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A P A N N O N H A L M I SZEMLE
befejezte harmadik évfolyámát. Már három éve áil folyóiratunk a magyar
kath. tudomány és irodalom őrállomásán. Tanulmányainkban első sorban arra törekszünk, hogy régit és újat összekapcsolva, megmutassuk,
mily fontos az egységes világnézet a tudomány minden terén. Éber
szemmel nézi folyóiratunk a maga őrállomásáról a magyar katholicizmust érdeklő szellemi tényezőket, mozgalmakat, vizsgálja az irodalmat
és a művészetet, hogy olvasóit tájékoztassa, hogy a magyar katholikus
értelmiségnek szolgálatára legyen. A külföld katholikus szellemi életét is
híven tükröztetik cikkeink, bírálataink, ismertetéseink.
Ez a három év azt is megmutatta, hogy a bencés szellem, a
bencés szorgalom, a bencés lelki élet ma is nagyrahivatott kovásza
a társadalomnak.

A PANNONHALMI SZEMLE
nem akar más folyóiratok, vállalkozások konkurrense lenni. Van saját
iránya, van mondanivalója — és van hűséges olvasótábora. Három év
alatt már összeforrott a folyóirat és az olvasóközönség. Büszkék vagyunk
rá, hogy olvasóközönségünk hűségesen kitartott eddig mellettünk. Rajta
leszünk, hogy munkánk ezt a viszonyt még jobban erősítse. Nem fitogtatunk programmokat. Folyóiratunk minden száma eléggé megmutatja
a célt, melyet szolgálunk.

Az 1929-es év fubileum! év
számunkra is. Első számunk önmagában is hatalmas kötet lesz, kb.
háromszorosa egy-egy számunknak. Ez a kötet a Regula jubileumán
a Reguláról fog szólni minden sorában. Ezen kötet mellett további
számaink a szokott időben és a rendes terjedelemmel fognak megjelenni.
Előfizetőink tehát jövőre az eddigi 6 P előfizetési díjért az eddiginél sokkal bővebb évfolyamot fognak kapni.
Kérjük az előfizetés megújítását, kérjük a hátralékok sürgős megfizetését és új előfizetők gyűjtését.
A III. évfolyamhoz ízléses aranynyomásos, egészvászon bekötési
^áblákat a kiadóhivatal 1 P 50 fillérért szállít.
Kérjük a címváltozások pontos bejelentését; az első szám elfogadását egész évre való előfizetésnek tekintjük, évközben való visszalépéseket nem fogadhatunk el.

A P A N N O N H A L M I SZEMLE
Szerkesztősége és Kiadóhivatala,
Pannonhalma (Győrmegye).

A PANNONHALMI SZEMLE jubiláris számának
(!V. évf. 1929/1.) tartalma.
Megjelenik 1929. február 15-én.

Dr. Bárdos Rémig f ő a p á t : Prologus. A Regula 1400 éves.
A regula k e l e t k e z é s e .
Dr. Strommer Vikforín : Szent Benedek egyénisége.
Molnár B e r t a l a n : A Regula viszonya a korábbi és egykorú regulákhoz.
Dr. Kálovies Adorján: A Regula forrásai. — Sz. Benedek műveltsége.
Kokas R a j m u n d : A Regula nyelve, stílusa.
A Heguia iaríalma.
Jándi Bernardin a p á t : A Regula schola dominici servitii.
Dr. Mázy Engelbert a p á t : A benediktinus lelkiélet alapjai.
Dr. Radó P o l i k á r p : Regula és liturgia.
Dr. Szalay J e r o m o s : A benediktinus család és a római família.
Dr. Kühár Flóris: Ecce lex, sub qua militare vis. (A Regula mint
törvénykönyv.)
Dr. Mihályi E r n ő : A munka és művészet a Regulában.
Dr. S c h e r m a n n E g y e d : A szerzetesi fogadalmak a Regulában.
A Megnala t ö r t é n e t e .
Molnár B e r t a l a n : Î. Szövegtörténet.
Dr. Horváth Á d á m : 2. Elterjedése. Pápák, zsinatok. A Regula kiszorítja a többi rendszabályokat. (IX. sz.)
Dr. S z u n y o g h X. F e r e n c : 3. A Regula és az újabb rendek.
Linzer Szilárd : Regula és a szentek.
A Reçgula h a t á s a . R e g u l a é s kultura.
Dr. S z u n y o g h X. F e r e n c : Középkori áltam, társadalom, egyházi élet
(missziók, reformok).
Dr. Szalay J e r o m o s : A R. és a tudomány.
Kollár G e d e o n : A bencés iskolák, nevelés.
Dr. Mihályi Ernő: A bencés művészet, ipar.
Dr. Erdélyi L á s z l ó : Regula és Magyarország.
Dr. S z u n y o g h X. F e r e n c : Regula-kiadások, irodalom,

kommentárok.

A számban a Regulára vonatkozó költemények is lesznek.
Külön is m e g r e n d e l h e t ő 4 P-ért. Az előfizetők az e l ő f i z e t é s i
díjért (6 P) kapják az évfolyam többi számaival együtt.

SERÉDÏ
MAGYARORSZÁG

JUSZTINIÁN
BÍBOROS

DR.

HERCEGPRÍMÁSA.

Serédi Jusztinián
Magyarország

bíboros

hercegprímása.

A kereszténység atyja pásztort
utóda apostoli hatalmának
ságát a magyarság
iránt. Felruházva

iránt és atyai jóindulatát
választottját

tette bíborszínűvé

Serédi Jusztinián

Istennek,

az ö Egyházának

megszentelje

azt a népet,

magyar

mely hazájának
büszkesége,

kitüntetése

Mária

székesegyházban,

és rendjének,

vállalta a hatalmat,

megszentelés

a

vál-

pannon-

melytől a

magyar

hatalommal

kötelességét, hogy első munkása

legyen

és népének.

Serédi Jusztiniánban
módján

nyilvánul

a Gondviselés
meg.

tudós nevét hordhatta

volna,

munkájával

sohsem

elismerésére, hanem végezte a maga
nevében és nevével — névtelenül.
emelte öt, aki sohasem
ben előljárni

útja a maga

Felmagasztalta

bár húsz éves tanári és tudományos

a világ egyik

nem kereste az érvényesülést,

pályáját,

emberi hatalmak

nyilvánosság

és népe fejedelmei

tiszta jellemét,

bámulatos

világ

hazája

A Gondviselés a maga céljaihoz
mely országszerte

és világszerte

vezésére palotákban

nem jelezték

a magyar

előre

Mindenható,
testület

benediktinus

megérezze a

Szentatya

iránt.
válogatja

megnyilvánult

és kunyhókban;

.nagyar katholikus

r Gondviselés

tökéletesedés-

hogy a biborosi

megcsodálhassa

közé

engedelmeskedett.

de ajánlotta őt a

tudását és kitüntetésében

iránta és megtiprott

és

kitüntetések

aki a sorsdöntő órában népe szine elé állította,
az egész

legkiválóbb
megbízójának

dolgozott

nem ajánlották,

aki

a nagy

Kiválasztotta

rejtőzött,

egészen

mesterének és

törekedett másban, mint az erkölcsi

és ép ezért jól

Benjáminjában

tiszta,

benne az alázatost,

kívánkozott
müvét

Önmaga

mgc

Szűz

mellyel életét

a jobb jövőt várja, vállalta a méltósággal és a

a tanítás, kormányzás,

szeretetét

Jusztinián

mely annyi vérrel

katholicizmust,

átadta a pannonhalmi

halmi fömonostornak

nagy-

bíborával, elküldte őt,

pedig azzal az engedelmességgel,

lalta a méltóságot,

tipikus

kedves fia, Serédi

a római szentegyház

a kilencszázéves

országát.

hazájának

adott az ő magyar népének. Sz. Péter

teljességéhez kapcsolta szive szeretetének

hogy tanítsa, kormányozza,

katholicizmus

dr.,

ki eszközeit.

az a bizalom,

mely pályája

lélekből, előre jelzi, hogy Serédi

nagy történelmi feladatok

Az az öröm,

az új hercegprímás

megoldását

bízza.

kineelé

Jusztiniánra
Az Isten

ki-

fürkészhetetlen

szándékait

voltából következtethetünk
Serédi Jusztinián

meg jobban,

csak a „választott

a hercegprímás

elé tűzött

múlt hagyományait

mint

benne a magyar

és a magyar

benediktinus

letlen akaratot és munkabírást
környezetben

nyugalmat,
hordozó

is megőrizte

rendje több mint kilencszáz

egyéniségébe,

kulturát.

növelje

magyar

bencés jellegét.

látják és pásztoraiban
életében,

is politikai

ereje azonban

az isteni

katholikusság
keletkezésekor

kegyelem

séget terjesztette

Védőgát volt az ázsiai
tába. Bástyájává

a nyugati felvilágosodás

csorbult, sőt nagyobb
az ország

tudatába

nagy misszióját,
határaiba

Védőgát

ellen és a nyugati,

A
A

magyar
töltött be

volt

római

ellen, akár kun-besenyő,

mindjárt
keresztény-

megújulás
kezdete

kegyeinek
akarná
mely ma,

itt vívta

tatár,

véráldoza-

protestantizmussal

ki utolsó

győzelmeit

idején.

halmozása

az új

idézni a magyar
az ország

hercegprímással
katholicizmusnak

megcsonkításakor

délen és keleten

és vele a keleti szakadás

fenyegeti

a délvidék és Erdély katholikusságát.

szektával

és az orosz

barbarizmussal

a

északon.

akár

került legtöbb

egyháznak

lett. Hisz a Balkán

— a bolsevizmus formájában

magyar

számára.

és ez a hivatása

mellyel a katholikus

— mintha

keresnek.

kívül is keleten, délen (Balkán) és

közvetlen

történelmi

tényezőt

szerint nagy missziót

szemben,

szemben

magyar

csak a politikai

tanúsága

vált a római katholikus

Az apostoli Szentszék

Serédi

tért

érvényesülésében.

pogányság

akár török részről fenyegetett

Benedek

kereszténységet

hatóerejének

szakadás

a határokon

Sz.

is,

a hit erejét, a lelki

tulajdonságokat

a világkereszténység
a keleti

rendü-

nem ebben van, hanem híveinek eleven hit-

egész múltjának

a világegyház,

a

hogy a magához

sokan egyoldalúan

élethalom-

imádságos munkával.

a lelki életet, gyarapítsa

A katholicizmusban

katholicizmus

annak

mely idegenben

éve hozta a magyarságnak

ezért megy a magyar Sionra:

katholicizmusban

eszményt

elevenítette

derűt, céltudatosságot,

és azóta dolgozik a magyar lélek kulturáján
Jusztinián

baziliká-

Szenthegynek,

jelző értékeivel. Címerének Pax-a a hármas

ról szállt először mint kegyelem

mi-

útra.

történelmet hordozó levegője kevés emberben

alakító és feladatokat

nemzetközi

edény"

lelke korán magába szívta a deáki ősrégi

ban a magyar katholikus
Pannonhalmának

nem ismerjük,

hatalma

nem

előrenyomult

nagyobb lett és

A cseh állam is a huszita

kacérkodik.

Az ázsiai

— ott van határainkon

pogányság

és fenyeget

befelé.

A magyar
egyház

integritás

a világegyház

missziójának

biztositéka.

élő, belül erős magyar
az evangélium

tényezőkhöz,

Küldetésében,
pápa

minden

közel

volt hosszú

a

katholikus

időn át azokhoz

sorsát intézik. A háború alatt a

és a forradalmak

karolta fel mindig;

Ágostont

után is visszatért ahhoz,

Gasparri bíboros

germánokhoz.

az angolokhoz,

A világegyház

mai

cluny-i reformra, melynek szellemét
Magyarországra,
imádságból:

megújulása

az egyház

legjobban

magukkal

a

emlékeztet

a

mondott

és felmagasztalásáért.

XIII.

nagy lépésekkel

viszi

minden téren ezt a célt és vele a lelki, szellemi és kegyelmi

értékek uralmát

az anyagiakkal,

hogy a magyar

katholikusság

az egyház szabadságáért
Az új egyházi
Törvénykönyv.

Winfriedet

az első bencések is
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A katholikus újjászületés és a
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X. Ferenc (Kőszeg).

Századunk elején a magyar katholicizmus fölébresztője, a „Diadalmas világnézet" szerzője ezzel kezdette munkáját: „A szél fordul".
Prófétai lélekkel megérezte, hogy az emberiség torkig van a darvinizmussal, a materializmussal, a természettudományokkal és lelke mélyén
örökké maradó sóvárgásában visszavágyódik az elhagyott, de annál
diadalmasabban újjáébredő világnézethez. És azóta valóban a katholikus
gondolat visszaesést nem tapasztalva, egyre jobban és jobban emelkedik.
Mindenfelé beszélnek és ellenségeink már is harcra készülve emlékeznek
meg róla : a katholikus újjászületésről. A nagy katholikus Egyháznak egy
másik hatalmas lángelméje, Mercier kardinális irja, hogy a húsz százados
történelemben a kezdeten kivül talán nincs még egy olyan dicső korszaka az egyháztörténelemnek, mint a jelenkor. Korunkban egymásután
a legnagyobb pápákat adta az ég az Egyház élére, XIII. Leót, a diplomatát, X. Piust, a szentet, XV. Benedeket, a békepápát és most XI.
Piust. Belső életében nincs válság, szakadás, mert az egyetlen készülődő
eretnekséget, a modernizmust megrázkódtatás nélkül lehetett visszaszorítani. A vallásos élet a legnagyobb szintájra emelkedett s szinte a legelső
századok gyakorlatára tért vissza a szentáldozásban.
Nálunk is megvannak ennek a katholikus újjászületésnek a letagadhatatlan jelei. Az egyik épen az a diadalmas körmenet, melyben a tabernakulum Királyát kisérjük végig évről-évre Budapest utcáin. Ezeken oly
impozáns tömeg vesz részt mindig, hogy hozzáértő ember szava szerint
nagyobb hatalmat képviselt, mint a kormány és nemzetgyűlés, és mint
Apponyi Albert azt mondotta, hogy ezzel a katholikus tömeggel lehet új
hazát alapítani, lehet meglevő hazát felvirágoztatni, lehet elveszített hazát
visszaszerezni. Örül ennek az ember lelke, de a gondolkodó ember nemengedi magát „áfiummal" tétlen álomba ringatni. Szép és biztató jel ez
a tömeg, de vannak olyan jelenségek is, amelyek méltán ejtenek gondolkodóba. Ilyen az, hogy a három napos ünnepek alatt például az előcsarnokban árult könyvekből és folyóiratokból alig néhány szám kelt el
a Vigadóban. Ilyen az, hogy azokon a gyűléseken, ahol a hétköznapi
munka folyik, még mindig nagyon kevesen jelentek meg. Vagyis ünnepelni, reprezentálni, azt már tud a magyar katholicizmus, de áldozatot hozni,
de dolgozni kitartóan, azt még nem tanult meg. Itt még van javítani
való. Az ilyen diadalmas körmenet még csak a tűz, a nekilángolás. De
most addig kell verni a vasat, arnig meleg, amig tüzes. Most kell reakcióként jelentkező kath. öntudatból akciót teremteni.
Mert engedjék meg, hogy a kathoHkus nagygyűlések óriási tömegeiben
csak reakciót lássunk. Hiszen két-harom év óta másról sem beszélnek a
kath. körökben, mint a protestáns hatalomra törésről, a kath. újságok

egy része is állandóan a protestáns túlkapásokról szól, melyek részben
meg is történtek, részben elég túlzottak is. De akárhogy is áll a dolog,
tény az, hogy sok embernek kath. öntudatra ébredése ennek a reakciója.
Tény az, hogy megvan ez az öntudatra ébredés és jövője is van már
a katholicizmusnak, mert most már stréberek, politikai és közéleti akarnokok is tüntetnek katholikus voltukkal, pedig nem is oly régen nagyon is
lapítottak ezzel és inkább szerepeltek mint radikális, liberális keresztények.
És ebben, bármennyire is örülhetünk az eddigi eredménynek, van
valami aggasztó a jövő számára. Félő ugyanis, hogy a puszta reakcióként
jelentkező katholikus öntudat nagyon is hamar el fog tűnni. Hisz a közelmúltban láttuk, hogy a kommunizmus vallásüldözésére és zsidóuralmára
reakcióként támadt keresztény kurzus milyen hamar eltűnt. De ennek
így is kell lennie. Az óra ingája lia kilengett balra, vissza fog lengeni
jobbra is. A kerék ha felment, le is gördül. Hullám, ha felemelkedett,
le is simul. De félni kell ettől a reakciótól azért is, mert nem lehetünk
hívei a puszta gravamenpolitikának, a protestáns részről ért valóságos
vagy képzelt sérelmek folytonos hánytorgatásának. Hiszen a gravamenok
emlegetése volt a magyar nemzeti életben is minden akciónak, minden
alkotó munkának, minden építésnek a megölője. És nekünk katholikusoknak végső eredményben, örök célunkat tekintve igazán mellékes is, hogy
ki van az uralmon és hogy elnyom-e bennünket. Iam vidimus alios
ventos. Fölöttünk már Diocletianusok is uralkodtak és a Colosseum
porondjáig nyomtak el bennünket és nem árthattak nekünk. Hisz a mi
fegyverünk éppen a tűrés, a szenvedés, a kereszt, a mi erősségünk éppen
a lélek tüze. És a legnagyobb baj éppen abban van, ha ez a tűz nem
lángol úgy, amint kellene, ha mi katholikusok nem vagyunk olyanok,
mint aminőnek lennünk kellene.
Kellenek, akik ott állnak a bástyán és jelentik az ellenség minden
mozdulatát, de kell munka belül is, hogy itt is erősödjünk, mert ha a
„Hinterland" összeomlik, összeomlik a harcos front is. Ezt a belső munkát van hivatva végezni a liturgikus mozgalom és a zárt lelkigyakorlatok
mozgalma. Két hatalmas eszköz ez, melynek segítségével lehet a most
még reakcióként jelentkező katholikus öntudatot akcióvá változtatni, lehet
a katholikus quantitásból, a puszta számbeli fölényből, qualitást, szellemi
fölényt, szellemi vezető erőt teremteni.
Szerették volna ezt a két hatalmas eszközt szembeállítani és egyes
túlzó hivei maguk is segítették ezt, mert a liturgikus mozgalom apostolai
a bencések, a lelkigyakorlatoké első sorban a jezsuiták. De nincs ellentét
a kettő között, mindegyik szükséges a maga helyén, a maga mértékében,
egyik a másikat nem pótolhatja.
Témánk tehát annak a bebizonyítása, hogy a katholikus újjászületés
egyik hatalmas eszköze a liturgikus apostolság. Valóban így is van, mert
kath. újjászületés csak úgy lehetséges, ha lesz az egyénekben öntudatos
kath. élet. Ehhez pedig három kell :
forrjunk össze minél bensőségesebben Krisztussal,
ismerjük mentől gyakorlatiasabban hitünket
s éljük át mentől tökéletesebben a kath. közösséget.
És ebben a háromban a kath. liturgia a legerősebb támogatónk.

I.
Krisztus a katholikus élet középpontja. Nevemet is ő adja. Keresztény vagyok, mert „christianus sum", krisztusi vagyok. Még pedig a
halottaiból dicsőségesen feltámadott és a valósággal most is élő Krisztus
a katholikus élet centruma, szíve, levegője, Napja, életének princípiuma.
Ha ezt az igazságot el nem fogadjuk, érthetetlen előttünk a katholikus
kétezeresztendős történelem ; érthetetlen a katholikus, azaz az egész világra
kiható jelen ; de érthetetlen az egyes emberek katholikus élete is.
Már a világbalépésekor erre a tényre támaszkodik az Egyház. Péter
apostol pünkösd napján azzal áll a zsidók elé, hogy az a Krisztus, akit
ti néhány héttel ezelőtt halálra kínoztatok és felfeszítettetek, nem halott,
mert otthagyta a holtak birodalmát és él ; itt van köztünk Lelkével, melyet
ma küldött el. És ha ezt elfogadjuk, csak akkor érthetjük meg azt a dicső
történetet, mely ettől kezdve napjainkig tart, amikor ugyanúgy, mint az
első pünkösd napján Szent Péter, most 1924-ben Amsterdamban, 1926-bn
Chicagóban, nemsokára Ausztráliában az egész világ katholikusai megvallották, körmenetükkel hirdették, hogy az élő Krisztus itt van köztünk,
ő a mi királyunk és mi mindnyájan neki hódolunk.
Egyénileg is akkor lesz bennünk katholikus élet, ha az élő Krisztussal egybeforradunk. Csak a Szentírásból Krisztus szavait kell elolvasnunk
és világos lesz előttünk ez a tétel, amit Szent Pál is hirdetett : „És nincs
másban senkiben üdvösség, mert nem is adatott más név az ég alatt az
embereknek, melyben nekünk üdvözülnünk kellene" (Ap. csel. 4, 12.)
Azt mondja Krisztus Urunk: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Senki sem juthat az Atyához, hanem csak én általam" (Ján. 6, 14.)
„Maradjatok — tehát — énbennem és én tibennetek. Miképen a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt önmagától, ha nem marad a szőlőtőn,
azonképen ti sem, ha énbennem nem maradtok. Ha valaki énbennem
nem marad, kivettetik, mint a szőlővessző és elszárad ; és összeszedvén
azt, tűzre vetik és elég" (Ján. 15, 4—6.)
Kell-e Krisztus szavánál több és nagyobb bizonyíték számunkra,
hogy elismerjük, úgy lesz bennünk öntudatos katholikus élet, ha Krisztushoz ragaszkodunk, vele egybeforrunk, mint ahogy egy a szőlővessző és
a szőlőtő; lia belőle merítünk erőt, mint a szőlővessző is minden erejét
a szőlőtőből meríti? De felmerül ekkor az a kérdés, hogy az Úr Jézus
Krisztust hol találjuk meg, vele hogy tudunk így egybeforrni ?
Ebben a nehézségünkben is maga az Úr Jézus segít meg bennünket.
Azt mondja ugyanis: „Én veletek vagyok, egész a világ végezetéig". Erre
a célra alapította azután az Anyaszentegyházat, a maga helyettesét és
megváltói müvének folytatóját, amint a vatikáni zsinat is m o n d j a : „Lelkünk örök pásztora és főpapja, Jézus Krisztus, hogy a megváltás üdvöt
adó művét örökkétartóvá tegye, elhatározta az Anyaszentegyház alapítását!" (4-ik gyűlés.)
Az Egyház alapjaivá az apostolokat tette és ugyanolyan küldetéssel
látta el őket, mint aminő küldetéssel ő maga jött az Atyától : „Miként
engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket" (Ján. 2 0 , 2 1 . ) Azóta
az apostolokra és utódaikra, szóval az egész Egyházra is áll: „Ki titeket
hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg" (Lk. 10, 11.)

Ezért nevezik az Egyházat a földön élő, a titokzatosan köztünk maradó
Jézus Krisztusnak. Ezért vallották keresztény őseink, amit Cyprianus így
fejez ki : „Habere iam non potest Deum patrem, qui Ecclesiam non habet
matrem". Nem lehet Isten atyja annak, ki nem tekinti az Egyházat anyjának.
De ekkor okoskodásunkban még egy utolsó lépés van hátra. Eddig
láttuk, hogy Krisztus nélkül nincs bennünk élet, tehát nem is lehetünk
öntudatos katholikusok. Azután láttuk azt is, hogy Krisztus valósággal
élő hatalom a kath. Anyaszentegyházban, különben érthetetlen annak
egész múltja, megfoghatatlan a jelenje és bizonytalan a jövője. De hátra
van még az utolsó kérdés : hát az Egyházban hol találom meg Krisztust ?
Hol találom meg azt a Jézust, aki vezet, kormányoz Isten felé való utamban ? Hol találom meg azt a Jézust, aki tanít az igaz élet tudományára ?
Hol találom meg azt a Jézust, aki megszenteli lelkemet s Isten gyermekévé, a mennyország örökösévé tesz?
Másként is megfogalmazhatjuk ezt a kérdést és akkor világos lesz
a felelet. Krisztus kormányzott, tanított és megszentelt földi életében ;
most az ő misztikus életében, az Egyházban hol kormányoz, hol tanít
s főként hol szentel meg engem ? — A legtöbb ember előtt, az Egyházról
szólva, a kormányzó Egyház képe lebeg, mely a pápa szava és az egyetemes zsinatok által vezeti, kormányozza a katholikus népet. A tanító
Egyház már nem áll olyan világosan, mert az Egyház tanításának legnagyobb része a liturgiában folyik le, mint a következő részben látjuk is
majd, a liturgia pedig elhomályosult. Ezzel együtt pedig elhomályosult
a köztudatban a megszentelő Egyház képe is, mely pedig, elmondhatjuk
bátran, a liturgiában nyilatkozik meg.
Lelkem örök főpapjával, az én Üdvözítő Jézusommal, szabadítómmal, megváltómmal — a liturgiában találkozhatom. Először a keresztség
liturgiájában találkozom vele. Ott nyomja szolgája, a pap által lelkemre
az ő eltörülhetetlen bélyegét, mely örökre az ő szolgájává, örökre christianus-szá, kereszténnyé tesz. Azután az élet minden fontos pillanatában
a liturgia kapcsol össze az élő Krisztussal. Az ifjúválevéskor a bérmálás
liturgiájában találkozom vele és csak abban vehetem erejét, mely alkalmassá tesz, hogy mint felnőtt az ő katonája legyek. A nagy pályaválasztáskor, amikor eldűl örökre, hogy a természetfeletti világnak szentelem-e
magamat teljes odaadással, mint pap, vagy élek a természetes világnak
is, mint házas ember : a házasság és papszentelés liturgiájában áll megint
csak mellettem Krisztus és igazít el életutamon. Ez az út nem egyszer
nehéz, de Krisztus segít benne az Oltáriszentséggel, melynek őrzése és
kiosztása, oltárainkon való megújítása a legszorosabb értelemben vett
„farovqyia". Krisztus legjobban megtapasztalható, a kenyér színében látható, kezünkkel fogható, ajkunkkal Ízlelhető, hatásában lelkünkben átérezhető, életünk jobbáalakításában megnyilvánuló jelenlétében.
Egyszóval, ha Krisztusommal akarok valósággal érintkezni, akkor
nincs más eszköz számomra igazában, mint a liturgia, melynek missiója
éppen az, hogy folytassa az Úr Jézus reális és misztikus jelenlétét, tanítását és megszentelő cselekedeteit és mely ezt a missióját teljesítve
„stigmatizálja" lelkünket, egészen Krisztusévá alakítja át.
Igaz, hogy a Szentírást olvasva a jó és hivő protestáns is tud

találkozni Krisztussal, rá tudja szegezni lelki szemeit, tanácsot kérhet
tőle, életének nagy problémáit szerinte tudja igazítani, de ez a találkozás
mindig csak szubjektív marad, az egyénből fakadó. A katholikus embernek találkozása Krisztussal a liturgiában mindig objektiv lesz és ezzel
teljes bizonyosságú, boldog valóságú. És ez a bizonyos találkozás kell
a modern embernek.
Papini r a „Storia di Gesü Cristo" utolsó fejezetében imádsággal
fordul az Úr Jézushoz: „Még mindig köztünk vagy, nap-nap után és
köztünk is fogsz maradni. Itt élsz közöttünk, mellettünk, itt élsz a földön,
mely a te és a mi földünk ; gyermek lettél a gyermekek közt és halálraítélt két rablóval. "Itt élsz az élők között, az emberek földjén, akikben
kedved tellett s akiket szerettél ; emberfeletti módon élsz az emberek
földjén — talán láthatatlanul azok előtt is, kik keresnek téged ; talán
egy szegény alakjában jössz eléjük, aki kenyeret kap tőlük, de senki rá
nem néz.
De most itt az idő, amikor mindenkinek meg kell magad mutatnod.
Ennek a nemzedéknek döntő erejű, elutasíthatatlan jel kell. Jézus, te
látod a mi szükségünket; te látod, hogy mily mértékfeletti lett a mi
nyomorunk ; te tudod — ez nem lehet másként — mily elhalaszthatatlanul sürgető lett a mi szükségünk ; mily kemény és kézzelfogható a mi
szorongattatásunk, szegénységünk, kétségbeesésünk; láthatod, hogy menynyire szükséges a te közbelépésed, a te eljöveteled !"
Ha csak egy pillanatra is és nyomban eltűnnél utána; csak egyetlen
egyszer jöjj és távozz: csak egy szót szólj jövetelkor, egy szót távozásodkor; csak egy jelt adj, csak egyetlen egy intést, villámot az égen,
világosságot az éjben, az ég megnyílását — az örökkévalóságnak csak
egy órájára van szükségünk, egy elhaló szóra a te hallgatásodból.
Rád, csak rád van szükségünk —- és senkire és semmire se másra!"
így imádkozik Papini, akinek szemében korának minden nyomorúsága, a modern civilizációtól való kielégítetlensége, az erkölcstelenségtől
való megundorodása, élvezeteitől való megcsömörlése, bent sír, bent
zokog. És még csak ki sem mondta imádságát, még csak szavakba se
foglalta a vergődő modern ember sóhajtását, Krisztus eléje jött, mint az
írás mondja: „Antequam me invocetis, dicam vobis : Ecce adsum." (Izai.
58, 9.) „Mielőtt még szavakkal hivnátok, ime már itt is vagyok." Helyettesével, a szent pápával, X. Piusszal rámutatott a liturgiára, a gyakori
szentáldozásra, mellyel megjelenik közöttünk, szívünkbe száll, újjászületéshez segit mindegyikünket és az egész katholikus társadalmat.
Íme, ez az egyik ok, amiért a liturgia a katholikus újjászületés
fontos és nélkülözhetetlen eszköze.
II.
De a katholikus élethez tudás is kell. Korunk vallásos tudatlanságát
igazán nem is kell bizonyítani, mert bizonyítja eléggé a vallástalan élet.
Nem mintha tudás és élet föltétlenül követné egymást, — mert lehet
tudni a katholikus igazságokat és lehet mindezek ellenére is másként
élni, — hanem mert lélektani tény az, hogy tudás nélkül nem lehet
igazán katholikus élet. X. Pius pápa az Acerbo nimis encyklikájában

ezt a vallásos tudatlanságot mondja a vallástalan gyakorlat fő okának.
És ez a vallásos tudatlanság akárhányszor nagyobb fokú az intelligenciában, mint a köznépben.
De ha ez így van, ha az öntudatos élet egyik nagy akadálya a
vallásos tudatlanság, akkor minden eszközt meg kell ragadnunk, mely
hivatva van ezt a tudatlanságot leküzdeni, háttérbe szorítani. Egyik ilyen
eszköz, még pedig nagyon fontos eszköz, a liturgia. A La Croix 1911
augusztusában körkérdést intézett a francia katholikus vezérekhez, éppen
azt kutatta, mi a vallásos tudatlanság oka. Erre a kérdésre többek közt
Kurth Godefroid ezt válaszolta: „Szerintem a vallásos tudatlanságnak egyik
nagy çka, ha ugyan nem a legfőbb o k a : a liturgikus tutatlanság !"
És ez nemcsak a levegőbe szertefoszló állítás, hanem bizonyítani
is lehet, hogy a liturgia a katholikus tanításnak a forrása is, módszere
is, melyet az Egyház valóban fel is használt a hivők oktatására, mint
egyik legalkalmasabb módszert, hogy éppen a tömegek, az egyszerű
emberek serege hitét megismerje teljes egészében, még pedig az életté
való átalakítás szempontjából.
A liturgia valóban a katholikus hittan és erkölcstan kompendiuma,
valóságos lexikona. Hiszen katholikus közmondássá is lett: lex orandi,
lex credendi, ahogy imádkozik valaki, abban megvallja, hogy milyen a
hite. Lehet-e más a liturgia, mint a katholikus hit megismerésének igazi
forrása, mikor a legnagyobb részét a szentírási szövegek teszik és ami
kevés más szöveg van benne, az is jó részben a legelső keresztény századok hagyományaira vezethető vissza. Csak a misekönyvben 203 evangéliumi rész van, körülbelül 50—60 Sz. Máté, Sz. Lukács és Sz. János
evangélistáktól és 10 Sz. Márktól. A szentleckékben pedig 135 rész van
az Ószövetségből, köztük 25 Izaiás prófétából és 152 az újszövetségből,
köztük 106 Sz. Pál leveleiből. Úgy hogy az a hivő, aki a Missaleval a
kezében követi a szentmisét, évenként elolvassa a Szentírás legfontosabb
részleteit. Azt pedig protestáns író is elismerte, hogy a Szentírás sehol
sem oly szép, mint a katholikus liturgiában. Hisz a katholikus liturgia
egyik tartalmi szépségét épen az alkotja, hogy Krisztust tekintve mindig,
mint az egész világtörténés középpontját, köréje csoportosítja az ó- és
újszövetséget, mint ígéretet és annak beváltását, mint jövendölést és
annak beteljesülését. Karácsony éjszakáján például olvastatja a liturgiában
az Egyház : Populus qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnam :
A nép, mely sötétben jár-kel, nagy világosságot lát. És nem kell nekünk
több bizonyítás; a karácsonyfa gyertyái bizonyítják, az éjféli misének
harangjai zúgják, gyermekkorunk legédesebb emlékei szivünkbe vésték :
itt a megígért világosság, itt a megjövendölt fény, látjuk őt, élvezzük
őt, megtapasztaljuk őt : a Világ Világosságát. A nagypénteki szentleckében
olvassuk Ozeás próféta szavait : ipse cepit et sanabit nos . . . és az
Exodusból a húsvéti bárány elköltéséről szóló részt és rögtön utána felhangzik a kórus éneke: „A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent
János evangélistának irása szerint." Megilletődött lélekkel halljuk az igazi
húsvéti Báránynak, a mi Üdvözítőnknek feláldozását, a mi meggyógyításunkra. Van-e olyan dogmatika-tanár a világon, ki ennél jobban megtudná magyarázni a Megváltó halálát! Hisz a dogmatikában az emberi

ész okoskodik és szinte alig győz a kételyekkel és az excepciókkal megküzdeni, itt az emberi szív leborul és imádja Megváltó Istenünket és
boldog az ő imádkozó hitében.
De nemcsak a szöveg tanít így minket a liturgiában, hisz akkor
elég lenne otthon a szobánkban a Szentírást olvasni, hanem maga az
alkalom, mikor olvassa az Egyház, az is magyarázat, az is tanítás.
Emellett azonban tanít és magyaráz a mód is, ahogy olvastatja, a szertartás, amellyel körülveszi. Csak egy példát hozok fel : az evangélium
felolvasását az ünnepélyes szentmisében ! Külön erre a célra felszentelt
személy : a diákonus, akit már csak egy lépés választ el az Úr oltárától,
hivatott az evangélium felolvasására, aki mielőtt azonban megkezdené, az
oltár lépcsőjére leborulva imádkozik, hogy méltó legyen az Evangélium
hirdetésére. És még ekkor sem mer belekezdeni : a pap által magának
Krisztusnak áldását kéri az ő szavainak ismétlésére. Krisztus áldásával
megy azután arra a helyre, ahol az evangéliumot felolvassa. A könyvet
valóságos diadalmenetben, ünnepélyesen viszi. Az oltár szolgái ott állanak gyertyákkal a könyv mellett, szent tömjén füstje burkolja körül és
viszi az ég felé a tiszteletet, melynek jelére a templomban mindenki
feláll. íme, Krisztus szól hozzánk, a köztünk élő, a liturgiában áldásait
osztó Krisztus. Ö tanít és mi halljuk őt, mint a szamaritánus asszony
a kút káváján, mint a boldog sereg ott a hegyen, mint Mária, az Úr
lábainál ülve.
És egyes szertartások elmaradása mennyire csökkentette a hit
tudását is a hívőkben. Valamikor a szentmise felajánlásakor a hivők
maguk vitték áldozati ajándékaikat az oltárra. Érezték, hogy maguk feláldozását jelképezi ez az ajándék. Mikor azután a pap a kiválasztott
kenyeret bemutatta az aranyos patenán, érezték, hogy ők maguk is ott
vannak a patenán. És mikor a maguk helyett hozott kenyér Krisztus
testévé lett, akkor meg voltak róla győződve, hogy Krisztussal együtt
ők is feláldoztattak a mennyei Atyának. Most, hogy ez a szertartás eltűnt,
mintha csak vele együtt eltűnt volna annak a tudása is, hogy a szentmise a jelenlevők áldozata és hogy ők is ott vannak az oltáron Krisztussal
együtt, mint cooblati és végzik az áldozat bemutatását a pappal együtt,
az ő szavára felelve, a szent cselekményben a hierarchikus rendnek megfelelő módon résztvéve, mint coofferentes.
Egész könyv telne ki belőle, ha összeakarnók állítani a liturgikus
szövegekből és szertartásokból a katholikus hittant és erkölcstant. Mert
az erkölcstant is a liturgiában tanúlja meg igazán a hivő, még pedig
a bűnbánat szentségének felvétele alkalmával. Ott ismeri meg a legegyszerűbb hívő is, még pedig mindjárt a saját esetére, életének sajátságos körülményeihez alkalmazva a katholikus erkölcstan követeléseit.
Ott lesz az erkölcstan igazán ismeretből életté. A bűn hatalmát, az igaz
élet ragyogását is a keresztség szent erejének exorcismusai, az ott kapott
fehér ruha és égő gyertya tanítja meg minden egyes katholikus hívővel. Stb., stb.
A liturgia a nép tanítására nézve fontos még azért is, mert módszere a legmegfelelőbb a legfőbb cél elérése: vagyis a megismert igazságoknak életté való átalakítására. Fölösleges ismételgetni, hogy a hit

tudása nem olyan tudás, mint a kétszer kettő négy-nek, vagy Julius Caesar
gall háborúinak tudása vagy mint bármily más emberi tudás, mely az
életre nincs semmi vagy csak nagyon kevés hatással. A hit tudását életté
is kell alakítanunk, de ezt magunktól megtenni nem tudjuk. Itt kell az
Isten segítsége, itt kell az ő kegyelme. A liturgia erre mutat rá, amikor
soha, de soha nem imádkozik, nem tesz ígéretet, fogadást, hogy ne hívná
mindjárt segítségül a kegyelmek közvetítőjét, az Úr Jézus Krisztust, ne
kérné minden Ígérethez azonnal Isten segítségét. így lesz a liturgia módszere velejéig természetfeletti s ugyanakkor a legtermészetesebb, az isteni
kegyelem ereje mellett az ember gyengeségét mindig figyelembe vevő módszer. Ezért nem mondja például sehol azt sem: Végtelenül szeretlek, Istenem,
hanem még a legfölségesebb pillanatban, az Ur testének vétele előtt is
oly imádságot mond, amelyet mindenkor, a legszárazabb lelkiállapotban
is lehet, nem üres szavakat érzés nélkül ismételve, hanem teljesen magunkévá téve mondanunk. Ezért a legmegfelelőbb áldozási imádság magának a misének az imádsága.
A liturgiának ez az emberi természetnek nagyon is megfelelő módszere onnan fakad, hogy módszere intuitív, megéreztető, a valóságba
belehelyező módszer. A liturgia az általános igazságot mindjárt individualizálja és az elvont gondolatot kézzelfoghatóan jeleníti meg. A megismerésnek pedig ez az útja, amint a skolasztikus filozófia is tanítja: nihil
est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu, nem lehet bennünk
semmi ismeretté, eszmévé, igazsággá, mi előbb nem volt meg érzékeinkben, nem volt tény, nem volt tapasztalat. Hogy a liturgia ezt megvalósítja, azt már a fentebb felhozott példák is eléggé bizonyították. De hogy
jobban lássuk, még hozunk fel példát.
Általános igazság, hogy a keresztény katholikus élethez szükség van
a bűnbánat szellemére. Hogy tanít meg erre az igazságra az Egyház a
liturgia által ? Először a liturgikus évben külön szakaszt jelöl meg a bűnbánat számára: az adventet, de különösen a quadragesima idejét. Már
az a tény is, hogy a liturgikus évnek jó részét teszi a bünbánatnak szentelt idő és hogy ezzel Krisztus földi élete két legnagyobb titkának :
az incarnatio-nak és a redemptio-nak a megünneplésére készülünk, a
hivők szivébe vési a bűnbánat fontosságának tudását is. De iparkodik
ezenkívül igazi érzékelhető módon, látható, tapintható alakba is öltöztetni
s ezért rendeli el a liturgikus színeket. Ha ezeket a színeket a szabályoknak megfelelő módon alkalmazzák, ha ugyanakkor, amikor violaszínt ölt
magára a pap, az oltár antipendiuma is szabályszerűen violaszínű lesz,
ugyanilyen lesz a velum is a tabernakulum előtt, akkor ezek a színek
megragadják az érzéket s ráirányítják a figyelmet a bűnbánat nagy fontosságára.
Ebből az egy példából is láthatjuk, hogy mily nagy fontosságú
épen a vallásos tudás mélyítése szempontjából, a legkisebb liturgikus
szabálynak a megtartása is. Ha ezeknek okait és következményeit megfontoljuk, akkor igazán nem tartjuk többé túlzásnak Szent Teréz mondását: „Életem is odaadnám az Egyház legkisebb liturgikus szabályáért!"
Ilyen kis szabály, hogy az oltári szentség kitételekor a szentek képe és
szobra elé vélumot kell tenni, hogy semmi el ne vonja figyelmünket az

Úr Jézustól. Ugyan hány olyan templom van nálunk, ahol ezt megteszik ? Pedig lehet-e ennél jobb tanítás az Oltáriszentséget megillető
tiszteletről ? Lehet-e más ténykedéssel oly intenziv erővel a lélekbe vésődő
képet adni az Oltáriszentség eszméjéről, mint ennek a kis szabálynak
a megtartásával? Ha ezt látnák a hívők, vallásos gyakorlatuk félrecsuszhatna-e annyira, mint most félrecsúszik sokszor igazán már nem
katholikus irányba?
A liturgia módszerét emberinek nevezhetjük azért is, mert egy
francia író szavaival élve: ez a módszer: „une methode d'infiltration",
a lelket átjáró tanítási mód. Mert a liturgia lassan tanít, de ezzel mélyül
el. A gyorsan rohanó zápor kevés nyomot hágy. Folytonos is a liturgia
tanítása, hisz az egyházi év mindig tanít. A szentségek liturgiája is az
egész életen át, de főként az élet legfontosabb pillanataiban adja a legmegfelelőbb tanítást. A szentelmények liturgiája reggeltől estig, a hétköznapi élet minden pillanatában szól hozzánk. Emellett megvan a liturgiában az előrehaladás is, a gyermeknek tejet ad ételül, a felnőttnek
erősebb eledelt. Bár nincs benne rendszer, mert töredék csak, részletekben adja a hit tanítását, de ezzel lesz a hivők számára megemészthetőbbé,
elsajátíthatóbbá. Fontos a liturgia módszerében az ismétlés is, hiszen
ez már régi pedagógiai igazság, hogy : repetitio est mater studiorum.
Ez a lassú, de folytonos előrehaladás, ez a részletezés és ismétlés adja
meg a liturgiának azt a lélekbe hatoló erőt, hogy mielőtt észrevenné a
hivő, mikor és hol tanulta meg, már ismeri is a katholikus hit legfőbb
igazságait.
És nemcsak hogy megismerte azokat, hanem át is élte a hitét. Mert
a legkisebb imádság is hitünk megvallása és gyakorlása. Életté lesz
bennünk a hit, amikor a liturgia útmutatása szerint vesszük fel a szentségeket, így veszünk részt a szentmiseáldozatban, szenteljük meg a hétköznapi életet. Életté lesz bennünk a hit, mikor a liturgia segítségével
megtanultuk az „orare cum Ecclesia Sancta Dei", az Egyházzal való
együttérzést, sőt ami mindennél fontosabb : a „vivere cum Ecclesia Sancta
Dei-t" az Egyházzal, lelkünk anyjával, Krisztus jegyesével való együttélést.
; m.
Ámde az Egyházat magát is a liturgia által szerethetjük meg igazán,
így alakulhat ki bennünk a katholikus újjászületéshez szükséges katholikus
köztudat. Az Egyházat megszeretjük a liturgia által, mert a liturgiában
értjük meg igazán, hogy az Egyház a köztünk továbbélő Krisztus.
A liturgia által vésődik be a lelkekbe annak a megismerése, hogy az
Egyház a „corpus Christi mysticum", Krisztus titokzatos teste. Egy nagy
közösség az Egyház, melybe bele vagyunk ágyazva, bele vagyunk kapcsolódva mindnyájan.
A közösség átéreztetése és átéltetése által lesz a liturgia a katholikus
renaissance hathatós eszköze. A magános imádságok az egyént állítják
szembe Istennel. Az elmélkedés az egyénre alkalmazza a krisztusi igazságokat, a lelkigyakorlatok az egyén megjavítását célozzák. Tehát mindezekben nagyon „Én"-es emberek vagyunk és a liturgiában leszünk az

„Én"-ből „Mi"-vé, a közösség részesévé. Kétszeres kihatása van ebből
a szempontból a liturgiának korunkban, mely az individualizmus túlhajtásai miatt ma már szinte annyi részre szakadt, ahány emberből áll.
Kétszeresen kell keresnünk nekünk egy olyan formát, ahol nincs többé
gazdag és szegény, tanult és tanulatlan, iparos, gyári munkás és földműves, legitimista és szabadkirályválasztó, öreg és ifjú, hanem mindnyájan egyek lehetünk. Ahol a választófalak ledöntése után egy közösséget alkothatunk. És ezt adja meg nekünk a liturgia.
Belekapcsol
először is a húszszázados
múlt közösségébe.
Nem
leszünk többé oly gyökértelenek, mint Barrés regényének az alakjai.
A liturgia által a legtermékenyebb humuszba, a húszszázados katholikus
múltba eresztjük bele lelkünk gyökérszálait. És ugyanazt imádkozva, amit
a vértanú keresztények imádkoztak a katakombák éjjeli csendjében, ugyanabba az istentiszteletbe kapcsolódva, mely a középkor kolostoraiban és
dómjaiban virágzott ki, ugyanazzal a liturgikus szellemmel töltekezve,
mely a protestantizmussal hatását vesztve szinte nyomtalanul eltűnt, feléled bennünk is a vértanúk erőssége, kivirágzik bennünk is a középkori
szerzetesek mély vallásossága, visszaáll a megszakított kapcsolat és újra
mienk lesz a dicső mult minden szépsége, minden nagysága, minden
dicsősége.
Belekapcsolódik
azután a liturgia a jelen nagy közösségébe és
átélteti velünk a világon élő katholikusok szolidaritását. Az az érzés,
amely egy-egy nagy világkongresszus alkalmával átjárja a jelenlévőket,
aminőt velem együtt azt hiszem minden jelenlévő érzett például Amsterdamban az eucharisztikus kongresszuson, amikor a pápai követ megjelenésekor ott zúgott a mi kis éljenünk mellett a németek Hoch ! Hoch
kiáltása, az olaszok Evvivája mellett az amerikaiak Hipp Hipp Hurrája,
amikor a szentmisében Krisztus békecsókját adta egymásnak "sok-sok
ezer ember szemeláttára a párisi biboros és a német bíboros, az élő
katholikusok nagy közösségének ez a boldog érzése lehet meg mindenkiben, aki a liturgiát érti és éli. Láttam egy táblázatot, mely óráról-órára
megmutatta, hoçy a megjelölt órában a világ mely részében kezdődnek
a szentmisék, á s mikor nálunk éjfél van, más világtájon akkor is száll
az Újszövetség örök áldozatának imádsága az Isten trónusához. Lélekben
akkor is imádkozhatunk hozzá. És ha oda elkerülünk, az egyetlen közös
vonás, mely az óhazával egybekötheti az elszakadt szegény magyart, az
a Dominus vobiscum, mely úgy hangzik ott is, mint elhagyott falujában.
A katholikus közösséget az a litánia adja meg, mely lényegében ugyanaz
nálunk is, mint Rómában, mint Indiában vagy a Tűzföldön.
Belekapcsol a liturgia a múlt közössége és a jelen közössége után
a jövő, az örökkévalóság
közösségébe.
Szent János evangélista látta
Pathmosz szigetén a mennyei oltárt, melyen az ég örök liturgiája lefolyik.
Minden szentmisében az Ürfelmutatás után, mikor az oltáron ott van
már az Úr Jézus Krisztus értünk feláldozott teste, ott van értünk kiontott
vére, a pap mélyen meghajolva azért imádkozik, hogy ezt az áldozatot,
<n
mely itt a földön
Idi oltáron fekszik, az imádság angyala vigye fel
az égbe a fölséges mennyei oltárra, hogy ez a földi áldozat egy nagy
közösséget alkosson azzal a mennyei áldozattal s mi, kik itt a földön

bemutattuk az áldozatot, egy nagy közösséget alkossunk azokkal a
mennyei seregekkel, akik Isten Fiának az égben bemutatott szentmiséjén
énekek : Sanctus, Sanctus, Sanctus : Szent, Szent, Szent a seregek Ura,
Istene !
A hármas közösség átélése ad azután a katholikus léleknek egy
olyan érzést, melyet semmi nem pótolhat : a bizonyosság érzését. Magános
imádságomban, egyéni erkölcsi erőfeszítésemben mindig ott van a kételkedésnek legalább halvány árnyalata. A liturgiában ez eltűnik, mert itt
az Egyház tekintélyére támaszkodhatom, mely csalhatatlanul vezet a hit
és erkölcs utain. S mikor a liturgia formájába szorítom a magam erejét,
mikor így a közösségnek vetem alá egyéniségemet, akkor a törvényt
teljesítve a törvényadó ereje száll belém. Itt a legfőbb törvényadó Isten,
az Isten Fia és amikor vallásosságomat úgy gyakorlom, ahogy ő parancsolta : Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, amikor azért eszem az
ő testét és iszom az ő vérét, hogy az ő élete legyen bennem, amikor
az általa rendelt és az Anyaszentegyházban az ő segítségével kifejlesztett
liturgiát gyakorlom, akkor lelkemben azok a gondolatok vannak, szivemet
azok az érzelmek járják át, bensőmben azok az elhatározások fakadnak,
melyeket maga Isten akar, hogy meglegyenek bennem. Kell-e ennél
nagyobb bizonyosság ? Kell-e ennél a bizonyosságnál nagyobb nyugalom ?
Kell-e ennél a nyugalomnál nagyobb boldogság?
A közösség megérzése által lesz az Egyház kézzelfogható valósággá,
ködös értelmi fogalomból, húsból és vérből álló élő valamivé. Akkor
lesz bennem katholikus köztudat, ha az Egyházat szeretem. És akkor
tudom szeretni az Egyházat, ha az konkrét realitásában áll előttem.
A liturgia pedig ezt teszi meg. A fogalomból konkretizálja az Egyházat :
rámutat arra, hogy az Egyház számomra elsősorban a plébánosom, aki
alá tartozom és az egyházközség többi tagjai, a templomom, mely filiája
a püspöki székesegyháznak. Az meg a nagy bazilikáknak, melyek a főtemplomok köré, a római Laterán-bazilika köré csoportosulnak. Számomra
gyűlés a plébániai istentisztelet és szentbeszéd. Az Egyházat tehát akkor
szeretem, ha ezeket szeretem, ezek felvirágoztatásáért mindent megteszek.
*

*

*

Összefoglalva az elmondottak tartalmát, azt kell mondanunk, hogy
a liturgia a katholikus újjászületés egyik leghathatósabb eszköze, mert
ehhez az újjászületéshez először kell, hogy az egyes hivők mentől bensőségesebben összeforrjanak Krisztussal, akivel objektive a liturgiában találkozhatnak. Azután az kell, hogy mindegyikünk minél jobban megismerje
hitét, erre pedig a legegyetemesebben a maga természetfeletti, de ugyanakkor nagyon is emberi, intuitiv és átéltető módszerével ugyancsak a
liturgia tanít. Végül pedig az kell, hogy mentől tökéletesebben átéljük a
katholikus közösséget és ebbe is a liturgia állít bele igazán, ahol minden
határ megszűnése után az egész világon mindenki egy lehet: az imádkozó Egyház imádkozó gyermeke.
Az elméleti fejtegetés után következhetnék a gyakorlati bizonyítás,
de ez, mint legerősebb érv szolgáljon befejezésül. Aki az elmondottak
után is kételkedik még a liturgia erejében, azt a tények elé állítjuk. Az

Egyház belső újjászületése X. Pius pápával kezdődik, akkor indult meg
az „Instauratio in Christo" munkája és tény, hogy gyönyörű eredményeket ért el mindenütt. De tény az is, hogy X. Pius pápa legfőbb intézkedései: az egyházi ének reformja, a gyakori szentáldozás elrendelése,
az ünnepek szabályozása stb. mind a liturgiával állanak kapcsolatban.
Tény az, hogy ahol megértették a liturgiát, ott újra megteltek a templomok, ott az értelmes részvétel által újra egybekapcsolódott az oltárnál
a liturgiát végző pap és a vele közreműködő hívők. Tény az, hogy ott
jobban megszerették papjukat, lelkük hivatalos vezetőjét. Tény az, hogy
ott mélyebb szeretet, gyakorlatibb munka, átérzettebb összetartás, nagyobb
égfelé törés lett a liturgikus apostolság eredménye.
Akarhatunk-e mi mást szegény hazánkban ? Nem ! Azért dolgozzunk
tehát a liturgikus apostolság szent munkájában, hogy ez az eszmény, ez
a cél nálunk is a liturgia által mentől hamarább tény legyen.
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A nyelvíudomány és a logika
v i s z o n y a .

1

Irta : Dr. Klemm Antal (Pannonhalma).

A nyelvi jelenségek tárgyalásában kiindulhatunk a nyelvi jelenségek
alakjából vagy jelentéséből. Lélektani szempontból természetesebb a jelentésből való kiindulás. A beszélő tudatában először a kifejezendő lelki
tartalom van jelen, melyet a beszélő gondolatilag formál fogalmak alakjában, az így formált gondolati tartalmat azután a hozzátartozó érzelmi
minőséggel együtt külső jelek segítségével igyekszik kifejezni, azaz keresi
hozzá a megfelelő nyelvi jelentésformákat és a hozzájuk tartozó hangsorokat, neveket, egy szóval a nyelvi kifejezést, a nyelvi alakot. A nyelvtannak a jelentésből kiinduló tárgyalásmódjánál fölmerül a kérdés, honnan vegyük, hogyan találjuk meg a nyelvi jelenségek ily alapon nyugvó
tárgyalásmódjához a jelentésbeli szempontokat, a nyelvtani jelentéskategóriákat. Ez a kérdés már régóta foglalkoztatja a nyelvtudományt.
A skolasztikus bölcselők ily irányú munkálataikkal egész külön tudományágat teremtettek meg a XIII. sz.-ban, főkép a párisi egyetemen, tractatus
de módis significandi vagy summae modorúm significandi vagy grammatica speculativa néven, melyet magyarul a j e l e n t é s e k
tiszta
a l a k t a n á n a k vagy a j e l e n t é s m ó d o k , j e l e n t é s f o r m á k e l m é l e t é n e k vagy egyszerűen j e l e n t é s e l m é l e t n e k , n y e l v l o g i k á n a k , á l t a l á n o s n y e l v t a n n a k lehetne nevezni. A skolasztikus
bölcselők a nyelvi jelenségek megértésének végső principiumait a nyelv
ontológiai és logikai alapjaiban keresték, azért a nyelvi jelenségek jelentésformáit, a nyelvtani jelentéskategóriákat bizonyos ontológiai és logikai
kategóriákra vitték vissza s a nyelvtani jelentésformák kapcsolataiban
rejlő törvényszerűségeket keresték. A skolasztikus bölcselők nyelvlogikai
iránya, amely A R I S T O T E L E S és a sztoikusok nyelvbölcseletén alapszik,
folytatásra talált egészen napjainkig. Egy logikai nyelvtannak, azaz az
egyetemes érvényű, minden emberi gondolkodással közös gondolkodásformákon alapuló nyelvtani jelentésformák, vagyis jelentéskategóriák
logikai rendszere fölállításának jogosultságáért küzdött és szükséges voltát
hirdette újabban többek közt H U S S E R L is. H U S S E R L a tiszta, azaz minden psychologismustól független logika előharcosa. Logikai
vizsgálatok
c. müvében a logika, azaz a gondolati tartalom igazságának egyetemes
érvényű formai előföltételeivel foglalkozó tudományszak bevezetőjének a
j e l e n t é s e k t i s z t a a l a k t a n á t szánta. Miként a tiszta logika a
gondolati tartalom igazságának, észszerűségének formai előföltételeit vizsgálja elvonatkoztatva a gondolkodó egyén lelki folyamataitól, amelyekkel
azokat megragadja, gondolja, és elvonatkoztatva minden tárgyi érvényességtől, hasonlóképen vizsgálja a jelentések tiszta alaktana a jelentéskapcsolatok értelmességének formai előföltételeit. A jelentéskategóriákban
apriorisztikus, a jelentések igazságának formai előföltételeitől és azoknak
1
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tárgyi érvényességétől elvonatkozó jelentéstörvények gyökereznek. Ezek
a törvények, amelyek a jelentéskapcsolatok terén fönnállanak, s melyeknek az a szerepük, hogy az értelem-nélküliséget az értelmestől elválaszszák, még nem a szoros értelemben vett logikai törvények. A jelentések
tiszta alaktanának törvényei a tiszta logikának a fönnállható jelentésformákat szolgáltatják, azaz az egységes értelemmel bíró összetett jelentések
apriorisztikus formáit, azok igazságának, észszerűségének formai kellékeit
azután a szoros értelemben vett logikai törvények szabják meg. Míg ezek
az apriorisztikus jelentéstörvények az értelem-nélküliségtől óvnak meg,
addig a szoros értelemben vett logikai ' törvények a formális vagyis analytikus észellenestől, azaz a formális képtelenségtől. Egy konkrét nyelvi
jelenségnek j e l e n t é s e l m é l e t i ( f e n o m e n o l ó g i a i ) szempontból
való vizsgálata mindjárt megvilágítja a mondottakat. Vannak egyszerű
(pl. valami, egy) és összetett jelentések (pl. piros rózsa). Mindenegyes
jelentés anyagnak, azaz jelentéstartalomnak és jelentésalaknak a kapcsolata, azért minden jelentés az anyagtól, azaz a tárgyi tartalomtól való
elvonatkoztatással átváltoztatható tiszta jelentésformává, melyhez apriorisztikus törvényszerűség tartozik. A tiszta jelentésformák üres hüvelyek,
melyeket tudatunk gondolattartalommal tölt ki. A jelentéseknek új, összetettebb jelentésekké való összekapcsolásában azonban nem járhatunk el
szabadon, önkényesen, a jelentések ugyanis csak bizonyos módon kapcsolhatók össze, hogy kapcsolatuk egységes értelmet szüljön, ne pedig
chaotikus értelmetlenséget. A jelentések tiszta lényegükben rejlő apriorisztikus törvényszerűségek uralma alatt állanak, amelyek egységes új
jelentésekké való összekapcsolhatóságukat szabályozzák. Pl. ennek a
jelentéskapcsolatnak : Ez a rózsa piros, egységes értelme van. E jelentéskapcsolat tiszta jelentésformája a következő: Ez az S P. Ezt a jelentésformát be nem látható sok módon lehet kitölteni jelentéstartalommal,
pl. Ez a ház fehér. Ez a kör négyszögletes.
De azért bizonyos korlátozó határok vannak, amelyeken nem tehetjük túl magunkat a tiszta
jelentésformáknak anyaggal való kitöltésében, pl. az előbbi jelentésformát
nem lehet így kitölteni : Ez jár zöld. A jelentések egységes új jelentésekké való összekapcsolhatóságának apriorisztikus törvényszerűsége a
szófajoknak, valamint a mondatrészeknek nyelvtani összekapcsolhatóságában nyilvánul meg részben. A jelentések összekapcsolhatóságának ezen
apriorisztikus törvényszerűsége végső elemzésben nem az összekapcsolandó jelentések egyes különös, konkrét eseteiben rejlik, hanem a jelentések kategóriáiban. Továbbá a jelentéseknek egységes új jelentésekké
való összekapcsolhatósága független a gondolkodó alany egyéni lelki
folyamataitól, objektiv, ideális természetű, maguknak a jelentéseknek tiszta
lényegében rejlik benne. A jelentések tiszta alaktanának apriorisztikus
törvényei más természetűek, mint a szoros értelemben vett logikai törvények, a jelentéstörvények csak az értelem nélkül valót, a jelentésnélküliséget zárják ki (pl. Ez jár zöld), de nem zárják ki az észellenest, a képtelenséget (pl. Ez a kör négyszögletes.)
Ez az utóbbi jelentéskapcsolat
nem észszerű, minthogy egyrészt logikai formája nem helyes, s másrészt
nem felel meg a tárgy valóságos természetének, a tárgyi valóságnak sem,
de nem értelem-nélküli.

A jelentések tiszta alaktana elszigetelten vizsgálja a jelentéseket a
tudattól és a valóságos léttől, a tiszta jelentésformákban ugyanis nincsenek sem alanyi, sem tárgyi vonások. A jelentések tiszta alaktana nem
magukkal a jelentésbeli tényekkel foglalkozik, hanem a jelentések tiszta
lényegszerkezetével és az abban rejlő apriorisztikus törvényszerűséggel.
H U S S E R L K A N T „tiszta természettudományának" mintájára a tiszta logika
e bevezető részét t i s z t a n y e l v t a n n a k nevezte el Logikai
vizsgálatok
c. müvének első kiadásában. A második kiadásban azonban már jobbnak
találta a t i s z t a - l o g i k a i n y e l v t a n vagy t i s z t a
logikaig r a m m a t i k a i a l a k t a n elnevezést, minthogy a jelentések tiszta alaktana nem foglalja teljességében magában az általános-nyelvtani a priorit.
H U S S E R L á tiszta-logikai nyelvtannak csak a föladatát határozta
meg, s ez a jelentések tiszta lényeg-szerkezetének, továbbá a jelentéskapcsolatok és a jelentésmódozatok ebben gyökerező törvényeinek megállapításában s ezeknek lehetőleg kevésszámú egymástól független alaptörvényre való visszavitelében állana, azonban nem csinálta meg sem a
jelentések tiszta alaktanának részletes és kimerítő rendszerét, sem a
hozzátartozó apriorisztikus jelentéstörvényeket nem vitte vissza alaptörvényekre, csak nagy általánosságban jelezte a tiszta-logikai nyelvtan
körvonalait. Nehezen is gondolható el, hogyan lehetne a priori megszerkeszteni néhány egyszerű jelentésformából levezetéssel a nyelvtani jelentésformák, jelentéskategóriák (szófajok és a mondatrészek) rendszerét.
A nyelvtani jelentéskategóriák ugyanis nem észkonstrukciók, hanem lélektani fejlődés eredményei, történeti úton keletkezett képződmények, mint
belső valóságok adva vannak, empirikus jellegűek. A nyelvtan jelentéskategóriái nem egyebek, mint a tapasztalatból, a nyelvi tények egyes
konkrét eseteiből elvont fogalmi osztályok, azért a nyelvi jelenségeknek
a jelentésből kiinduló tárgyalásához szükséges jelentéskategóriákat a
nyelvlogikai irány útjain nem tudjuk elérni. A nyelvtani jelentéskategóriákhoz azok mivoltának teljes megismerése tud csak eljuttatni bennünket. Vizsgálnunk kell tehát, vájjon a nyelvlogikai iránynak a nyelvi
jelenségek mibenlétéről való fölfogása, amely szerint a nyelvtani kategóriák
azonosak bizonyos logikai kategóriákkal, teljesen téves volt-e. Vizsgálódásunk arra az eredményre vezet, hogy a nyelvtan jelentéskategóriái nem
azonosíthatók egyszerűen a logikai kategóriákkal, de bizonyos logikai
mozzanatok érvényesülnek bennük a lélektani mozzanatokon kívül. A nyelvtani jelentéskategóriák logikai alapon kifejlődött lélektani képződmények.
Aminő hiba volt tehát a nyelvlogikai irány részéről a lélektani mozzanatok
elhanyagolása, époly hiba volna részünkről a logikai mozzanatok számbanemvétele.
A nyelvlogikai irány ellen a XIX. sz. ötvenes éveiben erős harcot
indított STEINTHAL. Szerinte a nyelv és a nyelvtan független a logikától,
a nyelvben lélektani folyamatok és törvényszerűségek nyilvánulnak meg.
A logika megítélő és normatív tudomány, a nyelvtudomány ellenben megismerő és genetikus. S T E I N T H A L küzdelme a nyelvlogikai irány ellen
helyes volt, de csak annyiban, amennyiben logikán a helyes gondolkodás
szabálytanát értjük. A mondat nem azonos az ítélettel, így tehát a gondolati tartalom igazságának formai előfeltételeire, azután a logikai ész-

elvekre a nyelvi jelenségek vizsgálatánál nem kell tekintettel lenni, hasonlóképen a gondolati tartalom érvényességére sem, azaz a tárgyi valósággal
való megegyezésére sem. A kör négyszög. A fehér fekete, mondatok
nyelvtani szempontból egészen helyesek, bár logikailag és a tárgyi valóság szempontjából nem azok. Azonban a nyelvlogikai iránynak a nyelvi
jelenségekre vonatkozó fölfogásában még más természetű logikai mozzanatok is szerepelnek: elménk a priori gondolkodásformái, mégpedig a
szemlélet formái (tér, idő) és az értelem formái, azaz a logikai kategóriák
(a substantia és az accidçns, az ok és az okozat stb. kategóriái). Ezek
a logikai kategóriák nem a helyes gondolkodás szabályai, hanem az
általános emberi gondolkodás lélektani formái. Ily értelemben csakugyan
el kell ismernünk a logika és a nyelvtan kapcsolatát. A tárgyi valóságot
az emberi elme csak az ő a priori gondolkodásformáival tudja megragadni, ezek segítségével kénytelen az ember gondolkodni. Elménk e
gondolkodásformáival alakított tudattartalmainkat azután a megfelelő
nyelvi jelentésformák és hangsorok segítségével nyelvileg kifejezhetjük s
igy másokkal közölhetjük. A nyelvtani jelentéskategóriák szoros kapcsolatban vannak elménk gondolkodásformáival : a szemlélet formáin (tér,
idő) és az értelem kategóriáin (a substantia és az accidens, az ok és az
okozat) alapulnak a nyelvtani jelentéskategóriák : a szófajok és a mondatrészek. A nyelvlogikai irány tehát ebben az értelemben jogosult, csakhogy
a nyelvi jelenségekben, a nyelvtani kategóriákban e nyelvtani mozzanatokon kivül lélektani mozzanatok is érvényesülnek, de ezeket a nyelvlogikai irány elhanyagolta, ezért azután a nyelvlogikai iránynak a nyelvtani jelentéskategóriák elérésére követett deduktív módszere sem volt
helyes.
A nyelvtani jelentéskategóriáknak az említett logikai alapokon kívül
lélektani alapjuk is van. Elménk gondolkodásformái alapján a megfelelő
lélektani mozzanatok közreműködésével keletkeznek a nyelvtani jelentésformák, a nyelvtani kategóriák. A nyelvtani jelentéskategóriák (a szófajok és a mondatrészek) logikai alapú lélektani fejlődési képződmények,
melyeknek keletkezését időtől független logikai, jelentésbeli mozzanatok
és időben lefolyó lelki folyamatok határozzák meg. Gondolataink akár
fogalmi (discursiv), akár intuitív gondolkodás eredményei, mindig csak
fogalmak alakjában válnak igazolhatókká, nyelvileg kifejezhetőkké és
közölhetőkké. A fogalmi gondolkodás lélektani alaptörvénye a kettétagolás,
a dualitás törvénye, amely szerint egy egységes tudattartalmat (teljes
képzetet) apperceptív elmélettel két alkotó részre tagolunk s azután ezeket
egymásra vonatkoztatva összekapcsoljuk. Ez a tagoló és összetevő lelki
müvelet mindkét tagon megismétlődhetik. A fogalmi gondolkodás e lelki
alaptörvényén alapszik a fogalmi kategóriáknak (tárgy-, tulajdonság- és
állapotfogalmaknak) valamint a nyelv szerkezetének : a főbb nyelvtani
jelentéskategóriáknak (a mondatnak, mondatrészeknek és a szófajoknak)
kifejlődése.
Minthogy tehát a nyelvtani jelentéskategóriák logikai alapú lélektani
fejlődési képződmények, azért a nyelvtani jelentéskategóriáknak a logikai
kategóriákkal való azonosítása és azoknak a legáltalánosabb fogalmakból
folytonos szűkítéssel való levezetése, miként a skolasztikus bölcselők

csinálták; vagy részben az ítélet kategóriájának, részben a KANT-féle
vagy más bölcseleti rendszer kategóriáinak, a nyelvtani jelenségekre való
alkalmazása, miként a párizsi P O R T R O Y A L : Grammaire générale et
raisonnée-\a, vagy HASSE, H E R M A N N G O T T F R I E D , B E R N H A R D I és mások
csinálták, semmikép sem helyeselhető. De nem alkotható meg a nyelvtani jelentésformák rendszere H U S S E R L szellemében sem. A nyelvtani
jelentésformákat, azaz jelentéskategóriákat empirikus módon magukból a
nyelvi adottságokból kell kifejteni. Ha az egyes nyelvek ily módon nyert
jelentésformáit közelebbről vizsgáljuk, azt látjuk, hogy bizonyos jelentésformák (állítmány, alany, jelző, határozó, tárgy, főnév, főnévi névmás,
melléknév, melléknévi névmás, számnév, ige) ha nem is külső, de legalább is belső szóalakok formájában minden nyelvben szükségképen előfordulnak, s hogy ezeket a nyelvtani jelentéskategóriákat reduktív módszerrel visszavihetjük bizonyos lélektani és logikai alapformákra, alapkategóriákra. Mind a mondatrészeket, mind az említett szófajokat reduktív
módszerrel visszavihetjük a lélektani alany és állítmány lélektani kategóriájára, továbbá a substantia és az accidens, az ok és az okozat logikai
kategóriáira, azaz gondolkodásformáira. Ily módon megkapjuk a nyelv
főbb jelentésformáinak, a nyelvtani alapkategóriáknak rendszerét, amely
minden nyelvre fejlődésének bizonyos fokán szükségképi és egyetemes
érvénnyel bír, ha nem is mindig külső, de legalább is belső szóalakok
formájában.
Az általános egyetemes nyelvtan elleni küzdelem forrása a nyelvtani jelentéskategóriák igazi mivoltának hiányos fölismerése. Vannak,
ilyen pl. J E S P E R S E N , akik így teszik föl a kérdést : vájjon a nyelvtani
kategóriák tisztán csak logikai kategóriák-e, vagy pedig tisztán csak
nyelvi kategóriák? Hogy a nyelvtani kategóriák nem tisztán logikai
kategóriák, azt nem nagyon nehéz fölismerni. Az előbbi választó kérdés
tehát könnyen a nyelvtan és a logika említett viszonyának s ennek
következtében az általános nyelvtan létjogosultságának tagadására visz.
Ezzel szemben azt kell mondanunk, hogy a nyelvtani kategóriák logikai
alapú lélektani fejlődési képződmények, így tehát a nyelvtani kategóriáknak van közük bizonyos értelemben a logikához, s van létjogosultsága
bizonyos határok között általános, egyetemes nyelvtannak.
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Síigmatizáció és a „konnersreuíhí
csoda" a lélektan világánál.
Irta : Dr. P. Alois Mager O. S. B. (Salzburg).*

Alig van kérdés, mely a kedélyeket ma jobban felkavarná, mint
az a rejtély, melyet Konnersreuth ád fel a világnak. Itt megint szétválnak a lelkek — a legkülönbözőbb irányban. Ezerszámra mennek
hónapok óta a jelentéktelen kis hegyi faluba, a bajor Felső-Pfalzba,
hogy tanúi legyenek a rendkívüli eseménynek. Napilapok, folyóiratok,
röpiratok — mindenféle politikai és szellemi irányból — lázas érdeklődéssel kisérik az eseményt és vagy mellette vagy ellene foglalnak állást.
Világnézeti kérdések kerülnek felszínre. A vallási probléma megint teljes
erővel kopogtat a lelkek ajtaján.
Egy egyszerű szabó-leányról van szó ; elsőszülött gyermek tíz testvére közt; most a 29. évét járja. Ifjúkorában jóravaló, jámbor gyermek
volt, anélkül, hogv vallásossága különösebben feltűnt volna. Az elemi
iskola elvégzése után szolgálója lett egy szomszédos családnak. Voltaképen egy szolgalegény dolgát kellett végeznie; erős, egészséges szervezete tette erre alkalmassá. Megerőltetés miatt egy tűzoltás alkalmával
— és belső sérülés folytán 1918-ban idegesen összeesett. Görcsök,
bénultság, az egész test erőszakos rángatózása következtek ezután.
Később teljes vakság állt be. Hét évig feküdt e nagybeteg állapotban a
szülői ház padlásszobájában. A mozdulatlan fekvésben gennyes sebek
keletkeztek. Rendíthetetlen támaszt talált hitében. Ez a hit lassankint
megtöltötte a szenvedés vágyával és örömével. Nagy tiszteletet érzett a
lisieuxi kis Sz. Teréz iránt. Boldoggáavatásának napján, 1921. április
29-én a beteg váratlanul, hirtelen visszanyerte szemevílágát ; a szenttéavatás napján pedig époly hirtelenül megszűnt a bénultság. Később
heves vakbélgyulladásából is azáltal gyógyult meg hirtelenül, hogy a
szentnek ereklyéjét érintették hozzá.
Ezeket a gyógyulásokat fényjelenségek és titkos hangzatok kisérték, melyek számára a mai emberiség javára a szenvedés kemény iskoláját helyezték kilátásba magasabb küldetés gyanánt. Nemsokára megjelentek kezén, lábán és oldalán — a sebhelyek; mint ahogy Krisztus
viselte őket. Valamivel később homlokán a töviskoszorú véres sebei
tűntek elő. Ugyanakkor exstatikus látomásokban a szenvedő Krisztus
jelent meg neki. Nagypénteken elragadtatott látomásban az egész passió
— az Olajfák hegyétől a Kálváriáig — lejátszódott előtte. így éli át
Neumann Teréz 1925 óta minden pénteken, folytonosan gyarapodó erősséggel Krisztus szenvedését és halálát. A szenvedés látomása a csütörtökről péntekre virradó éjszakán kezdődik és péntek délután 1 óráig tart.
Az exstatikus cselekményt nemcsak mint szemlélő, hanem mint résztvevő
éli át. Nem akarja pl. elhinni közben, hogy a zsidók oly kegyetlenségre
vetemednének, hogy Krisztust megöljék, Júdásban nem veszi észre az
1
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árulót ; azt hiszi ugyanis, hogy a csókot igaz barátságból adja Mesterének. Az Üdvözítőt és édesanyját kivéve, alig ismeri fel a résztvevő
személyeket név szerint. Arámi szavakat hall ; ez volt Krisztus korában
a népnyelv — és a beszédet, még tájszólási eltéréseit is — el tudja
mondani.
Egész teste szenvedi a passiót: a sebhelyek vérzenek, a töviskoszorú kínozza fejét, a szemekből vérpatakok áradnak, a sziv elakad.
Pénteken délben, 12 óra 55 perckor halálszerü merevültség áll be. Addig
a szenvedő az ágyban egyenesen tartotta magát, most nehéz súllyal esik
vissza párnáira. Csak órák múlva tér annyira magához, hogy suttogó
hangon édesanyjának és a plébánosnak szakgatott mondatokban elmondhatja élményeit. Ekkor Krisztussal beszél, eléje tárja imádságban kéréseit
és új szenvedésre felajánlja magát.
Ilyenkor működik benne a kardiognosis (szívismeret), az a képesség, hogy jelenlevők és távollevők szívének titkait látja. Kíméletlen nyíltsággal korholja egyesek jellemhibáját, míg rendes éberállapotában ezekről semmit sem tud. A szenvedés exstasisa nem megszakítás nélkül való.
A fájdalmas rózsafüzér öt titka bzerint lejátszódó öt jelenet között szünetek vannak, mely szünetek alatt Teréz lelkiállapota átmenetet alkot az
exstasis és a normális éberállapot közt. Ez az állapot lép fel néha a
szenvedés alatt is. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a szenvedés exstasisa
Húsvéttól Áldozócsütörtökig, továbbá azokon a péntekeken, melyekre
ünnep esik, elmarad.
Legjobban föltűnik az a tény, hogy a stigmatizált 1923 óta semmi
szilárd, 1926 óta pedig még folyékony táplálékot sem vesz magához,
kivéve azt a néhány vizcsöppöt, melyet áldozáskor a szent ostyával
együtt vesz magához. Újabban még ez sem történik meg — állítólag.
Mégis — bár táplálékot nem vesz föl, megvan nála a rendes testi
secretio. Az erős fájdalmak és a jelentékeny vérveszteség hatásaképen
pénteken 5'80 fontot veszít súlyából. Néhány nap múlva azonban megint
eléri rendes testsúlyát: kb. 110 fontot.
Lényeges vonásaikban ezek azok a tények, melyek az Isten háta
mögötti Konnersreuthot egyszerre a világérdeklődés középpontjába állították. Oly rendkívüliek a tények, hogy hallgatással már nem lehet őket
elintézni.
Ha azt kérdik tőlem, hogy láttam-e személyesen a tényeket, be
kell vallanom, hogy bár többször hívtak már, még nem jártam Konnersreuthban. Lehet, hogy ez hátrányos. Ebben az esetben azonban az előny
nagyobb, mint a hátrány. A konnersreuthi események megítélésében
józanságra és tárgyilagosságra van szükség. A tapasztalat azonban sokszorosan igazolja, hogy az olyan események, mint a szóbanlevők is, akár
pozitive, akár negative — de nagyon hatnak a szemlélők kedélyvilágára.
Az érzelmi mozzanatok azonban meghamisítják a tiszta igazságot,
mely nélkül tudományos Ítéletet mondani lehetetlen. A konnersreuthi
szemtanuk leirásai mind többé-kevésbbé érzelmileg vannak aláfestve.
Lényegtelen eltéréseik mellett a fővonásokban való megegyezésük szembetűnő. A jelentések annyira megbizhatók, hogy a nem szemtanúnak is
módot adnak tudományos itélet alkotására.

Ha a jelzett tényekhez állást akarok foglalni, ez a lélektan szempontjából történik. A tudományos lélektan feladata, hogy mindennemű
lelki történést meghatározzon és megmagyarázzon, amennyire az a
jelenség megragadható. A lélektan annyiban foglalkozhatik a konnersreuthi eseményekkel, amennyiben azok lelki jelenségek. Amig a lélektan
megmarad illetékességi körében, álláspontja teljesen jogosult. Nem volna
azonban joga a lélektannak eleve kimondani, hogy az illető tényekben
csak lelki és testi tényezők működnek közre. Főleg nincs joga eleve
kizárni a természetfeletti, isteni beavatkozást. Gondos elemzésnek keli
kimutatnia azt, hogy a lelki-testi tényezőkön kivűl más faktorok közreműködnek-e? Ha ilyenek fölmerülnek, akkor ezek más tudománynak,
pl. a hittudománynak vizsgálatára szorulnak. A konnersreuthi események
megítélésében felmerülő ellentéteknek oka jórészt az, hogy a tudomány
képviselői, kik a tények vizsgálatához fognak, nem maradnak tudományuk
határain belül. Főleg az orvostudományt éri méltán a vád, hogy ebben
az esetben is, mint annyi másban, átkalandoz a bölcselet és a hittudomány
mezejére. A konnersreuthi tények vizsgálatával foglalkozó lélektannak
egyformán óvakodnia kell a babonás hiszékenységtőh mint a hitetlenségtől, a csodavágytól úgy, mint a csodaiszonytól.
A lélektani kutatás számára elsőben a ténykérdés merül föl. A ténykérdést a jelentések nagy számára való tekintettel igennel kell megoldani.
De a tudományos lélektan ma ennyivel nem elégedhetik meg. Sokkal
nagyobb biztosságot kell megkívánnia, mint amilyent az eddigi jelentések
nyújtanak. Hisz abban áll a kísérleti szellem nagy előnye, mely a mai
lélektant áthatja, hogy a tények meghatározásában oly bizonyosságot tud
nyújtani, amilyent a puszta megfigyelés nem adhat. Lélektani kutatásnak
a konnersreuthi esetben is oly biztosítékokat kell követelnie, amilyeneket
a tudomány természete megkíván. A vallási és erkölcsi személyiség teljes
tiszteletbentartásával és a szent dolgok előtt való áhitat mellett is — el
lehetne érni a tények biztosítását is. Ez vonatkoznék elsősorban a táplálkozás teljes hiányára. Faulhaber biboros az ő elveket hirdető beszédében (1927. nov. 8. a müncheni dómban) a konnersreuthi eset klinikai vizsgálatát követeli. De maga is megjegyzi, hogy erre sem a stigmatizált,
sem az ő szülei nern kényszeríthetők. A szülők eddig az ilyen szándéknak ellenszegültek. Nekem úgy tetszik, helytelenül. Mert ha a szülők és
leányuk beleegyeznek abba, hogy ezren meg ezren tanúi lehetnek ez
eseményeknek, akkor az az erkölcsi kötelesség is rájuk hárúl, hogy
mindent lehetővé tegyenek az ésszerűség és tisztesség határain belül,
ami a tudományos kutatás célját szolgálná és a közvélemény kifogástalan
felvilágosításához vezetne. Azt azonban komolyan kétségbe kell vonnom,
hogy az ilyen vizsgálat számára a legillőbb hely a klinika volna, mint
ahogy a neves vallásbölcselő és apologéta, Wunderle kívánja: „Die
Stigmatisierte von Konnersreuth" c. írásában. Inkább Körner orvos véleményéhez csatlakozom, aki nemrég megjelent művében : „Das Räisel
von K." — a klinikába való átviteltől óva int és inkább szeretné, ha a
vizsgálat a szülői házban történnék. Joggal hivatkozik arra, hogy az ilyen
esetekben a környezet döntő hatással lehet a jelenségek keletkezésére.
Hisz tudjuk, hogy Emmerich Katalinnál is megszűntek az exstasisok,
amint egy kórházba vitték vizsgálat céljából.

A minimális kellemetlenséggel és maximális biztonsággal meg
lehetne ejteni a vizsgálatot a szülői házban. Alaposabb vizsgálatra szorulnának még a következő pontok: 1) A tűzesetnél való összeesés és a kis
Teréz által való csodás gyógyulás közti 7 év. Ki kellene vizsgálni, lelkileg mivel foglalkozott ezen idő alatt. 2) A stigmák és a vérzés. Felderítendő volna, hogy a stigmák tényleg ellenállanak-e minden gyógyítási
kísérletnek. 3) Az arám szavak, mondatok megértése és elmondása. Itt
arra kellene kiterjeszkedni, kezdettől fogva fennáll-e ez a tény, vagy csak
azóta, hogy az arámi nyelvvel ismerős tudósok foglalkoztak a stigmatizálttai. 4) A passiós látomások tartalma és tartalmi fejlődése. 5) A táplálkozáshiány. A vizsgálat nem a stigmatizáltba és az eddigi jelentéseknek
szavahihetőségébe vetett kétkedésből indulna, hanem kizárólag a tudományos felelősség tudatából. A tényeket a tudomány csak akkor fogadhatja
el kifogástalanoknak, ha ezt a vizsgálatot kiállották. Voltakép ugyanezt
a pontosságot kívánja meg az Egyház is, midőn a szentek csodáinak
megállapítását végzi. A konnersreuthi események pedig nem hordják
magukon szembeszökően sem a természetesség, sem a természetfölöttiség
bélyegét. És azért joga és kötelessége az emberi észnek, hogy ebben az
esetben a bizonyítás útjára lépjen ; ez pedig csak a tények egész pontos
vizsgálatából indulhat ki.
Mivel ma még a konnersreuthi események tudományosan exakt
vizsgálata hiányzik, tartanunk kell magunkat a tényekhez, ahogy eddig
leírták, megállapították őket. Természetes, hogy ezen anyag vizsgálatában
kifejezetten vagy hallgatagon mindig ezt a korlátozást kell hozzátenni:
ha az eddig leirt tények a tudományos kutatás előtt is valóknak bizonyulnak. Egyre azonban különösen is fel kell a figyelmet hívnunk. Aki
a konnersreuthi eseményekkel foglalkozik, annak egészükben kell őket
vennie. Bár az elemzés a tényösszeget részekre bontja, mégis a részeket
az egész jelenségsorhoz való viszonyukban kell tekintenünk.
A lélektani kutatást első helyen az a hétévi betegség érdekli, mely
Neumann Teréz csodálatos gyógyulását, a stigmatizálást és a szenvedésexstasist megelőzte. Vájjon nem áll-e fenn valamilyen, ha nem is közvetlenül látható oksági kapcsolat a tények e két csoportja közt? Fellépett volna-e a stigmatizáció kisérő jelenségeivel akkor is, ha az a
sajitos betegség meg nem előzte volna? Az orvosi vélemények megegyeznek abban, hogy az a hirtelen megbetegedés u. n. félelem-neurosis
volt. Ez a betegség hatásaival közvetlen rokonságban áll a hisztéria
neurosisával. Következményei: érzéketlenség (anaestesia), túlérzékenység
(hyperaestesia), görcsök, összehúzódások, bénulások, megvakulás, hólyagés kiütésképződés, psychogen (lelkileg okozott) vérzések, vicarialó menstruatió, a sympatikus és vasomutorikus szervi funkciók befolyásolása.
Ennek a megbetegedésnek tulajdonságai közé tartozik továbbá, hogy a
gyógyulás époly hirtelen beállhat, mint ahogy a betegség föllépett. A
háború óta jobban ismerik ezt a félelem-neurosist. Hisz a háború szörnyű
eseményei közt minden alakjában mutatkozott. Csak egy példát. Egy
katona a lecsapó gránátokozta rémülettől siketnéma lett. Hosszú hónapok
óta époly hirtelen visszanyerte szavát és hallását egy séta alkalmával,
midőn mellette egy fenyőfába bevágott a villám. Ma már mint igazolt

tényt tekinthetjük azt, hogy psychogen uton, azaz a tudat suggestiv
erejével a szervezetben elváltozások, sőt vérzések és sebképződések is
előállíthatók. A fakirizmusban nem ritkák az ilyen tények. Előfordulnak
pl. ilyen esetek: Egy várandós asszony gázrobbanásnak a tanúja. Gyermeke lángalakú anyajegyet nyer.
Ha a konnersreuthi stigmatizáltat ezen megállapítások fényénél
vizsgáljuk, akkor közel áll a következtetés, hogy mindent a félelemneurosisból és a hisztériából magyarázzunk. De a tudományos pontosság
megkívánja tőlünk, hogy néhány fontos mozzanatra rámutassunk. A Neumann Terézen megfigyelt jelenségeken van ugyan hasonlóság az említett
pathologikus vonásokkal, de más oldalról vannak vonások, melyek különbözők az említettektől. A pathologikus jelenségnek tipikus vonása, hogy
alaktalanúl, céltalanul és értelmetlenül jelentkezik. Világosan magán viseli
az elfajzottság bélyegét. A konnersreuthi eseményekben nemcsak hogy
teljesen hiányzik ez a vonás, hanem inkább mély jelentőség, nagy lelki
összefüggés vonul végig rajtuk. Ez arra sarkal, hogy egy oly tényezőt
is keressünk bennük, mely a tisztán pathologikus tényéknél nem működik közre. Könnyű volna Neumann Terézt a hisztérikus betegek közé
sorolni, anélkül, hogy a hisztérikusnak itt a megszokott megszégyenítő,
megalázó jelentést adnók. A hisztéria is betegség, mint más betegségek.
De itt is megkülönböztetéssel kell élnie a gondos lélektani elemzésnek.
A hisztéria lelki-physiologikus betegségtünet, de a hangsúly benne a
lelki összetevőn van. Általában sem kizárólag physiologikus, sem kizárólag lelki betegség a hisztéria. Megtörténhetik, hogy a hisztéria lelki
tünetei megvannak, anélkül, hogy a szervezetben feltűnőbb elváltozások
mutatkoznának. Mégis joggal beszélnek ily esetben is hisztériáról. Más
esetben megvannak a physiologiai tünetek jellegzetes formájukban és
lelkileg a hisztéria tüneteiből még sem lehet semmit sem konstatálni.
Vájjon jogosan lehet-e ilyenkor még mindig tisztára hisztériáról beszélni?
A lelki állapot különbsége a két esetben oly feltűnő, hogy a kettőt nem
lehet egy névvel nevezni. Aki méltányos akar lenni a konnersreuthi stigmatizáltról szóló megbizható jelentésekkel szemben, annak meg kell állapítania, hogy bár nála a hisztériának physiologiai tünetei adva vannak,
de' lelki hisztériatünetek nála nem mutathatók ki. Ez a betegség nemcsak
hogy nem hatott Neumann Terézre demoralizálólag, hanem lelki életét
oly érettségre fejlesztette, melyet mindenki csodál benne.
A lélektani elemzés tehát itt is szükségét látja annak, hogy más
döntő tényezőt fogadjon el magyarázatul, mint a félelmi vagy hisztériás
neurosisnál. És nem is oly nehéz ezt a tényezőt megtalálni és meghatározni. Ez a vallási tényező katholikus formájában. Nemcsak kísérőjelenségről van itt szó, hanem oly tényezőről, mely az egész lelkiéletet
központjában hatásosan befolyásolja. Tudjuk, hogy a vallás volt az,
mely Neumann Terézt hétéves betegsége alatt lelkileg megerősítette,
mindig új erővel és a szenvedésekre való elszántsággal töltötte meg.
Különösképen pedig kis Teréz iránt való gyermeki tisztelete volt az, mi
lelkének bizonyos lendületet és a szenvedés örömét megadta. Nem
a szervezet pathologikus elváltozása vette uralmába a lelki életet, mint
a hisztérikusoknál, hanem a lelki elem győzedelmeskedett a beteg szer-

vezeten. Hogy ezt még világosabban lehessen látni, azért kívánjuk
Neumann Teréz lelki életének a hétéves betegség alatt — alaposabb
vizsgálatát. Lehet, hogy ö maga csak kevés felvilágosítást tudna erről
adni. Hisz az egyszerű embereknél hiányos a benső önmegfigyelés adománya. De megfelelő kérdezéssel értékes anyag birtokába lehetne jutni.
Aki a konnersreuthi eseményeket anélkül akarja megítélni, hogy a
vallási tényezőnek az őt megillető helyet biztosítaná, tévútra lépett. Ez
a baja a legtöbb közlésnek erről a jelenségről. A katholikus vallási
élményről más tudomány nem adhat felvilágosítást, mint a kath. hittudomány és végső elemzésben az egyházi tanítóhivatal. Annyit már
megállapíthat a vallásos élménynek elemzése, főleg ha a szenteknél
előforduló jellegzetes fejlettségében tekintjük, hogy itt oly lelki jelenségről van szó, oly tulajdonságról, mely tisztára pszichikus okokból teljesen nein magyarázható meg. Phaenomenologikusan magán viseli a
természetfölöttinek bélyegét és oly reális hatóokét, melyből közvetlenül
ered. A természetfölöttinek tehát — a vallási élet formájában a konnersreuthi eseményekben döntő létesítő oksági jelentősége van. Ezt a lélektani kutatásnak fel kell ismernie és meg kell engednie. Hogy aztán
ezen főtényező mellett alárendelten más tényezők is, esetleg szervi
pathologikus tényezők is közreműködnek, azt is megengedhetjük. Mert
hisz az utóbbiak kétségkivül nem a legalkalmasabb r dispositiót nyújtják
az oly jelenségek számára, mint a stigmatizáció. Úgy is kifejezhetnök
magunkat, hogy a vallásilag elmélyült tudat ugyanazon pathologikus
mechanizmussal él, mint a hisztérikusan elváltozott tudat. Ennek ellenére a két jelenségsor lényegesen különböző; ez a testi kihatásokban is
kifejezésre jut. Krisztus szenvedésébe való elmélyedés által, főleg a
fájdalmas olvasó népszerű imádságmódja segítségével Neumann Teréz
lelke annyira belehatolt e misztériumba, ez oly hatalmasan megragadta
őt, hogy a lélek benső gazdagsága a betegség által fogékonnyá vált
testre kiáradt és magával vonta a passió átéléséig; ez pénteki napokon
érte el tetőfokát. A sebhelyek, vérkönnyek a "hatásai e szervi-alakító
(organoplasztikus) lelki erőnek a fiziologiai rétegben. A hirtelen gyógyulások magyarázhatók volnának a kis Sz. Terézzel való beható foglalkozásból és a félelmi neurosis sajátos természetéből. Ez a magyarázat
lényegben azon úton maradna, amellyel Szalézi Sz. Ferenc magyarázza
Assziszi Sz. Ferenc stígmatizációját. Akinek van tapasztalata a vallási életben, az tudja, hogy a lélek saját erejéből nem tud úgy behatolni a
vallási igazságokba, hogy az isteni lélek külső jelei tűnnének elő rajta.
Ehhez — és csak a hatékony szemlélődéshez van szüksége arra a
kegyelmi erőre, mely nem a lélek mélyéről, hanem a szemlélődés tárgyából, az élő Istenből árad.
Ha a lélektani vizsgálat a vallási és természetfölötti tényezőknek
a konnersreuthi eseményekben döntő szerepet juttat, további kutatás
tárgya marad, hogy a vallási tényező a szokott rendes vagy rendkívüli
módon működik-e itt közre. Más szóval az a kérdés, karizmatikus vagy
csodás jelenségek-e ezek, vagy csak a normális kegyelmi élet megnyilatkozásai, melyek rendkívüli jellegüket a pathologikus mechanizmusnak köszönik. Mégha csak a rendes kegyelmi élet hatásaként fogjuk is

fel e jelenségeket, akkor is vizsgálat tárgya marad : hogy ez a kegyelmi
élet megszokott fokán, vagy szokatlanul magas fokban fejti-e ki hatását.
Azt meg kell engedni, hogy Krisztus szenvedésének egyszerű,
szokásos szemlélete, lélektanilag tekintve, alig elégséges ahhoz, hogy a
testen oly elváltozásokat hozzon létre, amilyenek a stigmák vagy a szenvedés-exstasis kísérőjelenségei. Ha arra az erőre gondolunk, melyet a
szuggesztió a hipnózisban vagy az alvajárásban a testre és mozdulataira
gyakorol, akkor felmerülhet az a sejtés, hogy talán a kis Sz. Teréznek
különösen beható tisztelete — összekötve a neurotikus betegség sajátosságával —• idézi elő a hirtelen gyógyulásokat ; és épúgy a Krisztus szenvedésébe való rendkívül koncentrált elmélyedés a pathologikus és hipnotikus mechanizmus segítségével — a stigmatizálást és a szenvedésexstasist megmagyarázhatná. Csak a neurotikus és hisztérikus tünetek
iránt való téves, elfogult állásfoglalás láthat ezeknek a természetfölötti
vallásos faktorral való kapcsolatában ellentmondást vagy megszentségtelenítését, megbélyegzését e tényeknek.
Több megfontolandó mozzanat tart vissza attól, hogy a konnersreuthi eseményeket a szó szoros értelmében karizmatikusoknak, vagy
csodálatosaknak minősítsük. Wunderle maga hallotta a stigmatizálttól,
hogy a passióra vonatkozó látomásainak kezdetben nem volt tágabb a
tartalmuk, mint amit a hitoktatásból és olvasmányaiból amúgy is tudott.
Azonkívül a tudatmegszűkítésnek a jele, ha Neumann Teréz a passiós
látomásokban nem ismer fel oly személyeket, mint Péter, Magdolna,
Júdás, sőt még azt sem tudja, hogy Júdás csókja — árulás stb. A rendes, éber állapotban kevés marad emlékezetében abból, amit exstasisában látott. A viziók maguk átlag az úgynevezett szemléletes, imaginarius
látomások fokán állnak. Keresztes Sz. János, aki e téren a leghivatottabb tekintély, arra figyelmeztet, hogy a vízióknak ép ezen fajtája az,
mely — még ha isteni eredetű is — legjobban ki van téve a csalódás
veszélyének. — Ha az ú. n. értelmi viziók jelentkeznének a szenvedés
exstasisában, nagyobb biztonsággal beszélhetnénk rendkívüli jelenségről
a természetfölötti világában. Más az, ha Neumann Teréz vízióiban a
régi Jeruzsálem helyrajzát ismeri meg, arámi beszédet hall és ezt el is
mondja. Ezek oly dolgok, melyeket nem meríthetett saját tudatából vagy
tudat alatti rétegeiből. Ha be lehetne bizonyítani, hogy ezek megvoltak,
mielőtt még a széles nyilvánosság tudomást szerzett róla, mielőtt különféle tudósok foglalkoztak volna vele, akkor a lélektani kutatás a passiós
látomások és következéskép a stigmatizáció karizmatikus jellegét nem
vitathatná el. Ha pedig az említett jelenségek nem voltak meg kezdettől
fogva, hanem később léptek fel, akkor ki kellene kutatni, mikor, mily
körülmények közt jelentkeztek először. Szuggesztív hatások, gondolatátvitel stb. — nem volnának itt kizárva. A szívismeretet is (kardiognosis), mellyel Neumann Teréz rendelkezik, hasonló módon kellene megítélni. Ha be lehet igazolni, hogy itt oly dolgok előre látása és előre
mondása fordul elő, melyek az ember szabad elhatározásától függnek, akkor
megvan a megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy itt egy karizma működik.
Nem önmagában, hanem a konnersreuthi események összegében legnagyobb jelentősége van a táplálékhiánynak. Épen ezért kellene e pontban

a ténykérdést teljes pontossággal megvizsgálni. A regensburgi püspök
ez irányban megtette a kezdeményező lépést, mely a tényt magát igazolta is. Sajnos, hogy ez a vizsgálat nem történt ama biztosítékok igénybevételével, melyeket a lélektannak okvetetlenül meg kell követelnie. Igaz,
hogy a követelményeket nem lehet mértéktelenül tágítani. Ép tudományos
szempontból kell tiltakoznunk az ellen, hogy valaki a csodák lehetetlenségének előítéletével oly biztosítékokat kívánjon, melyek a józan ész és
vele a lehetőség mértékét meghaladják. Ha a táplálkozáshiányt abban a
mértékben, ahogy a leírások mondják, egy szakszerű kísérleti vizsgálat
igazolná, pl. ama módszer szerint, ahogy Kroner kívánja, akkor a józan
emberi ész nem láthatna benne mást, mint csodát a szó szoros értelmében. Minden természetes magyarázatot felcsufol az a tény, hogy a konnersreuthi stigmatizált négy év óta semmi szilárd, 2 év óta semmi folyékony
táplálékot nem vesz magához és néhány hónap óta még azt a pár csepp
vizet sem a sz. áldozással ; tehát a szentostyán kivül semmi más tápláléka nincs — és mégis a rendes secretio mellett pénteken 5—8 fontot
soványodik, néhány nap múlva pedig eredeti súlyát (110 font) visszanyeri. A tudomány kell hogy birjon azzal az őszinteséggel, hogy nyíltan
kimondja, mikor ér el a lehetőség határához. Kell hogy meglegyen
benne a bátorság kimondani e szót: csoda. Mert ha a vizsgálat teljes
egészében igazolja a táplálkozás hiányát, akkor nyilvánvaló csodával
állunk szemben. Mivel pedig ez a jelenség a többivel szerves egységbe
fonódik, azért a táplálékhiány csodás jellege visszahatna az egész jelenségsor magyarázatára. Mig ez utóbbiaknál nehéz volt karizmatikus jellegük
igazolása, most legnagyobb valószínűséggel kellene itt is felső beavatkozást konstatálnunk. Emellett fenn lehetne tartani korlátozás nélkül a
természetes és pathologikus tényezők közreműködését.
Egy sajátos, de figyelemreméltó megoldási kísérletről kell még
megemlékeznünk. Ez dr. Franz Wetzeltől származik (Wiesbacher Anzeiger 1927. n. 232—5). Wetzel azt gondolja, hogy minden történés a
földön valami módon — mint kép vagy hang örökre msgmarad —
anélkül, hogy látnók vagy hallanók — a légkörben. Szemléltetésül említi
a fonográflemezt. Mintahogy ebben az egész melódia szunnyad és csak
a tűre és mozgásra vár, hogy hangját kiénekelje, úgy szunnyad a kálvária szörnyű eseménye az éterben — és abban a pillanatban lesz megint
eleven valósággá, midőn megjelenésére alkalmas médium áll készen.
Ez történt az elmúlt században Dülmenben Emmerich Katalinnal és most
Konnesreuthban Neumann Terézzel. Első pillanatra meglepő e magyarázat, de közelebbről nézve kitűnik tarthatatlansága. Mert hisz a titok
megoldását eltolja oly régióba, melyhez ma még a tudomány nem jut
el, legfeljebb a babona. Aztán pedig oly világszemlélet volna az előfeltevése, mely végeredményben nem más, mint energetikus monizmus.
A lelki élet itt egy része az általános világenergiának.
Igyekeztünk elfogulatlanul és megvesztegethetetlen tárgyilagossággal
a konnersreuthi események magyarázatát megadni. Az eredményt mégegyszer röviden összefoglaljuk.
A lélektan még nem mondhatja ki egyáltalán a döntő szót. Ezt
nem tekintve — még egy oldalról sem hangzott el döntő szó, még az

egyház oldaláról sem. Bármi legyen is ez a döntés — ha egyáltalán el
fog hangzani valaha — annyi biztos: Konnersreuth az idők jelévé vált,
ahonnét szokatlanúl erős hatások áradnak minden irányban a kortársakra.
Ezeket a hatásokat nem szabad lebecsülni. Megrázólag hatnak a szemlélőre. Elsősorban pedig a vallási kérdés került az ipar és a technika
korában az emberek szeme elé, akik a külső élvezettől nem jutottak
belső elmélyedéshez. Ez a befelé való térés pedig oly benső értékeket
termel, melyek szellemi életünkben megbecsülhetetlenek. Faulhaber biboros remek beszéde rámutatoti Konnersreuth vallási jelentőségére. Bármi
legyen valakinek a világnézete, tudományos felfogása, vallási hovatartozása, kell, hogy a konnersreuthi eset tiszteletet és áhítatot keltsen benne.
Csak akiben a magasabb érzések számára nincs fogékonyság, az onthatja erre a gúnyos lekicsinylés mérgét.
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Ha a fizika fejlődésének grafikonját akarnók megrajzolni, bizonnyá
nagyon meredek vonal jutna a legújabb idők haladásának szemléltetésére.
Chwolson megítélése szerint 1 a mai fizikai tudományrendszernek csaknem
fele az utolsó 50 év müve. A fizika történetének ez a része szerinte
majdnem egyenlő értékű az egész 1783-ig tartó fejlődéssel. Ez a kijelentés kissé talán túlzó, de az bizonyos, hogy a tudományok történetében
szinte páratlan az a rohamos előretörés, ami a fizika legújabb történetét
jellemzi. Különösen az elektromosság tanának fejlődése az, ami a maga
gyakorlati és elméleti eredményeivel nem pusztán új fizikai világképnek
a kialakulását tette lehetővé, hanem az emberi élet külső kereteit is sok
vonatkozásában annyira áthatotta, hogy a modern élet berendezkedését
alapjában ingatná meg, ha egy nap hirtelen megsemmisülne mindaz,
amivel az elektromosság az ember céljait szolgálja. A mai idők kultúrájáról nem lehet képet alkotni a technikai kultura ismerete nélkül.
Ha ennek a hatalmas fejlettségű technikának az alapjait keressük,
vissza kell mennünk a XIX. század születéséig. Az 1799. év végén állította össze Volta a róla elnevezett elekromos oszlopot, a legcsodálatosabb eszközt — mondja Arago 2 — amelyet az ember valaha felfedezhet.
Ez a felfedezés hosszú időn át döntő befolyással volt a fizika fejlődésére.
Az elektromos áram csodálatos hatása kötötte le a tudósok érdeklődését,
ez szabott irányt kutató munkájuknak s ez volt a kiindulása a felfedezések hosszú sorának, amelyek az elektromosságtant a mai fejlettségre
emelték.
Az elektromos áramnak az ember szolgálatába való állítása volt az
egyik legnagyobb feladat, amelyet a XIX. század tudományossága megoldott. Ennek az eredménynek a kiharcolói között jelentős helyet foglal el
Jedlik Ányos, a tudós magyar bencés. Eredményének értékéről képet
alkothatunk abból, hogy az elektrotechnikának két legfontosabb problémáját — megfelelő áramforrás felfedezését és az áramnak felhasználását
munkavégzésre — ő oldotta meg először. Eredményeinek értékét még
többre kell becsülnünk, ha tekintetbe vesszük a kort és a külső körülményeket, amelyek között munkás életét végigélte.
Hiányzott akkor még a magyar iskolákból, az egyetemet sem véve
ki, az alapos matematikai és természettudományi oktatás. Bolyai Farkas,
amikor elfoglalta tanári állását a marosvásárhelyi kollégiumban, amely
pedig az akadémiáknak megfelelő legfelsőbb osztályokat is magában
foglalta, ezt irta Gaussnak : 3 „Mikor idejöttem, alig akadt valaki a kollégiumban, aki többet tudott volna, mint gépiesen a négy műveletet."
Aki érdeklődött ezek után a tudományok iránt, annak saját magának
kellett, saját erőire hagyatva a szükséges ismereteket összegyűjteni.
1
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Hiányzott Magyarországon a tudományos közszellem. Voltak ugyan
akkor is, akiket tehetségük predestinált valamely tudomány müvelésére,
de ezek elszigetelten éltek, nem találtak megértő munkatársakat, akikkel
gondolataikat, problémáikat megbeszélhették volna. Hogy ez milyen káros
lehet, szomorúan igazolja a két Bolyai sorsa.
Hiányoztak a jól felszerelt laboratoriumok, szertárak, amelyek a
kísérletező munkát eredményessé teszik. Jedlik még pesti egyetemi tanár
korában is egészen 1852-ig csak 64 forintot kapott évente a fizikai szertár fejlesztésére. Pedig egy tudományban sem játszik a pénzkérdés oly
fontos szerepet, mint épen a természettudományi vizsgálatoknál. „Nagy
művészi, zenei vagy irodalmi alkotás — mondja Soddy 1 — gyakran
megszületett már kis padlásszobában is, de ha arról van szó, hogy valami
nagyot fedezzünk fel az elektromosság vagy a rádioaktivitás terén, akkor
a kutató ügyessége mellett ugyanolyan fontos a laboratóriumi berendezés,
az anyagok és azok az eszközök, amelyekkel az anyagokon uralkodni
tudunk, mert ezek hiányát még egy Faraday lángelméje sem pótolhatja
egészen." Curiené korszakalkotó kutatásait nem végezhette volna, ha
az osztrák kormány és a Rothschildok sok tízezer frankkal nem támogatják 2 és ki tudná megmondani, hány értékes fizikai felfedezés maradt
el épen az anyagi eszközök hiánya miatt?
A sok nehézség sem tudta azonban megakadályozni Jedliket abban,
hogy lépést tartson a fizika fejlődésével, sőt új utakat talált s több felfedezésével megelőzte nagy kortársait. Sokat keresett — mondotta róla
Eötvös akadémiai emlékbeszédében 3 — és sokat is talált. Szerénysége
és a kedvezőtlen külső körülmények ugyan akadályai voltak annak,
hogy munkájának eredménye kellő módon ismeretessé váljék, a külföldi
tudományos világ épen legértékesebb felfedezéseiről nem vett tudomást,
de ez nem rontja le úttörő munkásságának értékét. Elszigeteltsége miatt
nem lehetett nagyobb befolyással az egyetemes emberi tudomány előhaladására, de a magyarországi tudományosságnak azért értékes szolgálatokat tett s munkásságával előkészítette annak a lehetőségét, hogy
a természettudományok művelésében Magyarország is beállhasson a
nyugati kulturnépek közé.
I.
Jedlik Ányos 1800. jan. 11-én született Szémőn, Komárom megyében. A keresztségben István nevet nyert, Ányos a szerzetes neve. Szegény
negyedtelkes jobbágy családból származott, de az anyagi nehézség nem
lett akadálya annak, hogy megfelelő kiképzésben részesüljön. Apja két
testvérével együtt — ő volt a középső korra nézve — taníttatni kezdte.
Elemi tanulmányainak elvégzése után Nagyszombatba került a gimnáziumba, ahol akkor a bencések tanítottak. Itt kezdődött a kapcsolata a
bencés renddel. További tanulmányait mind bencés intézetekben végezte
s végül maga is a rendnek tagja lett. Nagyszombatban csak 3 osztályt
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végezett, mert szem- és torokbaja egy évi pihenőre kényszeritette, felgyógyulása után pedig már a pozsonyi bencés gimnáziumban folytatta
tanulmányait. Pozsonyi diákoskodása annyiban fontos, hogy itt egy osztályba került unokatestvérével, Czuczor Gergellyel, aki az ő példáján
felbuzdulva szintén a bencés rendbe való felvételért folyamodott a 6.
osztály elvégzése után. 1 Együtt utaztak Pannonhalmára, hogy személyesen
jelentkezzenek és együtt öltötték magukra a Szent Benedek rend ruháját
1817. okt. 25-én.
Az egyévi próbaév (noviciátus) letelte után Jedlik a rend győri
filozófiai tanfolyamán folytatta tanulmányait. Ez a kétéves tanfolyam
tanulmányi szempontból körülbelül ugyanazt nyújtotta, amit az akadémiák
bölcseleti fakultása. A mostani főgimnázium VII. és VIII. osztályának
felelt meg, amelyek épen az akadémiák bölcseleti karából fejlődtek ki.
Hogy lássuk, mennyi ismeretet kapott Jedlik az iskolától, érdemes megállapítani, milyen fizikai kiképzésben részesítették hallgatóikat az akadémiák. A fizika csak a második évben szerepelt a tantárgyak között,
épen ezért a másodéves bölcsészeket fizikusoknak nevezték. Az 1806-iki
Ratio educationis, amely az akadémiákon is szabályozta a tanítást, a
fizika tanítási anyagát részletesen ugyan nem szabta meg, de a mennyiségtannak a fizikában való alkalmazásáról szólva azt mondja, hogy főleg
a nehézségi és vonzási erőket kell tárgyalni Kepler törvényeiből levezetve,
azután még az ingalengés törvényeit, a lencsék és tükrök tulajdonságait.
Jedlik tanára Győrött a fizikából Cinár Mór volt, a rendnek ez a nagyon
tehetséges tagja, aki azonban nem volt igazi szakfizikus. Mindezekből
nyilvánvaló, hogy a bölcseleti tanfolyamon inkább csak kedvet kaphatott
Jedlik a fizika iránt, mint igazi alapos bevezetést a fizika tudományába,
így ő is autodidakta volt, mint a XIX. század sok más nagy fizikusa.
A bölcseleti tanfolyam elvégzése után Jedlik újra Pannonhalmára
került, hol megkezdte theologiai tanulmányait. Ezeket csak egyszer szakította meg egy évre, amikor 1822-ben Győrbe küldötték, hol a gimnázium
3-ik grammatikai osztályának lett a tanára. Ebben az évben szerezte
meg a bölcseleti doktorátust is. Áldozó pappá 1825. szept. 3-án szentelték és Nóvák Krizosztom főapát mindjárt a rend győri líceumába
helyezte, hol a természettant, természetrajzot és a mezőgazdaságtant
kellett tanítania.
Jedlik kezdő tanársága idején két újabb elektromos jelenség keltette
fel a természettudósok érdeklődését. Az egyik az áramnak mágnesre való
hatása, amelyet Oersted fedezett fel 1820-ban, a másik pedig az ugyanekkor felfedezett elekromágnes. Arago és Ampére ugyanis kisérletük
közben azt találták, hogyha acél- vagy vasrudat dróttekerccsel vesznek
körül és a tekercsbe áramot vezetnek, akkor a rúd mágnessé lesz. Az
Oersted-féle hatás fokozására Schweiger az áramvezetéket többszörös
menetben vezette a mágnes körül, vagyis úgynevezett multiplikátort készített. Ilyen Schweiger-féle multiplikátorral végezte Jedlik is kísérleteit
győri kezdő tanár korában. Vizsgálódásait maga foglalta irásba Heller
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Ágosthoz írt levelében. 1 Mivel tudta, hogy az elektromágnes sokkal erősebb hatásokat mutat a közönséges mágnesnél, azért a multiplikátor
mágnestűjét elektromágnessel cserélte fel. Az erős kiütés láttára arra a
gondolatra jött, hogy ezt a készüléket arra is fel lehetne használni, hogy
az áram mágneses erejével az elektromágnest állandó forgó mozgásba
hozza, ha az áram irányát a megfelelő pillanatban ellenkezőre változtatja. Elkészítette az egyszerű kommutátort s a készüléket működésbe
hozta. A forgás megindult. Épen órára kellett mennie, így nem volt
alkalma készülékét további működésében megfigyelni. De leírhatatlan
volt az öröme, amikor órájáról visszatérve, kis elektromótorát még mindig forgásban találta. Ez a kisérlet visszaemlékezése szerint 1827 vagy
28-ban történt, így kétségtelen, hogy Jedlik volt az elektromágneses
mótor első feltalálója. Legelső motorjai közül kettő, amelyeket sajátkezüleg készített, jelenleg a pannonhalmi tanárképző főiskola fizikai szertárában van.
Hogy Jedlik miképen gondolkodott felfedezéséről, arra világot vetnek saját szavai. „Midőn az imént tárgyalt villamdelejes forgó mozgásokra való készülékeket 1827. és 1828. évek alatt jó eredménnyel létrehoztam, — írja előbb említett levelében — akkor még nem lehetett
hasonló villamdelejes készülékeknek, vagy azok segítségével mások által
tett kísérletek leírását a kezemnél levő Schweiger's Journal für Physik
und Chemie, Gilbert und Poggendorff Annalen der Physik, Baumgartners' und Ettinghausen^ Zeitschrift für Physik und Mathematik, Dingler's Polytechn. Journal és Gehler's Physikal. Wörterbuch cimü folyóiratokban találni és olvasni. Ezen körülménynél fogva részemről azon
véleményben voltam, hogy a leirt villamdelejes készülékeknek és alkalmazási módjuknak én volnék a feltalálója, de csak a magam egyéniségére
nézve, mert mint kezdő természettani tanárnak többször volt alkalmam
azt tapasztalni, hogy némely természettani tünemények, amelyekre csak
saját belátásom és kutatásom útján jöttem, másoknál már jóval előbb
ismeretesek s némely természettani munkában már közzé voltak téve,
de nekem nem volt időm és alkalmam azokról tudomást szerezni."
Ebből is látszik, milyen nehéz annak a kutatónak a munkája, aki
teljesen magára van hagyatva s hiányoznak a megértő munkatársak,
akikkel a tapasztalatait meg tudná beszélni. Nagyon érthető a mondottakból, hogy Jedlik nem tette mindjárt közzé a felfedezését. Csak 1841-ben
mutatta be először az elektromágneses mótor működését a Magyar orvosok
és természetvizsgálók vándorgyűlésén. Ezenkívül beszélhetett felfedezéséről a Német orvosok és természetvizsgálók 1856-ban Bécsben tartott
ülése alkalmával is, mert néhány német fizika is felemlíti ezt a találmányát. Pl. a Pfaundlertől átdolgozott Müller-Pouillet-féle fizika könyvben ezt találjuk: 3 „Als Erfinder der elektromagnetischen Motoren wird
gewönlich Dal Negro genannt, doch hat Prof. Jedlicka (hibásan Jedlik
helyett) schon 1829 einen solchen gebaut."
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Jedlik nemcsak időben előzte meg Dal Negrot az elektromágneses
mótor feltalálásában, hanem az ő készüléke sokkal praktikusabb is volt,
mint Dal Negroé. Az utóbbi ugyanis első készülékénél két elektromágnes
ellenkező nevü sarkai közé függesztett fel egy acélmágnest, amely ideoda lengett az elektromágnesek sarkainak vonzó és taszító hatása következtében, ha az elektromágnességet létrehozó áram irányát alkalmas
kommutátorral periodikusan változtatta. 1 Ezért még egy külön készülékre
volt szüksége, amely a lengő mozást forgó mozgássá alakította. Ezzel
szemben Jedlik készülékénél a dróttekercsben folyó áram az elektromágnest közvetlenül forgó mozgásba hozta. Ezen az alaptípuson kívül
Jedlik még olyan elektromágneses motort is készített, amelynél az elektromágnes állt szilárdan és akörül forgott az áramvezető tekercs, egy harmadik szerkezeténél pedig egy mozgó elektromágnes forgott egy másik
nyugvó elekromágnes felett.
Jedlik motorja alkalmas volt arra, hogy az áram elektromos energiáját mechanikai munkává alakítsa át és így különböző munkagépeket
mozgásba hozzon. Gyakorlatilag ugyan nem alkalmazták motorját, de
ugyanez volt a sorsa a többi feltalálók gépeinek is. 1839-ben ugyan
Jakobi elektromágneses motorral hajtott a Néván egy csónakot, de ez a
próbálkozás se vezetett kielégítő eredményre. Az elektromotorok csak
akkor kezdtek gyakorlatilag is jelentősek lenni, amikor a dinamókban
megfelelő áramforrást találtak.
Jedlik győri működését egy másik találmánya is emlékezetessé teszi.
1828-ban felfedezte a szódavíznek és a mesterséges savanyúvíznek célszerű készítési módját. Nem ő volt az első felfedező, de a régebbi feltalálók vagy titokban tartották a készítési módot, hogy találmányukból
nagyobb anyagi hasznot húzzanak, vagy pedig eljárásmódjuk ipari gyártásra nem volt alkalmas. Jedlik oly készüléket állított össze, amelynek
segítségével csekély költséggel lehetett a vizet szénsavval telíteni. Ez a
felfedezése annyiban is fontos, mert ezzel indult meg irodalmi működése.
Találmányáról szóló latin nyelvű értekezését beküldötte a Baumgartner
és Ettingshausen szerkesztésében Bécsben megjelenő Zeitschrift für
Physik und Mathematik cimü folyóirathoz és Ettingshausen németre fordítva 1829-ben le is közölte. 2
Eljárása lényegében a következő volt. Kénsavat oldott fel kétszerannyi mennyiségű vízben egy rézhengerben, amelynek a fala több
atmoszférás nyomást kibirt. Azután a kénsavas vízbe szódát vagy finoman szitált fahamut szorított bele kézi emelővel. A rézhengerben szénsav
fejlődik s ezt a több atmoszférás gázt vizzel telt hengerekbe engedi, hol
— miközben a vizén áthaladnak — legnagyobb részüket a víz elnyeli.
Hogy ez az abszorpció nagyobb mértékben menjen végbe, a készüléket,
amely tengelye körül foroghat, ide-oda forgatja. Ezáltal hozzájutott a
szódavízhez, vagy pedig a természetes ásványvízhez aszerint, amint a
gázzal telített viz természetes viz volt, vagy előzőleg különböző ásványi
anyagokat kevert bele megfelelő mennyiségben.
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Győrött az első nyáron 150 üveg ásványvizet készített ezzel a
készülékkel s saját szavai szerint az ásványvíz mindenkinek ízlett.
Később még módosította és tökéletesítette készülékét úgy, hogy a
Magyar orvosok és természetvizsgálók második (1841) ülésén 1 azt mondh a t t a : Azon többféle készületeknél is, melyek Schmidt úr által 1840-ben
Lipcsében kijött ily cimü m u n k á j á b a n : Die Fabrication der künstlicher
Mineralwasser leiratvák, jobban megfelelő eszközt alkottam. Az eljárás
gazdaságos voltát mutatja, hogy amig pl. 1 üveg egri víz akkoriban
3 6 krajcárba került, addig Jedlik 3 krajcárból elő tudta állítani készülékével annak utánzatát.
Jedlik a mesterséges savanyúvizek gyártásáról szóló cikke révén
összeköttetésbe került Ettingshausennel, a bécsi egyetem kiváló fizika
tanárával. Személyesen is meglátogatta még győri tanár korában Bécsben, amikor a bécsi egyetem fizikai szertárát is tanulmányozta. Itt szerzett ismeretei, amelyeket Ausztria nagyobb tanintézeteinek tanulmányozásával még kiegészített, nagy segítségére voltak, amikor később mint
egyetemi tanár a pesti fizikai szertárt és laboratoriumot fejlesztette.
Kovács Tamás főapát 1831. áprilisában Győrből Pozsonyba helyezte
Jedliket, a pozsonyi akadémián lett a természettan, természetrajz és
mezőgazdaságtan tanára. A bencésrend ugyanis 1816-ban arra vállalkozott, hogy a pozsonyi akadémia filozófia karát ellátja tanárokkal.
A megállapodás szerint a főapát nevezte ki a Pozsonyba küldött bencéseket akadémiai tanárnak, de a helytartótanács erősítette meg a kinevezést.
Jedlik pozsonyi működésének legnagyobb akadálya megfelelően
felszerelt szertár hiánya volt. A pozsonyi múzeum — amint akkor a
természettudományi közös szertárt nevezték — abból a néhány természettani műszerből és természetrajzi preparátumból fejlődött ki, amelyeket
1784-ben Nagyszombatból Pozsonyba hoztak, amikor az akadémiát ide
áthelyezték. A szertár lassan gyarapodott, rnert az évi általány mindössze 40 forint volt. 3 Ennek is nagy részét a régi eszközök kijavíttatására és a szertár bútorozására kellett fordítani, új beszerzésre alig maradt
valami. Jedlik külön segélyeket próbált kieszközölni. „A bencések — írja
Ortvay 3 — névszerint Jedlik és Rómer tekinthetők tulajdonképen a
múzeum legbuzgóbb gondozóinak, amint tényleg ők voltak azok, kik
fáradtságot s az instanciázással összekötött vesződséget nem kiméivé,
a gyűjtemény kiegészítésére telhetőleg törekedtek." Jedlik fáradozásainak
lett is valami eredménye. 1835-ben 319 forint 36 krajcár rendkívüli
segélyt kapott, 1839-ben pedig 1340 forintot utaltak ki kezéhez, hogy
abból egy-egy mágnes-elektromos gépet szerezzen be a pozsonyi, kassai,
váradi, győri akadémiák és a pesti egyetem számára. Ezek voltak az
első ilyen gépek Magyarországon.
Már pozsonyi tanárkodásának elején, 1831 augusztusában gondolt arra, hogy pályázik a pesti egyetemnek Tomcsányi Ádám halálá1
3
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val megüresedett természettani tanszékére, de a főapát levélben lebeszélte. 1 1837-ben azonban, amikor a pesti egyetem fizikai tanszéke
újra megürült, ő is pályázott. Pályázatának körülményeiről levélben számolt be Kovács Tamás főapátnak. 2 Az akkori magyarországi tudományos
állapotokra jellemző, hogy a pályázók között volt egy Vencel nevü fiatal
ügyvéd is, aki saját bevallása szerint fizikai kísérleteket, különösen újabbakat sohasem látott s mindössze három hónapja foglalkozott a fizikával,
t. i. a pályázat kihirdetésétől a vizsga napjáig. Akkoriban ugyanis az
egyetemi tanárságra pályázóknak vizsgálaton kellett igazolniok a tanárságra való képességüket. A vizsga Írásbeli és szóbeli részből állott.
12 órai munkaidő alatt kellett kidolgozníok három előirt tételt, azután
következett a szóbeli vizsgálat, ahol tetszésszerint választott témáról
kellett előadást tartaniok 20 percig latin és német nyelven. A vizsgálat
eredménye alapján Jedliket nevezték ki egyetemi tanárnak 1839. nov.
2-án és 1840. márc. 1-én meg is kezdte tanári működését, amely egészen 1878-ig tartott.
II.
A pesti tanársággal új korszak kezdődik Jedlik életében. Ettől
fogva kedves tudományának, a fizikának szentelhette minden idejét,
aminek az eredménye hamarosan mutatkozott is. Fizikai búvárkodásának azonban még Pesten is komoly akadálya volt az anyagi eszközök
hiánya. A fizikai szertár évi 64 pengő forintos átalánya majdnem egészében elfogyott javításokra, újabb beszerzésre alig maradt valami. Egyik
jelentése szerint 3 1843-tól 1846-ig mindössze 141 váltó forint 44 krajcárt,
tehát körülbelül 56 pengő forintot tudott csak az általányból újabb beszerzésre fordítani, nagyobb része javításra, átalakításra fogyott el.
1845-ben előterjesztésében arra hivatkozik, 4 hogy a szegedi, pécsi, nagyszombati líceumok, a pápai kollégium, a pesti ipartanoda mind nagyobb
jutalékot kapnak a természettani szertár számára, mint a pesti egyetem.
A bécsi egyetem természettani szertára már 1835-től kezdve évi 1100
pengő forintot kapott, ezenkívül többször nagyobb segélyt. Jedlik egyik
folyamodványt a másik után adja be, de kevés eredménnyel. A hiányt
a maga pénzéből pótolta, hogy — mint egyik felterjesztésében írta —
legalább némileg megmentse a fizikai szertár becsületét. 1848 márciusáig
1572 p. torint 44 4 / 6 krajcárt költött a szertár fejlesztésére, 5 ami nagyon is
jelentékeny áldozat volt az ő részéről, mert az évi fizetése akkoriban
csak 1000 p forintot tett ki. Később méltányolták áldozatkészségét s
részben meg is térítették a kiadását, mert 1850-ben kárpótlásul 971 p.
forintot utaltak ki neki.
Tanári működésében nagyszámú kjsérlettel iparkodott tanítványait
a természet törvényeinek igazi megismeréséhez elvezetni. Előadásmódját
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legjobban Eötvös szavaival jellemezhetjük, aki közvetlen tapasztalat után
beszél. „Előadása — mondja emlékbeszédében 1 — a kutató tudós előadása volt, aki hallgatóihoz úgy beszél, mint tudós társakhoz, akik előtt
nem rejt el titkot, hanem feltárja leplezetlenül a maga gondolatmenetét.
Az előadását élénkítő kísérleteket nem szokta volt előre elkészíteni. Behozatta az eszközt, egybeállította, működésbe hozta tanítványai szemeláttára úgy, hogy a kisérlet nekik nemcsak mutatványul, hanem igazi
tanulságul is szolgált."
Előadásait kezdetben a szokásnak megfelelően latinul tartotta, de
őrömmel fogadta az 1843—44. országgyűlés határozatát, amely a közoktatás hivatalos nyelvévé a magyart tette. „Legelőször is honi nyelven
szólítom önöket — mondotta 1845. okt. 8-iki beköszöntő beszédében 3 —
hogy éldelhessék azon örömöt, amelyet minden hónát szerető magyarnak
éreznie kell, midőn a köz kívánságát méltányló Felséges Királyunk a
nagyméltóságú Magyar Helytartó Tanács utján honi nyelvünknek is
kitárta tanodáink ajtaját; honi nyelven szólok azért is, hogy mindenkit,
akinek eddig ezt sajátjává tenni feleslegesnek látszott, emlékeztessek,
miszerint már nem elégséges csak születési hely tekintetéből magát
magyarnak vallani, hanem nyelv tekintetéből is történendő magyarosodás
a jelen kor szelleme által kérlelhetetlenül szorgalmaztatik."
Nagy nehézséget okozott azonban az egységes magyar műszavak
hiánya, épen ezért a természettudományok tanításában nem lehetett mindjárt teljesen megvalósítani az új rendelkezést. A hiány pótlására Jedlik
is résztvett a Toldi vezetése alatt álló vállalatban, amelynek célja volt
az egységes magyar tudományos műnyelv megállapítása, különösen a
középiskolai oktatás számára. Az 1858-ban megjelent Német-magyar
tudományos műszótárban ő írta a fizikai, kémiai és mechanikai részt. 3
Pesti tanársága idején is élénk érdeklődéssel figyelte a rend ügyeit.
1841-ben a rendi vezetőség felkérésére ő is beadta javaslatait, hogy mi
módon gondolja a rend tudományos nívóját emelhetőnek. Indítványait
érdemes felsorolni. 4
1. A szerzet adja ki a rendtagok megfelelőnek talált munkáit.
2. Tudományos munkákat, folyóiratokat s megfelelő kísérleti eszközöket bocsássanak az alkalmas rendtagok rendelkezésére. A győri vagy
valamely más fizikai szertárt szereljék fel jól s adjanak 100 ezüst pengő
évi átalányt ennek a nivón tartására.
3. Tehetségesebb rendtársakat küldjenek a pesti vagy a bécsi
egyetemre. Gazdatisztet és mérnököt is képeztessenek a rendtagokból. Érdekes ennek az utóbbinak megokolása. „Ha a posztó és vászon
mérését (a rendi ruhatárosnál) nem tartjuk illetlennek a szerzetesnél,
akkor az útcsinálás sem az."
4. Az említett célra Pesten létesítsen a rend székházat.
1 Akad. Értesítő 1897. 287. 1.
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5. Alkalmas rendtagokat a tudományos működés érdekében esetleg
más munkakörtől mentsenek fel.
Jedlik érdeklődését egyetemi tanárságának első éveiben az elektromosság mellett főleg a fénytan kötötte le. Az optikában abban az időben
különösen az interferencia és a fényelhajlás jelenségei álltak a vizsgálódások középpontjában. Az 1815-től 1823-ig terjedő időközben jelentek
meg Fresnel klassikus munkái, amelyekkel a hullámelméletet biztos alapra
helyezte s megalapítója lett az elméleti fénytannak. A további vizsgálódások a tőle kijelölt irányban folytatódtak. Már Fraunhofer megállapította, hogy a fényelhajlásnál létrejövő szintünemények különösen jól
tanulmányozhatók, ha több párhuzamos keskeny rés van egymás mellett
s azokon haladnak át a fénysugarak. Ő már készített is erre a célra
nagy tökéletességű optikai rácsokat úgy, hogy gyémánttal sűrűn finom
párhuzamos vonalakat karcolt egy üveglapra osztógépe segítségével.
Ilyen optikai rácsok készítésére szolgáló osztógépet mások is készítettek,
de ezeknek szerkezetét nem ismertették s optikai rácsokat forgalomba
nem hoztak. Ez vezette Jedliket arra a gondolatra, hogy maga is készít
ilyen osztógépet. Mindjárt pesti tanársága elején foglalkozott ezzel a
tervvel és a Magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott VI-odik
naggyűlésén (1845) már be is mutatta a fényelhajlás különböző jelenségeit oly optikai rácsok segítségével, amelyek az ő osztógépén készültek. 1
Gépe nem meglevő készülékek utánzása, hanem eredeti találmány.
Az egésznek lelke egy finom csavar, amely a hozzátartozó fogaskeréknek
egy-egy fokkal való tovaforgatásakor a milliméternek csekély tört részével juttatja előre a karcoló készüléket. Eredetileg két csavar tartozott
hozzá, 2 amelyeknél egy csavarmenet magassága 1 1 / 3 mm volt, a hozzájuk
tartozó fogaskerekek közül pedig az egyiknek 100, a másiknak 200 foga
volt, így ezzel a berendezéssel 75, illetőleg 150 vonalat lehetett húzni
1 milliméteres közre. Ugyanis, miután a fogaskerék egy-egy fokkal tovább
fordult, alkalmas szerkezet gyémánt tűvel egy-egy finom vonalat karcolt
az üveglapra. 1845-ben csak az első csavar volt készen, az akkor bemutatott rácsoknál 1 újjnyi szélességre körülbelül 2000 egyenlőközü vonal
esett. Mivel a régebbi osztógépek már 300—400 vonást is adtak? egy
milliméterre, nyilvánvaló, hogy Jedlik célja nem annyira a beosztás sűrűsége volt, mint inkább a karcolások egyenletessége, hogy minél szebb
színjátéka legyen a színképeinek. Maga írja Gotthárdnak 3 (a herényi
csillagásznak), hogy rácsai igen kapósak voltak, mert élénkebb elhajlási
képet adtak, mint bárki más által készítettek. Ettingshausen bécsi
egyetemi tanár és más fizikusok is, még az amerikaiakat sem véve ki,
örültek, ha ilyenhez juthattak.
Jedlik gépét nem sokáig használta. A 60-as évek elején egyik vakációban a gép javítását és kitisztítását egy vándor mechanikusra bizta,
de ez a gép szétszedése után, összelopta, ami értékhez a szertárban
1
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hamarosan hozzájuthatott s megszökött. Ez annyira elvette Jedlik kedvét,
hogy gépét többet össze sem állította, hanem különálló darabjait belerakta
egy ládába és félretette. Ilyen állapotban került az osztógép 1879-ben
Győrbe, majd 1884-ben Pannonhalmára, ahol azután a főiskola fizika
tanára, Palatin Gergely Haudek Ágoston segítségével, nagy fáradsággal
újra összerakta és munkába állította. Több évtizedes munkája által jelentékenyen tökéletesítette is a készüléket 1 úgy, hogy a legutóbbi időben
már 2093 vonalat tudott vele egyenletesen karcolni egy milliméterre.
Magyarország nagyon sok tanintézete manapság is oly optikai ráccsal
van ellátva, amely ezen a Jedlik-Palatin-féle osztógépen készült.
Az emberi sors különös megismétlődése, hagy Palatin Gergely
hirtelen halálakor az osztógép ép oly szétszedett állapotban maradt hátra,
mint ahogy ő átvette.
Jedlik életében jelentékeny szerepet játszik a 48-as szabadságharc.
Ö teljesen a tudománynak élő férfiú volt, aki a politika fordulatai iránt
kevéssé érdeklődött, de a nagy idők eseményei erősen belenyúltak az
ő életébe is.
Az 1847—48. iskolai évben ő lett a bölcsészeti kar dékánja. Nehéz
időkben keilett ezt az állást betöltenie. 1848. március 15-én ezt írta a
bölcsészeti kar naplójába: „Mindenki érzi, hogy ily körülmények között
valamint az egyetemi tanárok, úgy az egyetemi ifjúság közönyös állapotban nem maradhat." Az ifjúság szereplése persze azt eredményezte,
hogy az előadásokra nem jártak rendesen. Jedlik feljegyzései szerint 3
március 15-én még megjelentek nagyjában, de utána ápr. elejéig nem
járt az ifjúság az egyetemre és elmaradtak a vasárnapi miséről is.
Jedlik mint dékán kötelességének tarlotta, hogy az ifjúságot lehetőleg
visszatartsa a politikai szerepléstől s az előadások látogatására buzdítsa.
Emiatt azonban népszerűtlen lett az egyetemi hallgatóság előtt, sőt az
ifjúság szélsőségesebb része m á j u s 8-án macskazenét ís adott neki,
miután már márc. 31-én egy pisztollyal felfegyverzett részeg ember
állított be hozzá, aki agyonlövéssel fenyegette.
Az ellene feltámadt ellenséges érzést jórészt a vallásellenes
hangulat is táplálta, amely forradalmi időkben épen a szélsőséges elemek élrejutásávai rendszerint megjelenik. A kultuszminisztertől elbocsátását is kérték. Ennek hirére Ferenc bátyja, aki Szémőn a családi
vagyonon gazdálkodott, azt írta neki még áprilisban, 3 hogyha elvesztené állását, menjen haza őhozzá, náluk biztos menedéket talál. De erre
nem került a sor. Eötvös, az akkori közoktatásügyi miniszter, semmi
okot sem talált az érdemes tanár elbocsátására, akinek a hazafiságáhöz
nem férhetett kétség, hanem csak annyit tett meg az ifjúság lecsillapítására, hogy kinevezte Gelentzei Pált ideiglenes tanárnak s mindenkinek a tetszésére bizta, hogy Jedlik vagy Gelentzei előadásait akarja-e
hallgatni. Az előadások folyamán azután sikerült Jedliknek az ifjúságot
1
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visszahódítani, az ellene kínevezett tanárt nagyobbrészt otthagyták és
az ő előadásaira jártak. A kővetkező iskolai évben azonban a háborús
zavarok miatt már nem tartott előadásokat.
A szabadságharc idején ő is a nemzetőrök közé állt, részt vett a
Pestet védő sáncok építésében. 1 Az osztrák megszállás alatt továbbra is
Pesten maradt, hogy féltett szertárát szükség esetén menthesse.
A szabadságharc leverése után az egyetemi tanároknak is igazolniok
kellett magukat a haditörvényszék előtt. Jedlik feljegyzései szerint három
kérdésre kellett felelniök: 2
1. Vájjon a pártütő kormány által kívánt nyilatkozatot Magyarország
általános függetlenségének megismeréséről saját kezeikkel aláirták-e és
szerepük volt-e annak készítésében ?
2. Maguk vagy rokonaik kaptak-e polgári vagy katonai hivatalt ?
3. A magyar kormánynak szóló hódoló iratot aláirták-e ?
Jedlik a magyar kormánynak szóló hódolóiratot aláirta ugyan, de
egyébként nem vett részt a politikai életben, azért a haditörvényszéktől
1850. ápr. 16-án megkapta a felmentő iratot. 3 Újra visszatérhetett a tudományokhoz.
(Folyt, köv.)
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Hrabanus Maurus pedagógiája.
Irta : Dr. Kálovics Adorján

(Pannonhalma).

Bower „Antiquitates Fuidenses" c. müvében a fuldai bencés szerzetesek szellemi tevékenységét a szorgalmas méhraj életéhez hasonlítja.
Egyesek diktálnak, mások írják " a Szentírás magyarázatait ; az egyik
kivonatokat készít a Szentírásból és szentatyákból, a másik összehasonlítja a kéziratokat és az íráshibákat kijavítja, némelyek pedig dialektikai
vitatkozásokban mérik össze erejüket. Aki nem alkalmas a szellemi munkára, hogy mégis hasznos tagja legyen a köznek, könyveket köt, iniciálékat fest és kalligráfikus munkákat készít: egyszóval valamennyien lelkesednek azon férfiú szellemétől, akit nem jogtalanul szoktak a fuldai
kolostor második alapítójának nevezni. 1 Ez a dicséret Hrabanusnak szól.
Igaz ugyan, hogy az augsburgi püspök, aki jelen volt a kolostori és
székesegyházi iskolák felállítását elrendelő 780. évi aacheni zsinaton,
hazatérése után mindjárt megindította a joghatósága alá rendelt fuldai
kolostorban a rendszeres oktatást, a azonban a szellemi élet fellendülése
és a fuldai kolostori iskoia hírneve Hrabanustól származik. Született
776-ban Mainzban. 3 Gyermekkorában a fuldai bencés apátság „puer
oblatus"-a lett. Apátja Ratgar hamar felismerte benne a kolostori iskola
egyik iegderekabb és legtehetségesebb növendékét. Ezért a loursi Szent
Márton-kolostorba küldte, hogy a híres Alkuin vezetése alatt tanulhasson
tovább. Mikor ismét visszatért Fuldába, a kolostori iskola tanára és
vezetője lett. 822-ben Eigil apát halála után őt válásztották apáttá.
A kolostori iskola vezetését ekkor Kandidus nevü szerzetesére bízta. 4
A szabad művészetek tanításától megvált ugyan, de továbbra is megtartotta magának a Szentírás értelmezését. Apátsága idejében a kolostor
vagyona szépen gyarapodott, a szerzetesek száma hamarosan 150-re
emelkedett. Szorgalmasan eljárt a zsinatokra és birodalmi gyűlésekre,
ahol szavának mindig nagy súlya volt. Korának valóságos orákuluma,
kinek tanácsait és tanításait császárok és császárnék, királyok és hercegek, püspökök és egyszerű szerzetesek szívesen meghallgatták. 5 Az Isten
különös áidása volt Hrabanus apátnak úgyszólván minden lépésén, mert
volt jó szive, vigasztaló szava, okos t a n á c s i és fejlett szociális érzéke
a szegények, a kisemberek, az elnyomott és éhező nép anyagi támogatása iránt. E nemes lelki tulajdonságait és bőkezűségét érsek korában
is megőrizte. Volt idő, midőn állandó szegényein kívül naponkint 300-at
látott el szükséges élelemmel.
Jámbor Lajos idejében — aki egyébként mélyen vallásos lélek volt,
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művelődés dolgában majdnem kizárólag a papképzéssel foglalkozott, a
nép művelődésével keveset törődött 1 •— a birodalom belső zavaraiban
Hrabanus a Coászár pártjára állott. Mivel szerzetesei e politikai állásfoglalását nem helyeselték, 842-ben letette az apáti méltóságot. Ettől
kezdve 5 éven át az egyik Fulda mellett lévő kolostorban élt, melyet
jóbarátja, Haimo halberstadti püspök alapított s irodalmi müveivel foglalkozott. 847-ben a papság és nép választása, továbbá a császár jóindulata a mainzi érseki méltóságra emelte. Mint érsek is igen áldásos
tevékenységet fejtett ki az igaz hit erősítése, a papok kiképzése, a keresztény erkölcs és fegyelem, a népmüvelődési mozgalmak és az egyházi
vagyon megvédése körül. Mivel azonban a laikusok és papok laza erkölcsi
élete ellen kíméletlenül fellépett, nyugtalanság és elégedetlenség támadt
ellene, ami élete végét megkeserítette. Meghalt 856. febr. 4-én. A mainzi
Szent Albán-templomban temették el.
Irodalmi művei legnagyobbrészt a tanítás céljait szolgálják. Első
helyen kell említenünk a Szentírás összes könyveit magyarázó, körülbelül 5
hatalmas kötetre terjedő theologiai iratait, melyeket szerzetes testvérei
és barátai kérésére iskolai célra készített. Irt himnuszokat, epigrammákat,
vallásos tartalmú tankölteményeket. Leghíresebb költeménye, valósággal
remekmüve a szentkereszt dicséretéről szól (de laudibus sanclae crucis).
Alkuin inspirációjára készült, hexaméterekben van írva, 2 könyvből áll.
819-ben fejezte be pedagógiai főmunkáját a papok kiképzéséről (de clericorum institutione). Csak név szerint emiitjük meg a lélekről (de anima)
szóló nem annyira psychologiai, mint inkább ethikai tartalmú értekezését,
a világmindenségről (de universo) irt 22 könyvből álló enciklopédikus
munkáját és az időszámításról (de computo) való iratát.
Mielőtt Hrabanus pedagógiájának ismertetéséhez fognánk, térjünk
vissza tanuló és tanári éveire. Lássuk őt az iskola padjában és a tanár
katedráján, hogyan valósította meg a tanításra és nevelésre vonatkozó
elveit a gyakorlatban. Ezzel egyúttal bepillantást nyerünk a középkori
bencés kolostori iskola életébe.
Említettük, hogy apátja két másik szerzetessel együtt az angol
származású Alkuin toursi kolostori iskolájába küldte. A nagytekintélyű
Alkuin Nagy Károlynak volt tanára, az összes tudományokban sok kiváló
tudóst képezett. Nagy buzgóságot fejtett ki körülöttük és semmiféle
fáradtságtól nem kímélte magát. Hrabanust azonban, mivel a többinél
élesebb elméjűnek látta, még készségesebb szorgalommal tanítgatta s
különös aggódó gondoskodással volt irányában. Tőle kapta Hrabanus
a Maurus melléknevet is. Hat évig volt egyhuzamban Alkuin mester
buzgó hallgatója. Kitartó szorgalommal tanulmányozta a Szentírást.
Különösen kivált a hét szabad művészetben. De az összes többi akár
isteni, akár világi tudományokban sem volt senki hozzá fogható. Hogy
mily kiváló volt a grammatikában, retorikában, dialektikában, arithmetikában, geometriában, poétikában, musikában, astronomiában, matematikában, fizikában és a metafizikában, filozófiában és theológiában, ennek
legbeszédesebb bizonyítékai művei, melyek nagy számmal vannak é s
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kiválóak. A disputában olyan éles elméjű volt, hogy az összes szofisták
legnevesebbjének mondották. Mint egy „alter Augustinus" rettegés tárgya
a heretikusok szemében, mert a vitatkozásban valamennyiüket könnyen
legyőzte és felülmúlta. Ekkora tudománya mellett sohasem volt büszke.
Soha hiúságból nem helyezte magát mások fölé. Az egyszerűbb tehetségüekkel és a Szentírásban kevêsbbé jártasokkal soha még tréfából
sem éreztette fölényes ismereteit. Tudta, hogy a szerzetes tudománya
őszinte alázatosság nélkül ártalmas, még ha a világ legokosabbnak taríja is.
Nem földi elismerés hajhászása vitte öt a tanulásra, hanem Isten szeretete. Mindig valami istenes könyvet forgatott kezében. Éjjel-nappal kutatta
a Szentírást. Ezért őt az isteni kegyelem az összes erények koronájával
ékesítette. Munkához mindig imádsággal fogott.
Mikor eltelt a hat év, nagy tudománnyal megrakodva, apátja
parancsára visszatért Fuldába. Sokkal szívesebben folytatta volna ugyan
tanulmányait mestere vezetése alatt, de engedelmeskedett s így 24 éves
korában toursi tanulmányainak vége szakadt. Nagy örömmel fogadták.
Az elmúlt hat év alatt összes, Fuldában maradt iskolatársait messze
felülmúlta. Ö volt a legélesebb eszű filozófus, a legékesebb szavú költő
és valamennyiök ítélete szerint a legtudósabb theológus. Ratgar apát is
örült neki és a többinél jobban szerette. Örült, hogy olyan növendéke
van, aki már másokat is tud tanítani. Szerették az öregebbek mint
gyermeküket, tisztelte a tanulóifjúság mint a mennyei tanok mesterét.
Midőn Ratgar apát testvérei tanácsára a fuldaí kolostorban nyilvános
iskolát állított, ennek vezetését a 25 éves Hrabanusra bízta 813-ban.
Apátja meghagyta neki, hogy ugyanazon tanítási módot, melyet Alkuintól elsajátított, sértetlenül tartsa meg a fuldaí iskolában. Alighogy átvette
a tanítói hivatalt és az iskola vezetését, a „belső" iskola mellé „külső"-t is
állított 1 s mindenben igyekezett utánozni és követni mesterét, Alkuint.
A fiatal szerzeteseket először grammatikára tanította. Mikor már kellőképen előrehaladtak, nagyobb dolgokra, komolyabb tanulmányokra fogta
őket. Híre hamar elterjedt Germániában, Galliában. A szomszédos kolostorok elöljárói jónak látták a tanítás ezen módját s vagy hozzá küldték növendékeiket, vagy ugyanolyan iskolát állítottak fel és Fuldából
kértek tanárokat. Fejedelmek, nemes emberek és polgárok nagy számmal
vitték gyermekeiket Hrabanushoz kiképzés és nevelés végett. Ezeket a
rendkivül szelíd és finomlelkü mester a legnagyobb gonddal képezte,
figyelembe véve mindenegyesnek korát és képességét. Egyeseket grammatikára, másokat retorikára, voltak, akiket az isteni és emberi magasabb
filozófiára tanított. Szívesen közölte velük, amiket csak kérdeztek tőle.
Összes tanítványait nemcsak a prózában, hanem a versírásban is kiképezte. De nemcsak tanított, nevelt is. Ránevelte hallgatóit az istenfélelemre, a parancsok megtartására, az igazságosságra, engedelmességre,
a világ és a testi élvezetek megvetésére, a hiúság és pompa kerülésére,
a halál gondolatára, Isten szeretetére. Hallgatói közé senkit se engedett,
akinek gondolkozásmódját a szabályok pontos megtartására vonatkozólag jóelőre a legszorgalmasabban ki nem fürkészte. Akik rendetlenek
1
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voltak az előadások látogatásában, akik állandóan elszórakoztak vagy a
monostori fegyelem megőrzésére nem voltak alkalmasak, azokat eltávolította. „Menjetek testvérek és először tanuljatok lelki összeszedettséget,
hogy méltók lehessetek Mózessel Isten szavát a hegytetőn hallgatni.
Mert senki se tanulhatja haszonnal a Szentírást, akinek lelke még mindig a bűnök porától piszkos." Tanítás közben mindig barátságos volt
és szavainak élő példája. Az erények megtartására való buzdításának
annál nagyobb a hatása, mert azok gyakorlását nemcsak szóval hirdette,
hanem cselekedeteivel is megmutatta. Ha kellett, puszta tekintetével
vagy egy szavával meg tudta félemlíteni a bűnösöket, de épúgy alázatosan meg tudta simogatni is a bűnbánókat. A mester szigorúságát
és az atya kegyes jóindulatát mindig megtartotta. A fegyelmezetleneket
és durvalelküeket keményen megdorgálta, az engedelmeseket, alázatosakat, szelídeket atyai jósággal kezelte. Sohase húnyt szemet a bűnösök
bűne felett, hanem mindjárt a bűn csiráját gyökerében kitépte. A tisztesebbeket egy vagy kétszeri figyelmeztetéssel intette, az engedetlen gyermekeket vesszővel is büntette. Általában azonban affabilis, szelíd, tekintélytisztelő, humánus, n y u g o d t ; hasznos és eredményes tanítója és nevelője
az ifjúságnak.
Nagy érdeme Hrabanusnak, hogy a fuldai kolostor könyvtárát a
pogány és keresztény írók müveivel jelentősen gyarapította. Különösen
a római költőkben és történetírókban volt igen gazdag, úgy, hogy a
régiek szerint alig lehetett a könyveket megszámlálni. 1 Iskolájából sok
magas egyházi méltóság, még több kiváló tudós került ki. Leghíresebb
tanítványai voltak : Otfrid, Walahfrid Strabo (a későbbi reichenaui apát),
Servatus Lupus és Rudolphus, aki — mint említettük — mestere életrajzát is megírta. Az iskolai tantárgyak a Szentíráson és annak értelmezésén kívül a szabad művészetek voltak. Külön említésreméltó, hogy
a grammatikában, a latin irodalmon és nyelven kívül, melyet a pogány
klasszikusokból vettek, görögül is tanultak a Szentírás miatt. Hrabanusnak valami Theofilus nevü ephesusi mester volt a tanítója, akitől a
„pelasg" nyelv ismeretét elegendően elsajátította és hazájába visszatérve tudományát tanítványaival közölte. Érdekes e tekintetben Hrabanus
felfogása. Meg volt győződve, hogy senki sem lehet eléggé művelt és
a szent könyvekben tökéletesen járatos, aki nem ismeri a görög nyelvet.
Mert „miként a patak a forrásból, úgy származik a latin a görög nyelvből". Méltán hangzott Germániában Hrabanus dicsérete, mert ő tette
nemzetét latinná és ő tanított először görögöt. Egyetlen germán származású ember nem volt előtte, aki a görögben ennyire járatos lett volna.
A tudósok, kik Germániában eleddig megfordultak, görögök, rómaiak,
gallok, angolok vagy más nemzetiségűek voltak.
A tanításnak Hrabanustól meghonosított formáját, menetét és módját tanítványai, a fuldai iskolának ő utána következő tanárai híven megőrizték és áthagyományozták. Sok évtizeden át megmaradt ez az iskolában és az idők tolyamán Germánia sok kolostori iskolájába haszonnal
átvették.
1
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Hrabanus tanítói és nevelői tevékenységének talajából nőtt ki
3 könyvből álló, már említett legnagyobb jelentőségű pedagógiai főmunkája a papok kiképzéséről. Azon útbaigazításait, melyeket lelki,
theológiai és tudományos kérdésekben hozzáforduló barátainak, szerzetes társainak és tanítványainak részint élőszóval, részint írásban adott,
barátainak és növendékeinek sürgető kérésére ezen müvében jól rendezett formában, egységes egészben összefoglalta. 1 Gondja elsősorban a
korabeli papság tudományos és theológiai kiképzésére irányul. Megállapítja ebben a papi műveltségnek hosszú időkre kiható kánonát.'^ Új
tanulmányi rendet ad a német klérusnak, melyben az artes liberales is
jelentős szerephez jutnak. 3 Beledolgozza a papság praktikus kiképzésére
vonatkozó tételeit és utasításait is. Müve tankönyv, segédeszköz akart
lenni mindarra vonatkozólag, amit papi embernek tudnia s amire másokat is meg kell tanítania. A két első könyvben közli mindazt, amit a
papok állapotbeli kötelességeire, az egyházi szolgálatban megkívánt
tevékenységére nézve múlhatatlanul szükségesnek gondolt. A harmadik
könyv túlmegy a theológiai szakképzés keretein (a pap mint lelkipásztor, mint szónok stb.) : a világi tudományokról, nevezetesen a 7 szabad
művészetről szól s ezzel is a papok mélyebb kiképzését szolgálja. Találhatók olyan fejezetek is, melyek a mélyebb lelki életről tárgyalnak.
A harmadik könyvben szól arról, ami minket legközelebbről érdekel,
mik a jó egyházi szónok tulajdonságai, hogyan kell tanulni és hogyan
kell másokat tanítani (ordo discendi ac modus dicendi verbi Dei). Művének nem minden része egyformán eredeti. Forrásai voltak: Quintilianus, Augustinus (de doctrina Christiana), Gregorius (Moraiia), Sevillai
Izidor és Beda Venerabilis művei. 4 A szabad művészetekről szóló fejezeteket majdnem változtatás nélkül Augustinustól, továbbá Alkuin és
Beda tankönyveiből vette. Nem is törekszik e tekintetben eredetiségre.
Megelégszik mások nézeteinek összehasonlító egybevetésével. 5 A tanításra vonatkozó véleményeket csak olyan szempontból vizsgálja fejül,
összeegyeztefhetők-e a kereszténység kinyilatkoztatott igazságaival. Önállósága e mellett abban van, hogy a saját felfogásának is hangot ad.
Ha Hrabanus müve gondolatainak felépítésében nem is üti meg a szigorú tudományosság mértékét, azért mégis manapság is nagy a jelentősége.
A régi idők számára sokáig hasznos kézikönyvül szolgált, mely sok
nemzedék világi és theologiai tudásának gazdag tárháza lett, mely számtalan lelkészt, tanítót és nevelőt tanított és kiképzett, hogy önmagukat
épúgy, mint a reájuk bízottakat önnevelésre szoktassák és Isten szolgálatára neveljék. 6 Értékes munka az utókor számára főleg azért, mert
betekintést nyújt a kiképzés és tanitás módjába, mely oly mély gyökeret
vert Németországban. Megtaláljuk benne az évtizedes tanítói praxissal
bíró tanári lélek vetületét és az iskolában szerzett gazdag tapasztalataiból elvont és leszűrődött, a gyakorlatban kipróbált és jól bevált elveit,
melyek a nevelőre, az iskola vezetőjére és a tanárra a nevelés munká1

Freundgen i. m. 38. 1. — 2 Fináczy : i. m. 156. 1. — 3 Ueberweg: i. m.
214. 1. — 4 Toischer : Geschichte der Pädagogik, 39. I. — ö Freundgen i. m. 39. 1.
— e U. o.

jában, de különösen a tanítás mikéntjére és a tanár szerepére vonatkozólag egyaránt értékesek. Hangsúlyoznunk kell — amit különben már
említettünk is — hogy papok kiképzéséről, első sorban papoknak szól.
De az adott tanácsokat mindazok értékesíthetik, akik a tanítás munkájával foglalkoznak, annál is inkább, mert a fuldai iskolában világi tanulókat is oktattak és neveltek.
A nevelés és tanítás célkitűzésének tekinthetjük ezen velős mondását,
mely a papok egész életét szabályozza: „kell, hogy a bölcseség a jó
életet szebbé tegye, viszont szükséges, hogy a jó élet a bölcseségnek
legyen a bizonyítéka". 1 E szerint tehát a nevelés célja a szép és jó élet,
a tanításé a bölcseség. E kettő együttvéve létrehozza a
boldogságot.
A nevelés eszközei az erények. Azért a papok egész élete legyen az
erény tanulása. Az erények foglalata, minden bölcseségnek az alapja és
forrása a Szentírás, mely egyúttal próbaköve és végső célja is minden
bölcseségnek. Ezért van a tanítás és nevelés centrumába állítva a Szentírás. Ennek tanulása, megértése, a szerinte való élet, szóval a Szentírás
mint eszköz vezet bennünket a szép és jó élethez és bölcseséghez, együttvéve a boldogsághoz. Minden profán tanulmány, amit a Szentíráson kívül
tanulnak, csak eszköz a Szentírás megértéséhez, vagyis a bölcseség megszerzéséhez, a szép és jó élet kialakításához. A Szentírás bölcsesége
elvezet az igazsághoz. Igazság és bölcseség a boldogság titka. Az igazi
boldogság ugyanis a gondolatok gazdagságában és az igazságban van.
Mivel mindenki a boldogságot keresi, tehát mindenkinek keresni kell a
Szentírást. 2 A nehézségek az igazság keresésétől ne rettentsenek vissza
bennünket. Minél fáradságosabban jutunk el az igazság birtokába, annál
nagyobb a jutalmunk. Ha valaki szereti az igazságot, szereti egyúttal a
bölcseséget is. Aki pedig a bölcsességet szereti és állandóan annak gyakorlásában él, az megőrzi erkölcseiben a fegyelmezettséget. Nem is lehet
senki a bölcseség igazi kedvelője, aki nem fegyelmezi magát. 3 A bölcs
ember, ha hallgat a jó szóra, még bölcsebbé lesz. Senki az életben nem
lehet annyira bölcs, hogy bölcsesége ne növekedhetnék. A bölcs embereknek mindig az a tulajdonságuk, hogy az idősebbek s néha a fiatalabbak tanácsát is meghallgatják. Ami hasznosat tőlük hallanak, magukra
alkalmazzák és szívükbe vésik. 4
A nevelés céljának, a jó és boldog életnek, a boldogságnak biztos
birtokába vezetnek bennünket a nevelés eszközei, melyek közül — a
természetfelettiek legtöbbjét kikapcsolva — csak a legfontosabbakat
emiitjük. Sokszor felhangzik Hrabanus figyelmeztető szava a tanulóifjúsághoz, hogy szüleik, nevelőik és az öregek tiszteletére serkentse őket.
Törvény adatott a gyermekeknek, hogy engedelmeskedjenek szüleiknek,
kiknek létüket — Isten után — köszönhetik ; mert igazságos dolog,
hogy tiszteletet tanusítsunk azok iránt, akik érdeméből e világon vagyunk.
Bűnt követnek el a fiuk, ha nem engedelmeskednek apjuknak, amíg az
jót parancsol. Tiszteljék atyjokat, hiszen mint jövendő apák ők is meg1
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kívánják majd a tiszteletet gyermekeiktől. 1 Illik, hogy a gyermekek és
tanítványok tisztelettel és vigasztalással karolják fel szüleiket és nevelőiket, mivel a szeretet érzülete ezzel sokat gyarapodik.' 2 Hallgassák meg
apjuk és az öregek jó tanácsait, mert aki az öregek szavára hallgat,
orvosságot talál lelkére. 3 Szigorúan figyelmezteti őket, hogy az apa vagy
tanító meggyalázása visszatetszik Istennek. 4 Aki apját, anyját, nagyapját,
nagyanyját nem tiszteli, az a hitével sem törődik sokat; rosszabb a hitetlennél, mert még a természet törvényeit sem tiszteli. 5
Engedelmességre
tanítja a gyermeket, de megszabja a pedagógus kötelességeit is. Aki
pedagógus alatt él, nem ura saját akarati hatalmának. A bűnre könnyen
hajló gyermeket a pedagógus gondjaira bízzák, hogy az a pajkos gyermekkort megfékezze s a szív bűnös hajlamait visszaszorítsa ; közben a gyermeket tanulmányokkal képezze s a filozófia és államkormányzás magasabb feladataira előkészítse. 6 Az elöljárók éljenek erkölcsösen s alattvalóikat, ha kell, büntessék. A nevelők bűnei sokkal súlyosabbak Isten
előtt, mint alattvalóiké s sokkal nagyobb is lesz büntetésük. 7 Figyelmezteti a tanítókat, hogy a reájuk bízottaknak gondját viseljék, a gyermekek nevelésében és képzésében nagy buzgalmat fejtsenek ki. Tanítsák
meg őket fegyelmezetten élni és minden tisztességtelen dolgot kerülni.
Otthon kifogástalan erkölcsökkel éljenek, ne pedig a hamis tanításoktól
eltévelyedve haszontalanul csatangoljanak. 8 Felkelti a tanítók felelősségérzetéi, mert ezek nemcsak a maguk bűneiért felelnek, hanem tanítványaik hibáiért is. amennyiben azoknak ők az okai, akár azért, mert nem
tanították meg őket, akár mivel nem alkalmaztak büntetést a bűn kezdetén. 9 Minden tanító a legkomolyabban vegye fontolóra, nehogy az
elesettekkel együtt bukjék el, akinek hivatása az elesetteket felemelni. 10
Azon tanítókról, akik bárminő rossz cselekedette! beszennyezték magukat,
elítélőleg mondja, hogy a növendékek tanításaikra — ha ugyan van erre
is eset — az Isten törvénye szerint hallgassanak, cselekedeteikkel azonban semmi közösséget ne vállaljanak, se meg ne tegyék, se meg ne
próbálják. 11 A tanítók mérsékletet és óvatosságot tanúsítsanak. Válasszák
ki mindenre a megfelelő időt és őrizzék meg a beszédben a mértéket, mert
gyakran megtörténik, hogy a meggondolatlan beszéd megbotránkoztatja
gyengébb hallgatóit és szószátyárkodásával betegre beszéli azokat, akiket okos tanítással megmenthetne. 12 Fontos szabályt ad a tanítóknak'
abban is, hogy akik méltóságban másokat megelőznek, az alázatosságban
és szelídségben járjanak elő jópéldával. 13 Megrója azon tanítókat, akik
nagy dolgokat kívánnak és parancsolnak, de ők maguk ujjukat sem
mozdítják. 14 Fontos utasításokat ad a fegyelmezésre. Csak annak szabad
másokat vétkeikért megdorgálni, aki ezt szeretetből teszi. A jó tanítók
1
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saját egyéni gyarlóságaik szerint ítélik meg mások gyengeségeit. Inkább
alázatossággal és szelídséggel igyekezzenek a vétkezőket a bűn hálójából
kimenteni, mint kegyetlen szigorúsággal a pusztulás sírjába taszítani. 1
És miként fegyelemre van szükség az alattvalók nevelő tanításában,
épúgy nagy körültekintés szükséges a megrovások alkalmazásában. Aki
a reábízott nyájat a fegyelem kellő mértékén túl kordában tartja, a helyett
hogy életet lehelne, pusztulást terjeszt. Tehát a fegyelemben mindig mértéket kell tartani. A felüdülésben legyen szigorúság, a szigorúságban
pedig felüdülés, hogy a gyermekben bizalom és szeretet viruljon, ne
pedig hogy kétségbeesés vagy gyűlölet által tönkremenjen. 2 A tanítók
kezeljék egyénileg növendékeiket figyelembe véve kinek-kinek lelki betegségeit, tulajdonságait és testi szervezetét. 3 Vigyázzanak arra is, nehogy
a növendék testi szépsége szerint ítéljék meg szellemi tehetségét és lelki
értékeit. 4 Kemény szavakkal korholja azokat, akik azt, amit tanítanak,
csak gondolataikban, nem pedig cselekedeteikben teszik magukévá. Amit
ékes szavakkal magasztalnak, tetteikkel elítélik. Ne csak szóval vezessék
növendékeiket az üdv útjára, s ne is csak példájukkal tartsák meg
azon, hanem az élet szükségleteiben legyenek tanácsadóik és segítőik.
Hrabanus szerint is a tanító jó példája a legjobb nevelő eszköz. Szó és
élő példa ismertesse meg a növendekkel a kötelességek útját. Ne csak
ismeretekkel tömjék tele az ifjúságot, mert a tudás boldogságra csak
akkor vezet, ha erényes élettel párosul ; csak akkor hasznos, ha alázatossággal és szeretettel egyesül ; egyébként felfuvalkodottá tesz. Az erényes élet legmagasabb fokára a kötelességek pontos teljesítése vezet.
A rossz beszédek ellen sövénnyel kell körülvenni a gyermek fülét. 5
Mint a nevelés egyik leghatékonyabb eszközét ajánlja a rossz beszédek
és társaságok kerülését, mert aki rossz dolgokra tanító emberhez társul
szegődik, tisztátalanná válik. Az ilyen tanító ugyanis valamiképen a saját
romlott egyéniségét és a rossz megkedvelését szívébe oltja. 6 A tökéletes
embereknek nem okvetlenül kell a gonoszok társaságától tartózkodni,
mivel azokat is gyakran a helyes útra terelik, viszont ők maguk azért
gonoszságra nem vetemednek. A gyengéknek azonban kerülniök kell a
rossz társakat, mert különben odajutnak, hogy utánozzák a rosszakat,
miket gyakran látnak, de megjavítani nem tudnak. 7 A rossz beszédek
elkerülésére nehéz, de üdvös dolgot kíván Hrabanus az ifjúságtól : a
hallgatagságot.
Csak a tanító kérdésére nyíljék meg a tanuló szája, mert
beszélni és tanítani a mester dolga, a tanítvány kötelessége a hallgatás
és figyelem. De a mester is, amikor csak beszél, keveset szóljon és jól
átgondolt szavakat mondjon. Ne tűnjék fel úgy, mintha kelleténél többet
beszélne. 8 Azonban, ha valaki tanácsot kér tőle akár lelki ügyekben, akár
tanulmányi kérdésekben, azt alázatos szívvel adja meg. Hogy milyen
ártalmas a büszke ember társasága is, aki a bűnök feketeségétől elrútítva
nem szűnik meg beszennyezni az alázatosak ragyogó lelkét, ezen hason1
Expos, in Jerem. I. XX. c. 4. — 2 Comment, in Exod. 1. 3. c. 1. — 3 Expos,
in libr. Esth. 1. XII. c. 33. — 4 Comment, in Eccli. 1. III. c. 4. — & U. o. 1. VI. c. 9.
« Expos, in Levit. 1. v. c. 1. — 7 Comment, in Ezech. 1. III. — 8 Comment in Eccli.
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lattal világítja meg, melyet a Szentírásból vett : „Aki szurokhoz ér, piszkos lesz tőle." 1 A büszkeséget mint minden bűn forrását a szenvedő
Krisztus alázatosságával kell elnyomni. 2 Ezzel szemben kellőképen értékeli az erények hasonlóságán alapuló jóbarátságot. Azonban még a jóbarátok megdorgálására is ad utasítást, valahányszor tudatlanságból,
hanyagságból, megvetésből vagy engedetlenségből vétkeznek. Ezt a feddést türelemmel kell elviselni és szerényen kell megtenni. 3 Dicséri a
türelem gyakorlását.
Azt tartja, hogy nagyobb dicsőség a tüielem győzelme, mint városokat elfoglalni, mivel ezek rajtunk kívül vannak és
könnyebben legyőzhetők. A türelemmel a lélek önmagán arat diadalt,
önmagának veti alá önmagát, midőn kitartó alázatossággal azt leteríti. 4
Más helyen azért is ajánlja, mivel a türelem egyik gyökere és őre minden más erénynek. 5 A lusta embert a szorgalmas hangya példájával
buzdítja. Ha már mások megnevelésére nincs is elég ereje, legalább önmaga gondviselését el ne hanyagolja. Ha embertársaitól nem tud bölcseséget tanulni, legalább a munkálkodás bölcseségét tanulja el a hangyától/ mert hasznos dologgal foglalkozni és a renyheséget kerülni — lévén
a lustaság a lélek ellensége — mindenképen dicséretes dolog. 7 Elítélően
nyilatkozik az alattomos besúgókról, mint akik ellenségeskedést, gyűlöletet, gyalázkodást keltenek, mivel ármánykodásuk és hitványságuk utálatosakká teszi őket Isten és az emberek előtt. 8 Szabad keresni az emberek tetszését, de csak olyan célból, hogy azok látva jócselekedeteinket,
bűnös szívüket az Isten felé irányítsák. 9 A bajokat épúgy, mint a jószerencsét nyugodtan kell elviselni, nehogy betegség, szegénység vagy emberek részéről jövő üldözés miatt elveszítsük jámborságunkat, melyet lelkünk
nyugodtságában megőriztünk. 10 Törekedjünk gyermeki szívvel közeledni
Istenhez, mert aki kétszínűén, tettetett hittel és nem őszinte szándékkal
akarja Istent megtalálni, önmagát csapja be. 11 Kerüljük a szomorúságot,
életünk legyen a komolyság mellett is vidám, mert a szív
vidámsága
az ember igazi élete, mely az őszinte szeretetben nyilvánul. 12 A fuldaí
iskola tagjai valóban derült vidámsággal végezték munkájukat. Egykorú
feljegyzés szerint ott vidámak voltak a tanulók, Jókedvűek a tanárok, de
legjobb hangulathan volt az iskola rektora. — Óva int a meggondolatlan
ítéletalkotástól,13 szól az alázatosság kiválóságáról, 34 ajánlja a kézimunka
és a testi ügyességek gyakorlását, 15 a magány szeretetét mint hasznos
dolgot arra, hogy minden külső_ zavaró momentumtól távol időnkint
körültekinthessünk lelkünkben. 16 Általában aki tökéletességre törekszik,
annál szigorúbban ítélje meg önmagát, minél könnyebben észreveszi
mások szemében azt, ami méltán felkeltheti rosszaló csodálkozását. 17
1
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A természetfeletti eszközökön, tehát a kegyelmeken, a négy sarkalatos erényen, az Úr félelmén, jámborságon, lemondáson kívül ezen
nevelő eszközök biztosítják a nevelés célját, a jó és szép életet. De ez
igazi célnnknak, a boldogságnak, csak egyik alkatrésze. Ehhez kell
járulnia a bölcseségnek, melyet tanulással, különösen pedig a Szentírás
tanulmányozásával kell megszereznünk. Az összes többi világi tudományoknak csak annyiban van jelentőségük, amennyiben azok a Szentírás
felkutatását szolgálják és megértését előmozdítják. Hrabanus — mint
mestere Alkuin is — hangsúlyozza a hét szabad művészet tanulásának
fontosságát és ajánlja a pogány filozófusokkal, különösen pedig a platonikusokkal való beható foglalkozást. 1 Mert az igazi filozófia a természet
kutatása, isteni és emberi dolgok megismerése, amennyire azt gyarló
embernek lehetséges kifürkészni. A filozófia törekvés a tisztességes és
szép életre, elmélkedés a halálról, a világ megvetéséről, ami jól illik a
keresztényekhez, mert ők a világ törtetését lábbal taposva a jövő élet
számára élnek. 2 Azért is szükség van a Szentíráson és theologián kívül
a világi tudomány egyes ágaira, mert a papok méltósága és állásuk
jelentősége gazdag és sokoldalú tudást kíván. Ezzel voltaképen már meg
is mondottuk, hogy a Szentíráson, a theologián és filozófián kívül mik
voltak az iskolában a tanítás tárgyai. A hét szabad művészet közül az
első és egyúttal az összes többieknek az alapja a grammatika.
A legjelentősebb s egyben elengedhetetlen segédeszköze a Szentírás tanulmányozásának. Olyan művészet ez, mely megtanít az írásra, a helyes beszédre,
a költők és történetírók megértésére. Grammatikát a pogány költőktől
és íróktól kell tanulni a nyelvkincs, a nyelv szabályai, a szép stílus szép
példái miatt. Tartalmilag ezen szerzőket a keresztény hittel össze kell
vetni és megvizsgálni. Ami elfogadható, azt át kell venni tőlük. A retorika,
a szónoklás művészete, a papnak mint szónoknak fontos, hogy az igazság
kivívására és megvédésére, hallgatóinak megindítására felfegyverkezzék.
A dialektika a tudományok tudománya, mely a gondolkodás formáiba
és törvényeibe vezet be bennünket. Az igazat megkülönbözteti a hamistól,
megtanít tanulni és másokat tanítani ; megtanít a kétséget és bizonytalanságot eloszlatni, a tévtanítók hamis tételeit megcáfolni, a Szentírás
nehezebb helyeit megérteni. Egyedül ez közvetíti a tudást, tehát szükséges, mert a tudás is szükséges. Hrabanus dialektikája több tartalmat
ölel fel, mint ma a gondolkodástan, mert megismertet a létezők keletkezésével és lényegével, a jó és rossz kérdésével, a teremtményeknek
Teremtőjükhöz való viszonyával, vagyis metafizikai problémákkal is foglalkozik. A quadrivium tárgyai közül az arithmetika, a számok által
meghatározott kiterjedésről való tudomány, „minden művészetek mestere",
szintén szükséges a Szentírás megértéséhez (pl. mi a képes értelmű szám
a Szentírásban, stb.). A geometria a világ Teremtőjének műveibe ad bepillantást, a muzsika az istentisztiszteletnél használhaló fel, az astronomia,
mely az égboltozat csodavilágával foglalkozik, hasznos az időszámítás
miatt, hogy a csillagok állásából az éj óráit megállapíthassák. 3
1
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A 7 szabad művé-

Mindezen ismeretekre szüksége van a papnak a tanítói hivatal gyakorlása miatt is, mert veszedelmes volna, ha olyan valaki vállalkoznék
a tanítás tisztére, aki nem ebben nőtt fel, hiszen akkor tudásának nem
volna semmi támasztéka. Szégyenletes is volna, ha valaki akkor kezdene tanulni, mikor már másokat tanítania kell. Ezért Hrabanus ellene
fordul azon papoknak, akik egykedvüek a gondos kiképzés iránt. Szükséges ezért, hogy a nép jövendő tanítói oly hosszú ideig tanuljanak,
amíg csak a megfelelő ismeretek birtokába nem jutnak. Készítsék, élesítsék a fegyvereket, hogy legyőzhessék később az ellenséget, mely az
ő védelmükre bízott nyájat támadja. Azonban a tudás, az ismeretek,
bármily szükségesek és nélkülözhetetlenek, egyedül nem képesítik a papot
arra, hogy jó tanító legyen Az ismereteknél — ha szabad mondani —
talán még föntosabb a tanügyesség. Ez teszi lehetővé a tanítói hivatal
jó betöltését. A tanügyesség azonban nern velünkszületett valami. Ez is
tanítható és megtanulható. A Szentírás tanulmányozására vonatkozó útmutatása Hrabanusnak megismerteti velünk ügyességét a tanításban.
A tanítás sikerének vannak támasztékai. A papok kiképzéséről szóló
müvében — de más munkáiban is — részletes utasításokat ad arranézve, mi a tanító feladata, milyen legyen a tanítás módja, mi az iskola
vezetőjének szerepe.
Mindenekelőtt figyelmezteti a tanítókat hivatásuk fontosságára.
Felkelti bennük a buzgóság vágyát, a nagy felelősség érzetét, a türelem
szükségességét és kilátásba helyezi a jó tanító várható jutalmát, a hanyag
és rossz mesterekkel szemben pedig nem rejti véka alá megvetését.
Kívánatosnak tartja, hogy a keresztény tanítókat perzselje a buzgóság
heve, nehogy hanyagságuk miatt később kénytelenek legyenek a gehenna
tüzében égni. A hanyag tanítókról ugyanis azt mondja Salamon, hogy
bölcseségük rejtett kincs, tudományuk kincsesházának kapuja el van
zárva, mi haszon származik ilyenformán mindegyikből? 1 Ezzel szemben
aki igaz ismeretekre oktatja tanítványait és a hit igazságait beléjük
csepegteti, nagy dicséret lesz a jutalma fáradozásának már ezen a földön és örök dicsőség a szentek társaságában. 2 A jó tanító ugyanis a
naphoz hasonlít, mivel az igaz világosság szemlélését nyitja meg a
tanítványok szemében ; olyan, mint a sötétben világító csillag, mivel a
jelen szükségleteit a jövő élet célja felé irányítja. 3 Az egyház tanításának
tökéletességét a tanítók türelme tünteti fel. Mindaddig, amig a tanítónak
van türelme és elég lelki ereje a legnagyobb csapásokat, testi-lelki
bajokat elviselni inkább, mint a tanítás kötelességétől félreállni, addig
ezzel bizonyítják, hogy az oly nagy kitartással védelmezett és ápolt
tanítás üdvösségre vezet és tökéletesnek mondható. Ha valahol, a tanítói
pályán igazán szükség van türelemre. Egyébként is a türelem az ember
tudományának próbaköve. Annál kevésbbé mutatkozik tudósnak, minél
hamarább legyőzi a türelem hiánya. Nem is tudhat igazában másokat jóra
tanítani olyan, aki életével nem tud példát nyújtani a lelki nyugodtságra.
A következő megjegyzések a tanítás és előadás módjára vonat1
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koznak ugyan, de csak távolabbról és általánosságban. Elengedhetetlenül szükséges feltétele a sikernek, hogy a hallgatók figyelmét,
érdeklődését felkeltse és állandóan ébren tartsa. Hiába magyaráz és ismétli
százszor is ugyanazt, ha figyelmetlenség miatt a növendékek ismeretekben nem gyarapodnak. 1 Másik hiba, ha a tanító egyoldalúan vagy túlzottan azt a célt tűzi ki, hogy szavával csak gyönyörködtessen. A tanulók
inkább hasznot merítsenek a tartalmas előadásból, mint gyönyörködjenek
a szép szavakban, bár ügyes tanító e kettőt szép harmóniába tudja
hozni annak tudatában, hogy a behízelgő, kedves szavakkal történő előadásokkal mélyebben megragadja a gyermek szívét és leköti figyelmét,
hogy a tanár szemének nyájas tekintete és szelid szava sokat ér a tanuló
lelkének meghódításában. 2 Legyen a tanító folyton tudatában annak,
milyen nagy az élő szó ereje. Tehát az előadást, a magyarázást soha se
mellőzze, mert élőszóval az előadó a tárgyalandó anyagot azzal a kiejtéssel és distingválással közölheti, mellyel az a szerző szívében megszületett. 3 A tanító csak gondos előkészület után álljon elő azzal, amit már
teljesen magáévá tett. Ha előadás közben a tananyag nehézségeivel küzd,
lesz alkalma megfigyelni tanítványainak szemében, az értelem e tiszta
tükrében, és arckifejezésükben, e hang nélküli beszédben, elröppent
szavainak hatástalanságát. Gondoljon arra, hogy az ő szava hozza felszinre a tanulók lelkéből azt, ami eddig szunnyadva élt bennük. Könynyítse meg és készítse elő az igazság kitalálását, de ne adja azt készen
a tanulók kezébe. Más szóval a tanulókat öntevékenységre is kell indítani. Kerülje az egyhangúságot, az egyformaságot, mert ez kifáraszt
és nem biztosítja az állandó figyelmet és a tanulók részvétét a tanár
munkájában. Legyen a tananyagban biztosság, az előadásban világosság.
Mert a tanító, ha homályosan ad elő és ismeretlen szavakat használ, a
tanulók szellemi gyarapodás helyett üres kézzel távoznak. 4 Más helyen is
hangsúlyozza, hogy a jó tanítóban meg kell lenni a tanítás nagy gondjának. Úgy magyarázzanak, hogy a kétértelműséget és homályosságot
kerüljék. Ne beszéljenek tudósok módjára, mert mit használ a tudós
ékesszólás, ha nem tudja azt követni a hallgató értelme. Pedig azért
beszél, hogy megértsék a dolgot és meg is tanulják. 5
A papok kiképzéséről szóló művének 3. könyvében a 28., 30—34.
fejezeteiben részletesebb utasításokat ad a szónoknak, de ezeket legnagyobbrészt alkalmazni lehet és kell is a tanítókra. A Szentírás tárgyalója,
az igaz hit védelmezője és a tévedések ostorozója egyrészt jókat tanítson, másfelől a rosszakról leszoktasson. Tanítson elbeszéléssel, ha szükség
van rá, hogy a tárgyalt anyagot megismerjék. Hogy a kétes kérdések
biztosakká legyenek, érvek alkalmazásával kell az észre hatni. A tanító,
mikor tanít, kerüljön minden felesleges szót, mely nem tanít. Ha már
megértett és ismert dolgokat szépen tud előadni, válassza ezt a módot.
De ha ezt nem teheti, akár mivel nincs e tehetség birtokában, akár
mivel azon pillanatban nincs emlékezetében, használjon kevésbbé szép
szavakat, csakhogy magát a dolgot megértsék és a hallgatók azt teljes1 Comment, in Eccli. 1. VII. c. 9. — 2 U. o. 1. IX. c. 1. — 3 Enarr. in Epp.
Pauli. — In Epist. ad Gal. c. 3. — 4 Enarr. in litr. Num. 1. II. c. 4. — 5 U. o.

séggel meg is tanulják. Ezt a beszélgetve történő tanításban — akár egy
személlyel történik, akár többel — épúgy szorgalmazni kell, mint a néphez szóló beszédekben. A beszélgető tanításnak megvan az az előnye,
hogy mindenki szabadon kérdezhet. Az előadó feszülten figyelje ismeretekre mohón vágyakozó hallgatóit, kik mozdulatukkal szokták jelezni,
vájjon megértették-e a mondottakat. Mindaddig, míg ezt nem jelzik, a
szó sokféle variálásával a tárgynál kell maradni. Mihelyt azonban biztos
benne, hogy megértették, másra térjen át. Mert amily szívesen hallgatják
az olyant, ki a kuszált kérdéseket kibogozza, ép oly terhes, ha valaki
folyton ismert dolgokon nyargalász. Ismertről haladjon az ismeretlenre,
még pedig egymásmellé-állítással, összehasonlítással, az ismert anyag
boncolgatásával és ügyes kiválasztásával. Legjobb módja az előadásnak,
ha a hallgató igazságokat hall és a hallott igazságokat megérti. A jó
tanító az igazságot szeresse a szavakban, ne pedig az ékes, de üres
szavakat. Mit használ az aranykulcs, ha nem tudjuk felnyitni, amit
akarunk? Vagy miért volna rossz a fa-kulcs, ha vele is ugyanazon célt
el tudjuk érni, ha semmi mást nem akarunk, minthogy felnyíljék, ami
zárva volt? így mondotta ezt egy szónokember — és igazat mondott.
Úgy beszéljen az előadó, hogy tanítson és gyönyörködtessen ; mert tanitani szükséges, gyönyörködtetni édes. A tanítás szükségessége arra az
anyagra vonatkozik, amit tanítunk, a gyönyörködtetés a módra, ahogyan
tanítunk. Általában az legyen a tanítás ékesszólása, hogy napvilágra
jöjjön, ami eddig titokban lappangott. Nem minden tárgyat, ugyanazon
tárgynak sem minden részletét adja elő egyformán a tanár. A tanítás
hangja általában nyugodt, higgadt, de néha szükség van az érzelmekre
kiható nagy eseményeknél erőteljes és magasztos előadásra. Egy és
ugyanazon kérdésnél is lehet, kell is néha nyugodtan, máskor magasztosai! előadni, mert ha ugyanazon tárgynál ugyanazon hangon sokat
időzünk, nem tudjuk lekötni a hallgatók figyelmét. Előadásával a tanár
érje el, hogy szívesen, figyelmesen és engedelmesen hallgassák ; érje el,
hogy az igazság kiderüljön, az igazság tetszésre találjon és megindítson.
Mindannak sikere, mit a nevelés és tanítás céljáról, eszközeiről,
a tanító egyéniségéről, a tanítás módjáról eddig mondottunk, nem utolsó
sorban attól is függ, milyen kezekben van az iskola vezetése. Ezért röviden
még megrajzoljuk Hrabanus szavaival az iskola vezetőjének képét. Legyen
a rektor alázatos, legyen a kötelességeiket lelkiismeretesen és pontosan
teljesítő tanároknak és tanulóknak jóbarátja, viszont a bűnösök bűneivel
szemben az igazságosság szent heve állítsa talpára. Semmiben ne helyezze
magát derék alattvalói fölé; de ha a gonoszok vétke megkívánja, tüstént
éreztesse elsőbbségi hatalmát. Állásából folyó méltóságát elnyomva, a
tisztességes életet élőkkel tekintse magát egyenrangúnak s ne rettenjen
vissza az elvetemültekkel szemben jogainak igazságos gyakorlásától. Ne
állásbeli hatalmának kihasználásán törje fejét, ne annak örüljön, hogy
alattvalók fölé helyeztetett, hanem az legyen célja, hogyan tud a gondjaira
és vezetésére bízottaknak használni. 1 Viselkedjék alázatosan, ha valami
neki nem tetsző hiba javításáról van szó. Különösen vigyázzon arra,
1
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hogy a vélt igazságosság helytelen védelmezésével a büszkeség útjára
ne lépjen. Ha ugyanis oktalanul ragaszkodik a helyes rendhez, ezzel azt
éri el, hogy az alázatosság könnyen kicsúszik lába alól. Az iskola vezetője goondoljon állandóan saját hibáira, gyengeségeire és az alázatosság
folytonos gyakorlásával, jó példájával vértezze fel alattvalói lelkét a
büszkeség elleni küzdelemre. Ép ily kemény parancsokat ad alattvalóinak is. Ne vessék meg elöljárójukat, különösen akkor ne, ha valamelyiküket igazságos okból fenyítéssel illeti. Vigyázzanak elöljárójuk
megítélésében. Ismerjék és ítéljék meg először önmagukat. Minél hiányosabb az önismeret, annál könnyebben meglátjuk másban a megróni
valókat. Ilyen hibákat gyakran követnek el alattvalók elöljáróikkal, elöljárók alattvalóikkal szemben. Az elöljárók azt hiszik, hogy összes alattvalóikban náluknál kevesebb bölcseség lakik; az alattvalók viszont elöljáróik tetteit bírálgatják s azt gondolják, ha nekik kellene kormányozni,
ők jobban helyt tudnának állni. Innét van az, hogy maguk az elöljárók
kevésbbé okosan látják, mit kell tenni, mert a büszkeség ködfátyola
elhomályosítja szemüket. Viszont nem ritkán megtörténik az is, ha alattvalóból elöljáró lesz, pirulva ugyan, de mégis ugyanazt fogja parancsolni, amit alattvaló korában mindig elitélt. Vagyis az elöljáró csak
azért, mert magas polcra emelkedett, ne tulajdonítson magának valami
különleges bölcseséget s ne legyen felfuvalkodottá; az alattvalók pedig
vigyázzanak, nehogy az elöljáró bármely cselekedete kivétel nélkül nemtetszésükkel találkozzék. Még akkor is, ha az elöljáró élete joggal kifogásolható, az alattvalóknak tisztelniök kell benne a tekintélyt. Ne vonják meg tőle a tiszteletet a miatt sem, hogy elöljárói állása miatt eddigi
eletén, szokásain sokat változtatott. A vezető haladjon az egyeneslelküség és alázatosság finom, de szük ösvényén, az alattvalók úgy
adjanak kifejezést rosszalásuknak az elöljárók hibái és botlásai felett,
hogy a mester iránti köteles tisztelet útjáról soha le ne térjenek. Legyen
meg a vezetőkben a buzgalom, hogy alattvalóik igazságos szükségleteiről szívesen gondoskodnak, legyen meg bennük a szigorú tekintély,
fegyelem és az atyai szeretet. 1 Ne feledjék el azt sem, hogy a vezetők
és alattvalók érdemei és hibái bizonyos módon egymásba fonódnak.
Nem egyszer megtörténik, bogy az elöljáró bűne megrontja alattvalói
életét s az alattvalók erényes élete megjavítja a vezetők erkölcseit.
A világ sokszor a vezetők, a tanítók életéből ítéli meg a nyáj értékeit.
Ha már most össze akarjuk foglalni Hrabanus pedagógiai jelentőségét, a következő megállapodásra jutunk. Nem volt úttörő nagy gondolatokban. Működése nem vezet be új kort a tanítás és nevelés történetében. Keveseob újat alkotott, mint amennyit másoktól átvett.
De amit átvett, azt tökéletesebbé és ami fő, szervessé tette. A tananyag kiválasztásában, terjedelmében nem volt ment bizonyos egyoldalúságtól, ami ama kor nevelésének egyik jellemvonása. Azonban ő
tűzte ki a nevelésnek a legmagasztosabb célt. 2 Hrabanus ideális alakja
a tudósnak, tanárnak és nevelőnek. Mindenekelőtt azonban igazi tanár,
1
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kinél a szorgalom a tanulásban és buzgóság a tanításban vetélkedve
egészítették ki egymást. Pedagógus tevékenységével sok embert megnevelt, de még többet vezetett munkáival a nevelés ügyének szolgálatára. Sok tudóst vértezett fel tudománnyal, sok iskola számára minta
lett az ő tanmenete. így működött az iskola embere egyesek és a köz
javára. Jelentőségét kellőképen méltányolták akkor, midőn először tisztelték meg a „praeceptor Germaniae" névvel. Valóban, ő a német
iskolázás megszervezője. „Ami Izidor volt a VII. században Hispánia,
Beda Venerabilis a VlII-ban Anglia számára, az volt a IX-ben Hrabanus Germania részére. 1

1 Kunz i. m. 121. 1.

Figyelő.
Laicizmm.

A sokarcú bálvány.
Manning, az angolok híres bíborosa az iskolai laicizmus történetét
így foglalta össze : „Az ördög nagyon jól tudja, hogy azon a napon,
amikor az iskolából száműzik a vallásoktatást, gyökerében vágja el a
keresztény civilizációt. A modern politika minden mesterkedéssel, minden
ravaszsággal, minden ármánnyal és hazugsággal csak egyet akar: életbe
léptetni azt, amit az emberek laikus neveléssel jelölnek . . . mindent,
csakhogy ez a nevelés ne legyen keresztény." (Doc. Cath. IV. k., 576. 1.)
A laikus nevelés kérdését egy államhatalom sem oldotta meg cinikusabban, mint a francia a XIX. sz. második felének utolsó negyedében
és a XX. sz. első évtizedében. Ezen 40—50 év alatt lett a francia társadalom igazán istentelen és a 40 millióból 30 millió vagy gyakorlati
vagy elméleti pogány, 9 millió langyos keresztény és félmillió szent.
(P. Bichlmair S. J. Schönere Zukunft 1927. nov. 20. szám.) Mert a 40-es
évek legszélsőbb elemei, a demokraták, ha homályosan is, de legalább
elfogadták az Isten eszméjét, sőt néha tisztelettel is adóztak az evangélium Istenének,
1871 közepétől 1914. júliusáig, majd a háború befejezése óta napjainkig folyik a harc, nem ugyan fegyverekkel, hanem könyvekben, füzetekben, folyóiratokban a francia katholicizmus és a szociáldemokratakommunista, szabadgondolkodó és a legvadabb republikánus elveken
fölépített államhatalom között. Az uralkodó párt a törvények egész áradatával, a rendeletek bő túltermelésével iparkodott gúzsba kötni a valamikor fényes napokat látott francia katholicizmust. Hivatalos felkészültséggel laicizált az állam. Nemcsak a kultusz-, az igazságügy, a belügyminiszter, hanem azok is, akiket a miniszteri tárcák szétosztásának szeszélye a pénzügy-, a nyilvános munkák-, a kereskedelmi- és földművelésügyi miniszterekké varázsolt, heroldjai lettek a laicizálásnak, apostolai a
laikus erkölcs eszméinek. Ezek nyomában, sokszor ezek hatása alatt
kis?bb hatáskörrel az állami hivatalnokok is szószólói lettek az Istentől
való elfordulásnak. Minden elképzelhető alkalmat (állomás-hidavatás stb.)
felhasználtak laikus elveik hirdetésére.
A laicizmus a XIX. sz. legveszedelmesebb eretneksége, mert a társadalom minden rétegét hálójába akarja keríteni, amennyiben közintézményekben (iskola, család, állam) kiván kizárólagos uralmat. A laicizmus
minden eretnekség össze nem függő vegyülete, rendez-vous-ja. Van benne
rationalizmus, materializmus, naturalizmus, pozitivizmus, de igazán, lényege szerint atheizmus. Ha meghatározni kivánnók, azt mondhatnók :
A laicizmus politikai-társadalmi rendszer, olyan célzattal, hogy megszüntessen az egyéni és társadalmi életben minden isteni és egyházi tekintélyt. Bölcseleti megalapozása semmi, csak jelszavakkal (haladás, szabadság, tudomány) dolgozik, de következményei válságosán súlyosak.
A laicizmus racionalizmus, mert szerinte a dogmák csak „mesék",

„hazugságok", amelyek ellenkeznek „az ész szabad uralmával". A katholikus Credo „szentségtörés", mert lebilincseli az észt és elnyomja a szellemet. Ennek a laicizmusnak csak egy istene van : az Ész (la déesse
Raison), amelynek a francia forradalom oltárt emelt. Jaurès, a nagy
szocialista vezér 1895. febr. 11-én így beszélt a parlamentben : „Az eszme,
amelyet mindenek előtt meg kell védenünk, az az eszme, hogy nincs
szent igazság . . . Minden igazság, amely nem az én agyamból pattan
ki, hazugság" (un mensonge).
A laicizmus durva materializmus, amely a földre akarja varázsolni
az égi boldogságot. „Nem kell nekünk az ég! A föld maga is elég;
minden kívánható boldogságot megtalálunk rajta. Nem kell nekünk evangéliumi igéret! A Gondviselésnek nincs gondja kenyeret adni az embereknek." (Ernest Lavisse historikus szavai.)
Auguste Comte eszméinek is nagy hatása volt a laicizmus kifejlődésére. Jules Ferry, aki pedagógiai kérdésekben igazán „laikus" volt és
akiben Bouillier filozófus szava szerint a közoktatásügy „teljesen idegen
és tudatlan" minisztert kapott, pozitivistának vallotta magát. Gambetta,
aki keveset forgatta Comte műveit, Trocaderoban tartott tanügyi kongreszszuson a „pozitivista" nevelés szükségességét hangsúlyozta (1881. ápr.)
és Comte-ot úgy emlegette, mint „a század leghatalmasabb gondolkozóját, akinek eszméi ma már mindenfelé elterjednek". A tudományos atheista
Comte eszméi nagyban hozzájárultak az Isten nélküli vallás megteremtéséhez, amelyben Isten helyett az Emberiesség (Humanité) foglalja el a
fő helyet a Comtetól megteremtett „pozitivista korszakban" és az Emberiességnek kell helyrehoznia az Isten tehetetlenségét, „l'impuissance de Dieu."
(Appel aux conservateurs 30. 1.)
A laicizmus igazi atheizmus, amely elpusztítani akar minden vallást,
„a pápa vallását . . . Kálvin vallását . . . Viktor Cousin vallását és minden más vallást, amely credora, hitre, katekizmusra van alapítva." (La
foi laïque 185.) A laicizmus az emberi, ennek az imádása, humanolatria.
A laicizmus a leggonoszabb pogányság. Az antik világban hittek
az istenekben ; vallásos érzelmük őszinte volt, áthatotta nyilvános és
magánéletüket. Pantheonjuk szent, isteni. A laicizmus Pantheonja emberekkel van benépesítve, a hitetlen Berthelot-val, a köpönyegforgató Renannal, a pornográf Zolával, a papgyülölő Jaurès-vel.
*

*

*

A laicizálók programmjuk megvalósítását, tervük keresztülvitelét a
legnagyobb körültekintéssel és ravaszsággal intézték. Jelszavuk : „avec
prudence et avec methode." „Bölcsen és módjával." Sokat felölelő rendszerük minden részét úgy tüntették fel, mint egymástól független operációt, amelynek semmi köze az előtte levőhöz és az utána következőhöz.
Ha befejezték az egyik műtétet, előkészítették a másikat, de arra volt
gondjuk, hogy ne tüntessék fel úgy a dolgot, hogy egyik vágás után jön
a másik. Befejezettnek sohasem vették operációs munkájukat. Állomásrólállomásra haladtak és minden állomás egy fájó seb a francia katholicizmusra. És ha a katholikusok feljajdultak a kés alatt, elhangzott a szenátusban a „vigasztaló" beszéd: „Ánnyi iskolát alapítsatok, a m e n n y i t a k a r -

tok! . . . Miért siránkoztok? . . . Éljetek szabadságtokkal." (Jules Ferry
1879. dec. 9.)
Bilincsekbe vert embernek szabadsága volt ez a szabadság, aki a
fenevadak között oldala mellett levő fegyvereit nem tudja használni.
Gambetta lapja, a La Republique Fraise a haladás módozatairól így ír :
„Valóban az Egyháznak az államtól való elválasztása nem történhetik meg
egy nap, egy rendelettel ; mindazokat az összekötő kapcsokat, amelyek
egybefüzik a különböző jellegű két társaságot, egyiket a másik után kell
felbontani vagy elszakítani. A köztársaság már sokat tett ebben a kérdésben . . . Amikor a polgárok nem keresik a pap jelenlétét többé az
élet semmi körülményében; amikor a polgári házasság és temetkezés
általánossá lesz, akkor az Egyház és állam szétválasztása könnyen megy,
már meg is van." (1882. márc. 20.)
A küzdelem az Isten és Egyház ellen a tudomány, a tanítás teljes
ingyenessége és egyenlősége nevében indul meg és Jules Ferrytől (Ferrysmus) Combes-en keresztül (Combismus) a legújabb időkig tart. Három
periódusban folyik le a támadás. Az első Jules Ferry nevéhez, a második
Combes nevéhez, a harmadik a „laikus védelem : défense laïque" fogalomhoz fűződik.
1882—1895. a laicizálók főtörekvése : elvilágiasítani (séculariser)
a nyilvános iskolákat, megszervezni a teljesen világias, kizárólag laikus,
minden egyházias, felekezeties gondolattól megtisztított (neutrális) állami
oktatást. Az Isten, az Egyház, a kath. iskolák ellen hozott törvények
napról-napra szaporodnak, míg csak 1886. okt. 30-án hozott iskolatörvény
a legsúlyosabb csapást nem méri a kath. iskoláztatásra. „Nyilvános iskolákban, bárminő rendű legyen is az, a tanítás kizárólag laikus személyzetre (à un personnel laïque) bízandó. (17. cikkely.)
2. 1895—1908. az iskolapolitika végletekig menő harcban merül
ki a különböző szerzetesrendektől vezetett iskolák ellen. A harc a jogász
Waldeck-Rousseau vezetésével látszólag nyugodtan indult, de csak azért,
hogy a legvadabb gyűlöletre fajuljon Combes alatt. Az 1904. júl. 7-én
hozott iskolai törvény így kezdődik : „Minden rangú és természetű oktatás
Franciaországban tiltva van a kongregációknak (szerzetesrendek). Azon
kongregációkat pedig, amelyek „eddig jogot nyertek a tanításra, 10 évi
halasztás után fel kell oszlatni." És megkezdődik a hajsza a szerzetesek
és szerzetesnők ellen, igen sokszor manu militari vagy a rendőrség és
csendőrség segítségével eléggé meg nem bélyegezhető nyerseséggel.
3. Megalakulnak a különböző tanító-egyesületek (les Amicales) a
„laikus védelemre". Nyiltan hirdetik, hogy azokat, akik a szabad oktatást
követelik, úgy büntesse az állam, mint a hadsereg fegyelmének züllesztőit és katonaszökevényeket. (Bull. de l'Ain 1912. okt. 155. 1.) A francia
püspöki kar 1909. szept. 14-én kelt híres körlevele (Le manifeste episcopal),
amely felsorolja az indexre került tankönyveket és amelyben a laikus
iskolát olyan formához hasonlítja, amelybe belevágják a kath. gyermeket,
hogy mint híttagadó kerüljön ki belőle, a végsőkig fokozta a laicizálók
dühét. Egymásután kerülnek a püspökök börtönbe vagy sújtják őket
súlyos pénzbirsággal. És mikor a Combes-féle 10 évi engedély, amelyet
néhány szerzetesrend kapott a tanításra, lejárt (1914. júl. 7.), utána mi-

hamar a „laikus védelmet" a haza védelme váltotta fel. A francia püspöki
kar nevében Guérard, coutances-i püspök a legfontosabb kérdések (az
ifjúság megvédése a laicizmus, az alkohol ellen) megvitatására összegyűlt
hatalmas néptömeg előtt így szólt a hadüzenet napján: „Fiaim, Franciaország más kötelességekre hív és kétségkívül nagy áldozatokra. A gyűlést
bezárom. Mindnyájan feláldozzuk magunkat a haza szolgálatára." (Clergé
et congregations au service de la France par Jean Guiruad.)
Tervszerű, feltűnést elkerülő iskolapolitika mellett a laicizálók politikája kétszínű, hamis. Proudhon volt ennek a megindítója. Mikor egy
alkalommal Marc Dufraisse demokrata vezér Proudhont a demokráciának
a katholicizmussal való viszonyát illetően megkérdezte, így felelt Proudhon : „A katholicizmust a kihalásig (jusqu' à l'éxtinction) kell üldöznünk ;
de ez nem akadályoz meg abban, hogy zászlónkra ezt ne írjam : Türelem :
Tolerance." (1851. okt. 15.)
Eljárásuk Janus-arcú volt. Ferry a szenátusban kijelenti, hogy ők
nem akarják „az iskolát vallástalanná tenni és abból a vallást száműzni".
(1881. jún. 4.) Egy év sem telt el és a vallásoktatást a nemzeti nevelésre
haszontalan „ábrándok : chimères" közé sorozta. Paul Bert azt erősítgette, hogy támadásai csak (?) a jezsuiták és nem az Egyház ellen irányulnak. „Nincs szándékunk hadat indítani a kath. vallás ellen." Nincs
itt szó megszervezett fogásokról (1879. okt. 8.). Két évre rá a keresztény
iskolától, mint a „gyengeelméjüek, a fanatikusok, a hazafiatlanok és
erkölcstelenek iskoláiról" beszélt. És önérzetesen m o n d j a : „Jól cselekedtünk, hogy ezt (t. i. a vallásos nevelést) kizavartuk az iskolából ; hiszen
ez az iskola teljesen ellentétben áll minden pontban a tudományos tanítással." (Paul Bert : Le Cléricalisme.) Gambetta egyik gyűlésen a legalávalóbb hízelgéssel emlegeti, hogy a falusi papságot fel kell emelni,
(élever), fel kell szabadítani (émanciper). Tele torokkal kiabálta a hiszékenyeknek : „Non je ne suis pashostile à la religion : Nem, nem vagyok
ellensége a vallásnak." (1871.) Ugyanakkor bizalmas körben az Isten
nélküli iskolát mint egyedül lehetséges iskolát emlegeti, amely hivatva
lesz istentelen Franciaországot nevelni. Újságja pedig oly nemzetről áradozik, amely már fölszabadította magát a theologusok igája alól. (1882.
márc. 28.) Volt rá gondjuk, hogy azon tanulókat, akik jó katholikusok,
a plébánosnak segítőtársai voltak, eltávolították az iskolából és helyükbe
a laicizált Écoles normales-ből kikerült kétes jellemű tanulókat helyeztek,
akik tehetetlen vak dühvel rontanak minden ellen, ami természetfeletti.
Jellemző az egész laikus tanítóságra az egyik tanító bosszús kifakadása,
midőn egy katekizmust látott az iskolában : „Vigyétek el előlem ezt a
szemetet. Többé Istenről ne halljak itt beszélni."
A tanító személyzet laicizálása után került sor az iskolakönyvekre.
Kath. hittel teljesen ellentétes tankönyveket adnak a gyermekek kezébe.
Ezekben a könyvekben a forradalom előtti Franciaország története néhány
szóba van összezsugorítva : tudatlanság, rabszolgaság, nyomorúság, üldözés. Egy sor sincs dicsőségről, civilizált életről. A szegény ember sorsa
csak munka, robotolás, máglya. A vallásnak nincs más célja, mint kizsákmányolni a szegény embert és Szent Bertalan éjszakai vérengzéseket
készíteni elő. A könyv egyik lapján a kapzsi kegyetlen gyilkos vallásról,

a másik lapján a békét, az igazságot, a szabadságot, boldogságot hozó
forradalomról szól. Egy szó sincs természetesen a forradalom vérengzéséről, lopásról, öldöklésről. Ilyen magas „tudománnyal" töltik többek
között a gyermekek fejét Compayre „híres" pedagógus tankönyvei
(pl. Elements d' instruction morale et civique 1881.). Milyen fogalma
lesz az ilyen könyvet tanulónak a katholikus Franciaországról ! Az iskolai
tankönyvek irását a tanítás minden fokán maguknak foglalták le. Paul
Bert erkölcstana, aki vallásos alapon el sem tud képzelni erkölcsi életet,
mert a vallás alapjai szerinte hamisak (fausses), föltevései nem igazols
hatók, a természetfeletti hatalmat hivatalosan tagadó Steeg miniszter tankönyvei, a fönnebb említett Compayre imdexre került művei lettek a laicuiskolákban a francia tanuló szellemi és lelki táplálékai.
Külön tanulmányban lehetne foglalkozni az u. n. „laikus vakarásról : grattage laïque"-rôl. Iskolai könyvekből, amelyek régebben íródtak,
de újra kiadattak, könyörtelen kezek Ízléstelenül, kevés hozzáértéssel
kivakarták, kitörölték a vallásos érzelmeket, rövid imádságokat, Isten, a
szentek nevét, a kereszténység misztériumait, a katholicizmus tetteit. Vakmerőségük annyira ment, hogy klasszikus írók szövegét meghamisították.
Lássunk csak ízléstelenségükre néhány példát: La Grammaire de l'enfance"
c. nyelvtanban „Isten jósága" (59. 1.) helyett „A szamár virága a bogáncs".
„A katekizmus könyv" helyett „A vas fém". „Szent Bernát hegy szerzetesei" helyett „Szent Bernát kutyái". Egy kis olvasókönyvben (Premier
livre de lecture) az 1902-es kiadásban „Áldjon meg az Isten" helyett
„Légy boldog" (1908. kiadás), „Isten szeretete" („l'amour de Dieu")
helyett „Az emberiség (humanité) szeretete".
Hamisításuk nemcsak a prózai szövegekre terjedt ki, hanem még
a költői alkotásokat sem kímélték meg. Dubois tanfelügyelő 1881-ben
La gerbe de l'écolier c. tankönyvben La Fontaine meséit is kijavította :
„A kis hal naggyá lesz, ha Isten (Dieu) hagyja tovább élni" helyett „ha
az ember (on) hagyja élni." És mikor Groussau, híres jogász és képviselő a bíróság elé idézte a hamisítókat (Fouillée-Bruno), a törvényszék
felmentette őket. Erre vérszemet kaptak a „vakarok" és egymás után
Viktor Hugo, Theuriet, Perochon, Louis de Robert műveit is megtisztították az Istentől, míg csak a Dubois babérjaira vágyódó Bouillot-ot,
egyik lyceum professorát 2000 frank kártérítésre és az ügyvédi költségek
megtérítésére nem ítélte a francia bíróság (1924. dec. 31.). A bíróság
ítélete szerint: „Mindazok a szövegek, ahol Istenről vagy Szűz Máriáról
szó volt, Bouillot keze alatt eltűntek". (Almanach Gatholique Français.
1926. 122. 1.)
így győzedelmeskedett a „világosság" a „sötétségen" ; így kelt
harcra az ész a hit ellen. A racionalizmus elkergette a dogmatizmust, a
gondolatszabadság az Egyház tekintélyét, az emberi jogok elpusztították
az isteni jogot. Megszületett a laicizmus. Bölcsője a nemzeti, a vallásos,
a katholikus francia múltnak a sírja.
Dr. Szalay

Albert.

Karácsonyi könyvpiac — újévi újdonságok.
A német katholikus irodalomnak megint megvan a Literaturstreit-je. A vitát
Kneipnek egy cikke indította meg, melyben többek közt megállapítja, hogy a német
kath. szépirodalom munkásai egyházi téren sem találnak arra az elismerésre, melyet
megérdemelnének. Ezen vezérmotivum körül aztán megindult az eszmecsere, melybe
hamarosan újabb motívumok keveredtek ; a régi harcosok is előszedték fegyverüket
és jóformán a Hochland—Gral-vita újult meg.
A mi kath. irodalmunk most — sajnos — ilyen természetű harcokat nem ismer.
A karácsonyi könyvpiac nagy termését egészében örömmel kell fogadnunk. A kath.
irodalom (nem szépirodalom) fellendülését sok jel mutatja. A Sz. István
Társulat
annyi új kiadványt jelentet meg, hogy a háború előtt egy évtized sem termelt ennyit
a kath. könyvpiacon. A Sz. István könyvek változatos és értékes tudományos sorozata
mellett a lelkiélet, a népirodalom, az ifjúsági irodalom, utikönyvek, legendák, verses
könyvek vannak szép számmal képviselve. Oly vállalatok, melyek eddig ugyancsak
távol álltak a kath. irodalomtól, mint pl. az Athenaeum, Franklin, szintén igyekeznek
belekapcsolódni a kath. könyvkiadásba. Mindez azt mutatja, hogy itt volna az alkalmas
idő, midőn hazai szellemi életünkbe egy nagyszabású és egységes kath. irodalmi
programm könnyen belekapcsolódnék ; a vallásos élet renaissance-ával velejárhatna
az irodalmi megújulás is.
Folyóirataink is örvendetesen fejlődnek. A régi Katholikus Szemle előkelőbb
kiállítást kapott ; a Magyar Kultura példányszáma 5000 fölé emelkedett ; csinosodott
az érdemes hitszónoklati folyóirat : az Evangélium is.
Annál feltűnőbb, hogy kath. szépirodalmunk fejjődéséről alig beszélhetünk. Míg
a Napkelet pl. áttért a kéthetes megjelenésre, az Élet még a háború utáni szerény
keretekbe szorítkozik. A karácsonyi könyvpiac szépirodalmi része nagyrészt fordítás
(igaz, hogy értékes müvek fordítása) vagy — ifjúsági irányú ; nincs egyetlen nagyobb
szabású kath. magyar regény, nincsenek novellagyűjtemények (Tarczaiét kivéve). Egészen érthetetlen, hogy most, amikor van katholikusnak nevezett nagyszabású napisajtónk, melynek van szépirodalmi rovata is ; mikor folyóiratirodalmunk is fejlődőben
— a kath. szépirodalom nem tud szóhoz jutni.
Pedig régi katholikus belletristáink még most is dolgoznak : Kincs, Tarczai,
Sziklay, újak fejlődtek hozzájuk : Váth János, Finta Sándor, Pál Ödön ; az énekesek :
Sík, Harsányi, Mentes, Kocsis László, Pakocs stb. sem némultak el. Hogyan van tehát,
hogy karácsonyi könyvpiacunknak eredeti szépirodalmi része oly szegény ?
A németek panaszkodnak ; pedig náluk most is klasszikus regények jelentek
meg. Mit szóljunk akkor mi ! Pedig — egy jó kath. regény ér annyit, mint akárhány
apologia — ha nem többet ! És olvasóközönsége is jobban volna.

Az élet kapuja a magyar egyházpolitika számára.
Eddig hazánkban alig vettek tudomást arról a nagyjelentőségű tényről, mely Serédi Jusztinián bíboros hercegprímásnak a római kongregációkba való beosztásában rejlik. A szentatya tudvalevőleg az új bíborosokat beosztja az egyes római kongregációkba. Ebben a beosztásban irányadó
szempont az illetők egyéni rátermettsége, munkája, egyéb hivatali elfoglaltsága. Serédi bíborost a S. Congr. Concilii és a de Seminariis et Universitatibus mellett a Congregatio pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis
(a rendkívüli egyházi ügyek kongregációja)-ba osztotta be a Szentatya.
Ennek a ténynek a fontossága kitűnik már abból, amit a Codex 255.
canonja erről a testületről meghatároz.
A rendkívüli egyházi ügyek kongregációjához tartozik az egyházmegyék alapítása, megosztása, széküresedés esetén alkalmas személyekkel
való betöltése, valahányszor ezen ügyekben az államkormányokkal tárgyalni kell; ezek mellett a kongregáció foglalkozik amaz ügyekkel,
melyeket a Szentatya a bíboros-államtitkár által vizsgálatra eléje terjeszt,
főleg azokból, melyek az állami törvényekkel vannak összefüggésben
vagy a különböző nemzetekkel való szerződésekre, megállapodásokra
vonatkoznak. (C. 255.)
A Szentatya a bíboros államtitkárhoz 1925. júl. 5-én intézett leiratában külön is kifejezi, hogy a konkordátumok megkötése ezen kongregáció közreműködésével történik.
így tehát Magyarország hercegprímásának hathatós szava lehet a
legfontosabb egyházpolitikai kérdések megítélésénél és megoldásánál ;
azoknál is, melyekben hazánk van elsősorban érintve, azoknál is, melyek
a külföldre vonatkoznak. A konkordátumok pedig jellegük miatt is az
egyházpolitikának elsőrendű tényei.
Ez a beosztás annál is kitüntetőbb, mert ebbe a kongregációba
fennállása óta külső, nem Rómában székelő bíboros még beosztva nem
volt; sőt a curiális bíborosok közül is csak azok szoktak ide beosztást
kapni, akik előbb az egyházi diplomáciában szolgáltak (mint nunciusok
stb.). Serédi bíboros pedig tudvalevőleg nem egyházi diplomáciai szolgálatból emelkedett a bíborosi méltóságra.

Könyvek.
Szépirodalom. megvédett becsülettel lép a vérpadra. A
E. von Handel-Mazzetti Sand-triló- regény művészi felépítéséről fogalmat nyújt
giája. I.Teil: Das Rosenwunder; II. Teil: vázlatos tartalma.
Deutsche Passion ; III. Teil : Das Blutzeugnis.
Sand és Erzsi Walch házában rendezett
Verlag J. Kösel-Fr. Pustet K.-G. München. családi ünnepélyen együtt szerepelnek egy
1925. márciusában egy bécsi fogtechnikus, műkedvelő előadáson, amely Szent ErzséOtto Rothstock revolverrel lelőtte Bettauer bet életének legbájosabb mozzanatát, a
bécsi írót, számos erotikus és pornogra- „Rosenwunder"-t jeleníti meg. A két fiatal
fikus írás hirhedt szerzőjét. A gyilkos véde- nem szenvedheti egymást, mert erős valkezése közben kiderült, hogy egy száz év- lási ellentétek vannak közöttük, amely miatt
vel ezelőtt történt eset ismétlődött meg, heves vitatkozásokba sodródnak. Ezt a
midőn Karl Ludwig Sand, egy evangélikus vitatkozást egy véletlen találkozás alkalmáteológus és a német ifjúsági bajtársi egye- val a következő vasárnap reggel a Saale
sületek vezető egyénisége tőrrel leszúrta partján is folytatják ; találkozásuknak tanuja
Kotzebuet, hogy hazáját ettől a könnyelmű, egy beteg koldusasszony, aki a maga erléha drámaírótól, akinek művei megméte- kölcsi elesettségében csak rosszra tud gonlyezték a közerkölcsöket, megszabadítsa. dolni és, szóbeszédjével alapot ad az elA két eset és indítóokai között levő hason- következő rágalmaknak. Sand ugyanis meglóság maga is alkalmas arra, hogy a figyel- gyilkolja Kotzebuet, aki hazája kárára kémmet ráterelje Handel-Mazzettinek hatalmas szolgálatokat teljesít Oroszországnak és
új regénytrilogiájára. A nagy mű harmadik, léha drámáival megrontja a német ifjúságot.
befejező része nemrég jelent meg és most Sand a német becsület Judásának és a némár egész monumentalitásában előttünk met erkölcs meggyalázójának nevezi Kotzeáll a nagy osztrák írónőnek legklasszikusabb buet. A gyilkosság alkalmával önmagán is
történeti regénye.
súlyos sebet ejt a tőrrel. A regény első
Történeti tény, még pedig a maga korá- része a gyilkos kihallgatásával végződik,
ban jelentős, Sand gyilkos tette, fő jellem- amelyen nemcsak a tett körülményeire, havonásai, amint az írónő rajzolja, hazája, nem Sand erkölcsi jellemére is vonatkozik.
vallása és a tiszta erkölcs iránt rajongó
A sátáni lelkületű Fleute, a vizsgálat
szeretete ; ezeket a vonásokat a regény vezetője nem elégszik meg azzal, hogy
heroikus mértékűvé fokozza, hogy így Sand Sandot halálra ítélteti, hanem becsületét is
jelentőségét még magasabbra emelje. A meg akarja gyilkolni. Az a hir terjed el
másik főhős egy fiatal katolikus leány, mindentelé, hogy Sand Jénában nemi erőWalch Erzsi, Walch protestáns egyetemi szakot követettel egy fiatal leányon, Kotzebue
orvostanárnak első házasságából szárma- gyilkosa tehát nem hőse és védelmezője
zott leánya, akinek alakja az írónő lele- az erénynek, hanem erkölcstelen képmutató.
ménye, de úgy, hogy a regényben e két Ez a rágalom három nemes jellem mérhefiatal hősnek sorsa szorosan, végzetszerűen tetlen szenvedésének okozója lesz. Sand
összekapcsolódik. Erzsink ugyanis aljas megnyugszik a halálos ítéletben, de midőn
rágalom folytán úgy szerepel, mint akin meghallja, hogy férfiúi becsületében és
Sand erőszakot követett el és ezt a vádat féltve őrzött tisztaságában megrágalmazták,
állítólag maga a leány hangoztatta a pro- őrjöng fájdalmában. Walch orvos lelki hartestáns teologus ellen. Az események során móniáját feldúlja a hir, Sand becsületébe
ezt a vádat az ártatlan leány megcáfolja i vetett hite meginog, kételkedik leánya árés Sand erkölcsi tisztaságának tudatában, | tatlanságában és őszinteségében. Erzsinek

szűzi, harmatos lelke a legszörnyűbb kínokat szenvedi át, midőn atyja megérkezik
hozzá a zárdába és hallja, hogy a szerencsétlen, de erkölcsi tekintetben tiszta Sandot micsoda rettenetes váddal illetik és ő
nem tudja atyját meggyőzni mindkettőjük
ártatlanságáról. Sand, akit csak három nap
választ el a kivégzéstől, kétségbeesetten
várja Walchot és leányát, hogy Erzsi ajkáról hallja meg a vád cáfolatát. Walch pedig
félig őrülten siet leányával Mannheimbe,
hogy még a gyilkos kivégzése előtt kikényszerítse vallomását a leány ártatlanságáról.
A Blutzeugnis cselekvénye hozza meg a
kifejletei. Walch a kivégzés előtt való nap
érkezik meg Mannheimbe és rögtön a börtönbe siet, hogy Sanddal leszámoljon. E
találkozásból ugyan kiviláglik a két ifjú
lélek ártatlansága, de midőn Walch még
azt is követeli Sandtól, hogy vonja vissza
azt a becsületsértő kifejezést, amellyel
leányát a kihallgatás alatt illette és kérjen
bocsánatot érte, Sand megtagadja az elégtételt. Ő jogos felháborodásában használta
azt a kifejezést és feltételesen, ha tudniillik csakugyan Erzsi a szerzője annak a
rágalomnak, amellyel férfiúi becsületét meg
akarták gyalázni. így Walch és Sand a legádázabb gyűlölettel válnak meg egymástól.
Walch megtudja, hogy Fleute röpiratot
szándékozik elterjeszteni a nép között,
amely leírja Sand állítólagos gaztettét leányával szemben, Karlsruhebe lovagol a
nagyherceghez és kieszközli tőle, hogy a
rágalmazó irat nem jelenhetik meg, viszont
ő a kivégzés alkalmával a nép előtt nyilvánosan megbélyegezheti Sand igazságtalan
eljárását, amellyel Erzsi hírnevének ártott.
De mire visszaér Mannheimbe, Erzsi már
egészen önállóan és végérvényesen megoldotta a nehézségeket. Ez a hőslelkű leány,
atyja távollétében a bajtársi egyesületek
ruhájába öltözve, Sand börtönébe megy és
a gyilkosnak feldúlt lelkét szelid és okos
rábeszéléssel annyira lecsillapítja, hogy
visszavonja az atyjára mondott átkot, megbánja a gyilkosságot és megadással várja

a halált. A börtönből Erzsi még mindig
fiúruhában egy vendéglőbe siet, ahol Fleute
nagy tömeg előtt izgató beszédet tart Sand
ellen és megismétli az ellene terjesztett
rágalmakat. Erzsi rettenthetetlenül szembeszáll vele, megcáfolja és a közvéleményt
meggyőzi Sand elkölcsi tisztaságáról. De
alig hagyja el a vendéglőt, eléri Fleute
bosszúja ; a nyilt utcán egy felbérelt gyilkosnak golyójától találva összeesik és a
közeli templomban dicsőséges vértanúhalált
szenved. Walch csak leányának holttestét
látja viszont, de megvigasztalja az a tudat,
hogy a két ifjú lélek ártatlan volt és Erzsi
áldozata nem hiábavaló. Sand a Kotzebuen
elkövetett gyilkosságot megbánva, Erzsi áldozata által Krisztus iránt való szeretetében
megerősödve, alázattal fogadja a bűnhődést
és nyugodtan hajtja fejét a hóhér bárdja alá.
A leleményben gazdag, művészi alakítással
felépített, minden részletében tervszerűen
fejlesztett és megokolt regényben a korszerűség követelményét és a jellemeknek
lélektani igazsággal való ábrázolását csak
úgy megtaláljuk, mint a jellemzetes, mindig
a szereplők állásához, egyéniségéhez illő
nyelvet, amelyet idegen olvasók részére
legfeljebb a tájszólások nehezítenek meg.
Minden vonatkozásában nem értékelhetjük
elég részletesen Handel—Mazettinek ezt az
életmüvét, amely az irodalomtörténetben
már régen előkelő helyet szerzett írónőnek
legérettebb, minden írói jelességét hatványozottan egyesítő alkotása. Csak néhány
szempontra hívjuk fel olvasóink figyelmét.
Korunkban a történeti regény mint műfaj
meglehetősen divatos. Első pillanatra tehát
annál érthetetlenebb a kritikusok panasza,
hogy ez a műfaj kiélte magát. Ennek oka
pedig az, hogy az írók legtöbbször lelkiismeretlenül, művészi alakítás nélkül tálalják fel a mult szenzációs, izgató mozzanatait, tárgyuknál fogva hatásos és nem egyszer csak az olvasóközönség alantas ösztöneinek ingerlésére szánt botránykrónikákat.
Érthetőbb, ha a történeti regényíró elsősorban olyan korhoz fordul anyagért, amely
lelki vagy legalább hangulati rokonságban

van a mi érdekes korunkkal. Ha ezt a kapcsolatot gondos tanulmány, beleélés és tárgyilagosság igazolja, nem tehetünk kifogást
az író ellen, aki igyekszik a hasonlóságot
kisarkítva, müvének aktualitását és így
vonzóerejét növelni. Handel—Mazzettinek
irói művészete nem keresetten, hanem tárgyának objektiv alakításával, a száz évvel
ezelőtt is szabadságáért és egységéért küzdő
Németországnak hü politikai, társadalmi,
tudományos és szociális korképével érezteti
azt az igazságot, hogy a történelem ugyan
nem ismétlődik meg, de ugyanazok az emberi, faji és világnézeti problémák nem egyszer sodorják válságba ugyanazt a nemzetet.

és sátáni romlottság, női gyengédség és
brutális nyers erő, tiszta lelkiség és állatias
durvaság szembeállításában. Handel—Mazzetti tömegjelenetei, bármilyen sok szereplőt ábrázolnak is, mindig egységes hatásúak ;
a részletek éles és plasztikus rajza sohasem
vonja el a figyelmet az egészről és így a
kép minden belső mozgalmassága és részletbeli gazdagsága mellett is világos marad,
akárcsak egy Rubens-kompozíció.
De talán a tömegjelenetekben sem tudott
több feszülő energiát összesüríteni, mint
Walch és Sand találkozásába a börtönben.
Midőn a szenvedésekben felőrlődött testű,
lelkileg hatványozottabban érzékeny Sand,
aki Walchban erkölcsi tisztaságának koronatanuját várja és ehelyett legelvakultabb és
legengesztelhetetlenebb vádlóját látja benne
viszont, a két férfiúban a haragnak és gyűlöletnek oly félelmes erői robbannak egymásba, mintha leláncolt sátánok szabadultak volna fel. Micsoda művészet kell ahhoz,
hogy e két lélek között végül kiengesztelődés jöjjön létre, hogy Sand a végső elkeseredésében Walchra halmozott átkot visszavonja. Ez pedig abban a felejthetetlen jelenetben történik, midőn Erzsi, fiúnak öltözve,
diákruhában közeledik Sandhoz a börtönben
és a lényéből áradó tisztaság, szűziesség
és hit erejével, az isteni kegyelemben való
bizakodással a megátalkodottságból a bánat,
megbocsátás és a szeretet útjára vezeti.
A legmélyebb, legbensőbb kiengesztelődést
Sand lelkében végül Erzsinek áldozata, halála hozza létre; ennek az angyali lelkű
szűznek önfeláldozó szeretete eszközli ki
az égi kegyelmet, amelyeknek sugarai Sand
lelkébe világítanak és bűneinek megismerésétől az alázatos töredelem és lelki béke
boldogságára készítik elő. Ezért mondhatja
el róla az írónő a Blutzeugnis végén : „Sand,
a gyilkos, aki tiszta volt, mint egy angyal,
de egykor gőgös mint Lucifer, bűnbánóan
halt meg, jézus nevével ajkán, az Úr kegyelmében."

Ennek a hatalmas eposznak felépítése
egészében drámai jellegű ; ellentéteken alapul már az első rész is, amelyben a cselekvény egyre fokozódó hevességgel tör a
tetőpont, Kotzebue meggyilkolása felé. Ezt
a külső történésekben gazdag, hatalmas
feszültségű drámát a „Deutsche Passion"
bensőséges lélekrajza, Sand és Erzsi szivbemarkolóan emberi szenvedéseinek epikus
ábrázolása váltja fel. A „Blutzeugnis"-ben
újra elfoglalja helyét a legintenzívebb drámai dinamika, a legvégsőig felajzott feszültség és egyúttal kiengesztelődés, a legszélsőségesebb ellentétek, amelyeket végül kiegyenlít a szeretet; megátalkodottság és
kétségbeesés, amely a szeretet kohójában
jósággá és szelídséggé olvad fel.
A Blutzeugnis cselekvénye Sand kivégzése előtti napon kezdődik. Egyetlen nap
időtartamára annyi történést halmoz fel az
írónő, hogy ezt az időbeli keretet szinte
szétfeszíti a sűrített drámaiságnak szinte
szédítő tempója. Nincs is ideje az írónőnek
arra, hogy kényelmes részletezésű epizódokat rajzoljon. Walch doktor lovaglása Karlsruhéba a megőrülés határán mozgó apai
gond diktálta rohanással már Bürger Lenorejejének infernális hatását váltja ki bennünk.
És ugyanez a nyugvópontot nem ismerő, izgatott, száguldó iram jellemzi a Blutzeugnis
egész cselekvényét. Mennyi drámaiság lüktet
Az egész hatalmas kompozíció alapgona tömegjelenetekben ! Kontraszt a jellemek- dolata tehát a szeretet megváltó hatalma,
ben, párbeszédekben, az angyali ártatlanság amely a trilógia harmadik részében már

természetfeletti fényben ragyog. Az első
részben katolicizmus és protestantizmus
között mutatkozó dogmatikai ellentéteket
az írónő a cselekmény során művészi fokozással végül az égi és sátáni erők küzdelmévé fejleszti ki. A sátán Sandot még
utolsó óráiban is megkísérti, de az Úr
Jézus, aki Sand és Erzsi között állott abban
az órában, amidőn Sand szíve megnyilt a
szeretet előtt, nem engedi, hogy az áldozat,
amelyet a szűz leány hozott, kárba veszszen éz Sand Jézus nevével ajkán hal meg
a vérpadon.
Míg tehát ez a trilógia a külső történést
tekintve, eszményien hazafias célokért küzdő
német ifjúság tragédiáját ábrázolja, alapgondolatával időtlen jellegűvé válik, az önfeláldozó szeretetnek közbenjáró, kegyelmet
eszközlő erejét jelképezve, az örökkévalóság távlatát nyitja meg az olvasó szeme
előtt. Cselekvénye, korképe, izzó hazaszeretete alapján a legteljesebb joggal érdemli meg ez a regénytrilógia a „deutscher
Roman" megnevezést, a minden részletében
érezhető természetfeletti alapgondolat pedig
a legművészibb katolikus regények közé
emeli.
Ebben a regényben, sokkal inkább mint
Handel-Mazzetti eddigi műveiben, a hangsúly a végső dolgokon van, a küzdelem
olyan belső kultúrértékekért folyik, amelyeket féltve őrzünk énünk legmélyén, — magukért a vallási és erkölcsi alapelvekért.
Érthető tehát, hogy ennek a monumentális
irásműnek főhősei sem lehetnek közönséges egyéniségek, hanem kivételes emberek
a szó legteljesebb értelmében, eleven szimbólumai a nagy léleknek, hatalmas világnézeti eszmék hirdetői, végső dogmatikus
fogalmak emberi képviselői és fanatikus
hitvallói, akiknek életformája, heroizmusa,
aktív vagy szenvedő hősiessége nem mérhető az átlagember mértékével. Igazságukról meggyőződve, magasabb küldetésük
tudatában járnak a földön és hivatásuktól
nem téríti el őket sem az öröm csábítása,
sem a szenvedés pokla és akár győznek,
akár elbuknak, az emberfeletti nagyság

hatását keltik bennünk. Handel-Mazzetti
mindenkinél jobban ért ahhoz, hogy hősei
jellemének az eszmékért való harc szempontjából döntő vonásait mintegy lelki izoláltságban állítsa szembe egymással, a
rembrandti fénycsóvát úgy bocsássa a lélek
arcára, hogy a környezet félhomályából
annál döbbenetesebb vagy megkapóbb erővel ragyogjon felénk a lényeges és jellemző.
Sand lelke az élet tavaszán nem ismeri a
virágot, a napsugarat, érzéketlen a szerelem iránt, határtalan fanatizmussal mindent
feláldoz hazája, Teutonia szabadságáért.
Walch Erzsi, a zárdában nevelkedett szűz,
igazi „sponsa christi", Krisztus jegyese, aki
atyjának és Sandnak, a protestáns teológusnak veszélyben forgó lelkét habozás
nélkül kész saját vére hullásának árán is
megmenteni. Olyan szép, mintha ennek a
fogalomnak megtestesülése volna, de az
érzékinek még halvány fuvallata sem érhet
tisztaságához és a hiúság gondolatban sem
kísérti. Az eszményi magasságba emelt német ifjúság jelképei ők, a fiú, aki a tévedés
és gyűlölet rabságából, amelybe jószándékból sodródott, a szenvedések tüzében az
önfeláldozó szeretettől kiesdett kegyelem
segítségével eljut a megigazuláshoz; a leány,
akinek nem volt bűne és mégis határtalanul
szenvedett, de boldogan adta oda végül
életét is, hogy két lelket megmentsen.
Dr. Bánhegyi Jób.
Pierre l'Ermite: Az édes anyaföld.
Szent István Társulat. Petri Béla fordította.
Barrés szokta emlegetni, hogy a francia
népben kevés az érzék a különböző társadalmi osztályok, a különböző foglalkozási
ágak harmonikus együttműködésére. Nyakas individualizmusa meggátolja az erőknek ritmikus, egyirányba való terelését.
Mindenki a maga számlájára, a maga kis
körében dolgozik anélkül, hogy szomszédját tekintetbe venné. A francia erők e
centrifugális széthúzása, feldarabolása gondolkodásra készteti a politikusokat épúgy,
mint a közgazdászokat. A „Revue Hebdomadaire" 1927. dec. 31. számában Verdu-

rand igazgató is megállapítja, hogy a francia
népben nincs meg az összetartás érzete,
a sens de l'orchestration. A jelenség főoka
Verdurand szerint a régi francia hagyományokkal való végzetes szakítás. A francia
nép eldobta múltját és mint gyökerében
elvágott fa lebeg, nincs biztos alapja. Megtagadta múltját, szétszakította őseihez fűzött emlékeit, elfogadta a „haladás" hangzatos jelszavát.
Pierre l'Ermite a francia akadémiától
megjutalmazott e regényében a földmíves
hagyományok törhetetlen védője. A nagy
barát : La grande amie az édes anyaföld.
L'Ermite, mint népének oktatója, meg akarja
védeni a föld népét a gyáraknak mindent
magukhoz ölelő hatalmától, a francia földbirtokost a kosmopolita parvenu zsidósággal szemben csak azért, hogy az ősök
poraitól, emlékeitől megszentelt édes anyaföld hagyománytiszteletére buzdítsa a vele
foglalkozókat.]
Regényének főhőse Jacques de la Feriandiére, a föld hűséges sáfára, aki héroszi
küzdelmet ví a faj, nevelés, vallás által tőle
teljesen elütő zsidó nagytőkével, amely
egymásután építteti gyárait, mesés Ígéretekkel, jövendő boldogsággal kecsegtetett
kisbirtokosok földein. A zsidó nagytőkések,
Viktor és Náthán Jacques és szerelmese,
az árván maradt, gyenge egészségű Odile
birtoka között építik fel miazmát, fojtó
füstöt okádó hatalmas bőrgyáraikat. A falvak betegsége, az erkölcsök elzüllése, társadalmi nyomor, napi 3—4 frank éhbér, a
kommunista eszmék terjedése az eredménye a pénzsóvár, hazát nem ismerő, a
munkások érdekeivel nem törődő zsidó
tőke hatalomra jutásának ezen az előbb
még boldog, mindennapi kenyere mellett
vigan dolgozó földmivesek községeiben.
A gyárkolosszus napról-napra mindig jobban és jobban kinyújtogatja karjait a gyárakba tóduló kisbirtokosok földjei után.
Jacques missziót teljesít, mikor a földmíveseknek az őseikről, apáikról rájuk maradt,
de könnyelműen elhagyott szántóföldeket
összevásárolni iparkodik a zsidók elől. A

természet minden megnyilvánulásában Gondviselő kezet látó, harmonikus lelkű Jacques
az életet adó anyaföldért vívott küzdelmeiben is boldog Odile-ja mellett, akit féltő
gonddal, körültekintő óvatossággal véd a
testén mindjobban erőt vevő kórokkal és
lelki betegségekkel szemben.
Jacques nemes tulajdonságait Viktor
leánya, az üres lelkű, elkényeztetett, bálokat kedvelő Alberta is felismeri. Szerelemre
gyulád iránta. Jacques udvarias vele szemben, de Odile marad mindig munkás életének irányítója. Emiatt Alberta ádáz dühvel viseltetik Jacques-szal szemben, bár
szerelme halványan mindig él szivében. De
mikor a józanul számító Viktor és Náthán
Albertanak Jaques ellen irányuló oktalan
földvásárlását elejti, Alberta sértett hiúságában apja és nagybátyja gyára ellen fordul. Ravasz ésszel, ügyes taktikával csődbe
dönti a gyárat, amely fizetésképtelenné
válván, a gyárban dolgozó, a mindenükből
kifosztott munkások dühének áldozata lesz.
Felgyújtják a gyárat, amelynek kedvéért
megváltak földjeiktől. A zsidó tulajdonosok csak Jacques és embereinek védelme
alatt menekülhetnek meg a munkások fékevesztett őrjöngése elől. Jacques földosztással segít a nyomorúságra jutott népen,
amely megérti és szereti a föld szerelmesét.
Jacques boldogságát azonban a másik szerelmese, a kis Odile nem tudja teljessé
tenni, mert napról-napra való gyengülése
próbára teszi az erős lelkű Jacques-ot is.
Hiába Jacquesnak szinte önfeláldozó anyai
gondossága, őrző tekintete, az örökölt kór
folytán Odile megnyugodva, itt a földön
hagyja hű szerelmesét, a gondviselő Isten
akaratába beletörődő Jacques-ot.
Jacques jellemzését illetően önkéntelenül
is Horatius szavai jutnak eszembe a regény letevésekor :
Beatus ilîe, qui procul negotiis...
Odile békés megtérése övéihez pedig Szent
Pál apostol szavat : Desiderium habens
dissolvi et esse cum Christo.
A megkapó elbeszélésen kivül korszerű
és festői jelenetek, a természetet ügyes
* *

kézzel rajzoló helyzetek egész sora bájossá
teszik a regényt. Irodalmunk gazdagodott,
eszméink nemesedhetnek, okulhatunk a
regényből. Dicséret a fordítónak, aki már
több izben is jól választott és kitűnően fordított.
Dr. Szalay Albert.
Regényfordítások. Henry Bordeaux:
Veszedelmes játék. Franciából fordította
özv. Ernuszt Gézáné. — Paul Keller :
Titokzatos sziget. Budapest, Szent István
Társulat.
Bordeaux regényének jeligéje Nietsche
egyik szellemes aforizmája: „Két dolgot
keres az igazi férfi : a veszedelmet és a
játékot. És ezért kivánja az asszonyt, — a
legveszedelmesebb játékszert..." Ha ezt a
tételt arra a társadalmi körre alkalmazzuk,
amelyben ez a regény lejátszódik, akkor
talán van benn némi igazság, legalább is
a szerző elég bőven szolgáltat könyvében
adalékot a bizonyítására. Annak a gondtalan, gazdag, önfeledten szórakozó nemzetközi társaságnak, amely a svájci Murren
hófedte lejtőin és gondozott jégpályáin,
fényes hotelek ragyogó szalonjaiban igyekszik elűzni a tél unalmát, történetünk elején igazán alig van más problémája, mint
a játék, sport, a bob, skí és korcsolyaverseny. Powlis Diana és Steele Gérald,
ez a két egészséges, edzett és szép fiatal
lélek, akiket a sport szenvedélyes szeretetén és kedélyes pajtáskodáson kivül
semmi mélyebb érdek nem fűz egymáshoz,
és akik fölényes sportbéli ügyességükkel
az érdeklődés középpontjában állanak, nem
is gondolnak a szerelemre addig, amig két
új vendég megjelenése fel nem forgatja az
egész társaság nyugalmát. Az egyik, Maur
Claire francia leány, eleganciájával, szellemességével és a hódítás művészetében való
jártasságával egymásután sebzi meg a tár-,
saság férfitagjainak szívét és a Diana részéről ért megbántás megtorlására, szeszélyből és játékból Géraldot is elhódítja
Diana mellől, aki csak mos"
' észre,
hogy a pajtáskodás közben szive Géraldé
lett. A másik gyujtogaiu ebben a körben

Daffodil Brian úr, az oxfordi egyetemen az
esztétika tanára, John Ruskin tanítványa és
visszhangja, akiben Rowsell Harriett aszszony, az ötvenen túl járó írónő ifjúkori
szerelmét látja viszont és aki naivan őszinte
megjegyzéseivel és idézeteivel akaratlanul
intrikussá, féltékenységek és szívsebek
élesztőjévé válik. Unatkozó és a hervadás
felé közeledő üreslelkű férfiak és asszonyok, komoly és léha fiatalokkal egyetemben élnek át ebben a feszültté vált légkörben egy-egy szerelmi vihart, mindegyik
a maga módján, ahogyan életkora, temperamentuma, mélyebb vagy felületesebb erkölcsi felfogása engedi. Szerencsére ezek
a viharok sehol sem kavarják fel az emberi indulatok legsötétebb örvényeit, nem
idéznek fel tragédiákat, ami részben az
okos Claire nagylelkűségén és jóságán
múlik; ő maga segít meggyógyítani azokat
a sebeket, amelyeket okozott és egymáshoz
visszavezetni azokat, akik egymáshoz valók.
Csak az ő lelkében marad egy gyógyíthatatlan seb, amelyet mindenki előtt titkol,
egy idős angol diplomata iránt való reménytelen szerelme, amelynek akadálya a
férjnek beteg felesége. Tiszta erkölcsi érzékük és előkelő gondolkodásuk lemondásra kényszeríti őket.
A társasági élet eleven, hü rajza, a modern női lélek alapos ismerete, éles megfigyeléssel elénk állított jellemek változatos
és fordulatos történet keretében — olyan
jelességei Bordeaux regényének, amelyek a
sikerült fordítás közvetítésével csak növelik
a kiváló francia regényíró magyar híveinek
számát.
Amig ez a modern francia regényíró a
szív világának korunkban egyik legkitűnőbb
elemzője, kortársa, a sziléziai Paul Keller
írásaival a német közönség szívének egyik
legszerencsésebb meghódítója. Könyvei hazájában több mint kétmillió példányszámban forognak közkézen, népszerűsége megdönthetetlennek látszik. Pedig nem tartozik
a mély írók sorába, nem sorozhatjuk a
világirodalom legnagyobb szellemei közé.
De kétségkívül egyike a legjobb mesélők-

nek, imádja szülőföldjét, érzésvilága gazdag,
kedélye vonzó, képzelete eleven és színes,
leleménye kifogyhatatlan, lelkülete tiszta és
nemes. Ha az Insel der Einsamen című
regényéhez, amelynek gondos fordítása
előttünk van, úgy közeledünk, mint történelmi regényhez, ha a száz évvel ezelőtti
német társadalmi és politikai élet valóságos képét, valóban élt és küzdött hősök
történetét és jellemrajzát keressük benne,
akkor csalódás ér bennünket. Ha erről lemondva, vele együtt szabadjára eresztjük
fantáziánkat, tágra nyitjuk szemünket és
nem keményítjük meg a szivünket, akkor
kellemes és élvezetes sétát tehetünk vele
a romantika örök birodalmában, amelynek
meghódítói nem az esprit, nem az akarat,
hanem a szív és képzelet emberei. Ebben
a regényben valószínűtlen a történet, típusszerűségükben is irreálisak a szereplő alakok, meseszerű a hely és környezet, de
megnyugtató az aljasság bűnhődése, az
igazság és az erény győzelme és annak a
két fiatal szerelmesnek boldogsága, akiknek a sorsát bizonyára nálunk is sok fiatal
olvasó aggódva kiséri. A kedvességében
és ártatlanságában sajátosan Keller-i humor
e regénynek is igazi értéke.
Dr. Bánhegyi Júb.
Harsányi L a j o s : De profundi's. Budapest, Szent István Társ. 1927. 8. r. 72 1.
Mély megindultsággal tettük le e könyvet.
A vallásos életnek ősi motívumai, a bűntudat és a bűnbánó ráhagyatkozás az isteni
irgalomra érvényesülnek benne lí railag,
de papi lélekben egyénítve. Epikus kerete,
váza is van a költeményciklusnak. Tanúi
vagyunk az ember haldoklásának. A kiröppenő léleknek útját állja a sátán, felidézi
bűneit, hogy megfélemlítse, de az őrzőangyaltól segítve az isteni irgalomhoz kiált
a lélek, felidézi azt a jót, amit Isten kegyelmével végzett. Fölvonulnak bűneink, azonban látjuk a gyönge embernek törzsökös
örök jóságát is, küzködését Istenhez. Két
nagy jelességük van e költeményeknek :
az átéltség igazsága és a stílus művészete.

Nem mondom, hogy helyenkint nem éreztem a gondolati elmélyítés hiányát, ami
közben-közben az egyes részek szerkezeti
lazaságát is megmagyarázza, de az érzés
őszintesége szinte mindig megfogja az embert. Valami nemes nagyvonalúság húzódik
végig a művön. Stílusát is ez teszi sa átossá. Nem ragyogó, mégis költői, mert
szavainak megvan a maguk hangulat-tartalma. Itt-ott van ugyan nyoma némi mesterkéltségnek, de általában természetes, tömörsége mellett is világos e nyelv. Nem
egyszer látszólag a legegyszerűbb eszközökkel ér el nagy művészi tökéletességet.
Az első kiáltásban így könyörög Istenhez:
„Gondolj reám, ki fürtös, szőke hajjal
Kis gyermek voltam s hófehér ruhában
Térdeltem ágyamon, kicsinyke angyal.
A kisdedeket karjaidra vetted ;
Közöttük én is karjaidon ültem
S megáldottál ; ezt nem lehet feledned !
Harsányi stílusa már megérett.
kicsit is forgatta Dantét, ráismer
— nemcsak a formában —, de
becsületére válik Harsányinak.
Dr. Kocsis

Aki csak
hatására
ez csak
Lénárd.

Francis Hodgson Burnet : A p a d l á s szoba kis h e r c e g n ő j e . Fordította Pogány
Kázmér. Budapest, Szent István Társulat.
Igazi írói tehetséggel megáldott, felnőttek
között is hódítani tudó szerzők sajnos ritkán
hajlandók az ifjúság számára írni. A „Kis
lord" nálunk is jól ismert és kedvelt szerzője
viszont egész szivét odaadja a gyerekeknek.
Megérdemelte, hogy olyan vérbeli író legyen
magyar nyelvű tolmácsa, mint Pogány Kázmér, aki igazán szép és élvezetes fordításban közvetíti a padlásszoba kis hercegnőjének, Crewe Sárikának megható történetét.
Sári papája gazdag angol katonatiszt volt,
Indiában teljesített szolgálatot. Felesége korán meghalt és mikor látta, hogy kisleányának árt a forró indiai hőmérséklet, Londonba vitte Minchin kisasszony előkelő
nevelőintézetébe. A komoly, kedves és okos
kisleányt becézi és dédelgeti a kapzsi és

Bakó József : Árva kalászok. Versek.
ravasz vénkisasszony. De a sors fordul,
Crewe kapitány vagyona barátjának egy Vasvármegye és Szombathely város Kultúrszerencsétlen üzleti vállalkozása folytán <egyesülete kiadása. 1927.
megsemmisül és Sárika atyja nemsokára
A fiatal vasi cipészlegény, akinek költői
meghal. A kis úri leány lenézett és tűrt tehetségét Várady Imre dr., a Vasvármegyei
vendég lesz az intézetben, nyomorúságos Kultúregyesület volt főtitkára fedezte fel,
padlásszobába kerül, megismeri a nélkülö- ebben a verseskötetében mutatkozik be a
zést, fázik és éhezik. A szívtelen Minchin magyar közönség előtt. A kötet előszavának
kisasszony rosszul bánik vele. Sárika nem ismeretlen írója azt állítja, hogy e negyvenöt
zúgolódik, megvigasztalják olvasmányai és vers öt év gazdag termésének kis hányadát
azok a ragyogó álmok, amelyekkel élénk és nem is mindig a legjavát adja. Ha így
képzelete magányát betölti. Végül minden van a dolog, akkor nincs más óhajunk,
jóra fordul ; atyjának jóbarátja visszaszerzi mint az, hogy Árva kalászokat mentül előbb
az elvesztett vagyont, megtalálja Sárikát és kövessék a többi kötetek. Mert ezek a kölmivel gyermektelen, magános ember, még temények már nem a kezdő lirikusnak básaját gazdaságát is a kisleányra fordítja.
tortalan tapogatódzásai, hanem vannak
A nagyobb gyerekek fantáziáját okvetle- közöttük érett kalászok is, napsütötte, acénül megragadó, szociális érzéküket fejlesztő los, ízes buzaszeinekkel. Dús magyar telekönyvet, amelyet Márton Lajos művészi vényföld ereje, tápláló nedve, illata érzik
illusztrációi díszítenek, szivesen ajánljuk a bennük. „Nem gép, az ős Marok" szórta
szülők és nevelők figyelmébe.
el őket egy „vágykacajos, érett hajnalon"...
Dr. Bánhegyi Jób.
Dalaim, mondja a költő, „nem parfümös,
Biró Wlassics Tibor : Halk melódiák. mágnes-mosolyú, ékes delnők. Magukon
Versek. Bpest, 1928. A szerző kiadása. hordják a port, a fertőt, A zsiros humusz
erjedő szagát, A Dózsa lelkét, mely dalolva
Stepaneum. 40 1.
Ismét egy új kötettel lepte meg a közön- hág." Véres és komoly valóságban születtek, szerzőjük fejett nem zengte puha késéget a termékeny főrangú-lírikus . . .
Az a 12 vers, amit ez a gyűjtemény magá- nyelem „tündérzenéjű altató dalát, csak a
ban foglal, elég változatos témakörről számol szükséget küldte az égi gond, ez aszottbe. A szív mindenfajta érzésneme megnyilat- keblű, durva mostohát." Lelke mégis olyan,
kozik bennük, de kár, hogy az egyénítő mint a tűzhányó hegy, hatalmas energiák
ihletmásolás helyett a lírai közhelyek egy- forrnak benne és törnek elő mélyéből. Bakót
hangúságot okoznak ; pedig Wlassics Tibor lelki kényszer ösztönzi arra, hogy kifejezze
egy-két verse (Hol én lakom, Dúdolgatok magát, nem tudákos hívságból, hanem „édes
Márciusnak, Keresem az őszt s t b . . . . ) arra muszáj"-ból ír, és — van mondanivalója.
enged következtetni, hogy fel tudja tárni Eszme- és érzésvilága ugyan még kissé
szívét a maga őszinte valóságában. Hogy szükkörű, világnézete nem harmonikus, műköltői lélek, azt fejlett ritmusérzéke bizo- veltsége fogyatékos, de tele van vággyal,
nyitja, hogy sokat érez, arról versei beszél- a gondtól sokszor lefojtott, de szüntelen
újra feltörő, szinte pogány életörömmel,
nek . . .
Egy-két nyelvújítási szónak (pl. szender, szilaj, féktelen harci kedvvel és szépséget
dics stb.) a használata a szóhangulat önkén- áhító szomjúsággal. Ritka költői tehetségére
telen hatásával rontja költeményeinek élve- vall az a sajátsága, hogy az élet legprózaibb
zését. De Wlassics Tiborban van annyi jelenségeit is költői színnel vonja be képfinom lelkiség, hogy idővel leveti ezeket a zelete és érzése (Csatornatisztító dala, Szesablonokat és költeményeivel a saját lelké- metes, Kóró dala). A „munka, szerelem,
ről ad nekünk hű, éles körvonalú arcképet. szépség" költőjének vallja magát ; ebben a
verseskötetében talán a legmarkánsabban
Dr. Magasi Artúr.

a munka emberének lelki világa nyilatkozik
meg. Magasabbra hivatottságának tudata,
tehetségének érzése, fajszeretete, édesanyja
iránt való megható ragaszkodása nem egy
szép költemény írására ihletik. Formai tekintetben meglepő szerencsés alakító érzéke,
zártságra, rövidségre és tömörségre való
törekvése, költeményeinek ihletett egysége,
a kifejezés spontaneitása és könnyűsége.
Dr. Bánhegyi Jób.
A Literatura almanachja 1928. Bpest,
Lantos R. T. kiad. 142 1.
A gazdag tartalmú folyóiratnak ezideí
évkönyve méltó változatosságban kerül kezünkbe. Az almanachot ízléses nyomású
kultúr-naptár nyitja meg s utána a*„Négyszemközt önmagunkkal" című rovatban
megszólalnak a Literatura legkiválóbb írói
és pár vonással vázolják lelki fejlődésük
stációit, íróí pályájuk ívelését. Sok kedves,
meleg és érdekes körülmény elevenedik
meg előttünk ezekben a rövid pályaképekben.
Nem kevésbé értékes a következő ciklus, melyben Móra Ferenc irodalmi portrékat rajzol a magyar szellemi élet nagy alakjairól. Móra Ferenc egyéni impressziói révén
olyan apróságokat, jellemző intimitásokat
mesél el Gárdonyiról, Mikszáthról s t b . . . . ,
melyek egy-egy új arcvonást segítenek felfedezni nekünk a közismert írói egyéniségeken.
Dr. Magasi Artúr.
Emanuela von Mattl-Löwenkreuz: Der
verkiäite Tag. Roman. Verlag J. Kösel—
Fr. Pustet K.-G. München.
Ennek a regénynek müformája (Ich —
Roman), de még inkább a tartalma egy
pillanatig sem hagy bennünket kétségben
az iránt, hogy a naplótöredékekben elbezélt események a legszemélyesebb élményeket közlik az olvasóval és a regények
igazi hőse maga az író, az élete alkonyára
ért, de még mindig szép, szellemes, kedves
osztrák bárónő. Az ő vonzó egyénisége,
szivjósága, előkelő gondolkodásmódja, mély
lelki kultúrája, nemcsak az ősi családfa
jogán kétségtelen, hanem egyéni művészet-

tel nemessé formálódott arisztokratasága
amely ennek a kis regénynek élvezése közben egyre teljesebben kibontakozik előttünk,
nagyobb vonzóereje a könyvnek, mint maga
a történet. Mert hogy két egymásnak teremtett fiatal szív társadalmi balítéletek, családi
ellentétek, félreértés, érzékenység és hasonló
belső vagy külső akadályok miatt sokszor
csak megpróbáltatások és szenvedések útján
találja meg egymást, azt számtalanszor, nem
egyszer művészibb alakítással megírták már.
És hogy az akadályt végül az anyai szívnek
felülmúlhatatlan tapintata, gyermeke boldogságáért reszkető szeretete hárítja el, bár
ezért olykor lényében gyökerező elvet kell
áldozatul hoznia, mint a jelen esetben, szintén nem új lelemény ; elég gyakori a mindennapi életben is. Az osztrák arisztokrácia
világa, amelynek körében a háború, forradalmak és az állam elszegényedése után is
sok nemes hagyományt, kulturát és választékosan finom életformát megőriztek, lebilincselő, de szintén nem meglepően újszerű hátterét nyújtja az eseményeknek.
Egészen egyéni, eredeti és megkapó a
könyvben az öregség apotheozisa, az a lelkület, amellyel egy ragyogóan szép, az előkelő világtól valamikor körülrajongott, megjelenésével és szellemével egyaránt h dító
arisztokrata hölgy az elhervadást, élete őszét,
az öregség napjait fogadja. Csak elerőtlenedést, lemondást,mélabús szemlélődést,tompa
vágytalanságot, örömtelen magányt jelenthet
az öregség? Hősnőnk nem így érzi. Számára
az öregség ideje tavasz, amely átvezet az
örök élet nyarába, az ígéret földjéről a beteljesülés hónába. Az élet kezdete csoda,
a vége titok, de vonzó, csábító, a természetfelettiségben gyökerező lélek számára nem
ijesztő, hanem kívánatos. Az élet egészen
utolsó leheletünkig érdekes marad. Midőn
öregszünk, alkotó és küzdő erőink szemlélődésben olvadnak fel. Kifelé való működés
helyett belül, a lélek mélyén építünk. Csak
a létformánk változott meg, mert külömbség van aközött, hogy „hangosak vagyunk-e,
vagy mélyek". Régi napunk elmúlt, helyébe
másik lép, a gyűjtött tudás, a megtisztult

tapasztalat, önlegyőzés, győzelem napja. Ha
egy hosszú életen át semmit sem nyertünk
volna, mily oktalanoknak bizonyulnánk ; és
ha ezernyi dolgot megismerve, bírva, élvezve,
a szépségtől megittasulva nem tudnánk átlelkesíteni ezt a „másik" napot, milyen
szárnyaszegett volna a lelkünk. És míg az
önzetlen, odaadó, önfeláldozó szeretetnek
szüntelen új forrásai fakadnak bennünk,
míg napjaink egyre gyorsabban fogynak,
mindig jobban világosodik előttünk: „es
geht immer schneller — es wird immer
heller". így lesz a mélyen érző, nemesen
gondolkodó, komolyan hivő női lélek számára az öregkor a lelki világosság és így
a tiszta öröm harmonikusan szép ideje —
der verklärte Tag.
Dr. Bánhegyi Job.

meg líráján. Külső eseményekben nem gazdag, de hivatásában megnyugvást és boldogságot találó élete halk, finom, néha
szelíden elégikus tónusú szemlélődésekre
hangolja. Ihletköre nem tág, de intenzív ;
versformái elég változatosak, bár nem mindig találja meg a tárgyhoz legjobban illő
formát. így néha, midőn a hangulat természete könnyed, rövid dalformát kívánna,
hosszú, zeneiség nélküli sorok egyhangú,
nehézkes hullámzásába sodródik. Nyelve
magyaros, természetes, egyszerű, de nem
mindig kifejező, hajlékony és költői. Lírája
általában sem tartalmi, sem formai tekintetben nem szolgál meglepő újsággal, de
mint egy nemesen érző és gondolkodó, minden dekadenciától tiszta költői lélek őszinte
és igaz megnyilatkozásai, figyelmet érdeDr. Bánhegyi Jób.
Mentes Mihály : Muzsikál az erdő. melnek.
Versek. Győr, 1927. A „Jó Pásztor könyvVas Gereben : A nemzet napszámosai.
tár" kiadása.
A szűkebb hazájában ismert és kedvelt Szent István Társulat.
Külföldi regényírók fordításán, a jelengyőri papköltőt újabb lírai költeményei alapján sem sorozhatjuk a modernek közé. ben élő magyar írók műveinek kiadásán
Verseskötetének indítékai és formai elemei kivül a Szent István Társulat legutóbb az
is a magyar költői hagyományok őrének abszolutizmus kora tekintélyes írójának,
mutatják. Motívumai : a természet, hazafi- Vas Gerebennek „A nemzet napszámosai"-t
ság, vallás és nemesen tiszta egyéni érzé- bocsátotta a könyvpiacra. Vas Gereben
sek. Impresszionista természeti képeit szülő- éle- és anekdotagyáros tele tréfával, bohóföldjének, a Fertő vidékének rajongó szere- sággal, leleménnyel. Józan filozófiája a néptete ihleti ; az erdő, mező, nádas titokzatos élet és a régi világ patriarchalis eseményei
életét szívesen teszi meg hangulatainak jel- felé vonzotta. A regényeiben elég gyakran
képes hordozójává, bár általában kerüli a föllépő epizódok, stílusának természetesszimbolikus kifejezésmódot. Hazafias ciklu- sége még most is kedvelt íróvá teszik ezt
sának egyes darabjaiban a magyar fájdalom, a szivében-lelkében igazi magyar regényya.
bánat, dac és remény, a legitimista és az írót.
irredenta gondolat nyilatkozik nem egyszer
megkap5 és magával ragadó erővel. Midőn
Tarczai György : A budai gyár. Budaközérzést fejez ki lírája, szerencsésen küzd pest, Szent István Társulat, 1927. Kis 8. r.
a szónokiasság és a pátosz veszélyével ; 170 lap.
ezek a költeményei általában nagyon alA cimet adó kis regény mellett még 14
kalmasak szavalásra. Vallásos verseiben elbeszélés a félmúlt időkből teszi a tartalódai lendülettel közeledik Krisztushoz, az mát a kötetnek. Nem szabad nagy követeátélés benső igazságával térdel az Eucha- léseket támasztani velük szemben. Elég
ristia előtt, Rómában és Asszisiben szár- gyakorlottsággal van megírva minden darab,
nyaló gondolatokkal járja a kereszténység bár különösebb művészet nélkül. Nem egy
nagy küzdőtereit, karácsony éjszakája a el van nagyolva. Különösen áll ez a
legeszményibb papi vágyakat szólaltatja regényről, Mégis mindegyikben van valami

érték. Itt-ott megkapja az embert a történeti
levegő, a sajátos helyi színezet, máshol az
események benső érdekessége köt le bennük, mindenütt felüdít pedig az író életfelfogásának nemessége. Nem prédikál Tarczai, önként sugárzik ki müvéből keresztény
világnézete, mely úgy látszik, az ő lelkiéletének oly természetes és szükségszerű eleme,
mint a fizikai életnek a levegő. Nemesebb
szórakoztató könyvet nem tudnék ajánlani
hamarjában.
Dr. Kocsis Lénárd.
Juliana von S t o c k h a u s e n : Greif. Die
Geschichte eines deutschen Geschlechtes.
Roman I. Buch : Der Reiter. Verlag I. KöselFr. Pustet, München.
A történeti regénynek fiatal és tehetséges művelője ez a német írónő, aki
legújabb müvének hátteréül a napoleoni
idők mozgalmas korát választotta. Az ősi
Greif-család vára és birtoka az Odenwald
gyönyörű vidékén terül el, ennek a családnak sorsa foglalkoztatja írónk képzeletét.
Harcok közt élő, nyugtalan, kalandokat kereső őseinek természetét örökölte Sándor,
akinek atyja családi viszályok miatt Magyarországon telepedett meg és magyar arisztokrata leányt vett el feleségül. Magyar vér
és temperamentum, csapongó képzelet,
könnyen fellobbanó szenvedély azok a
jellembeli sajátságok, amelyekkel Sándor,
korán elhalt atyja végső akaratát követve,
visszatér Németországba, hogy örökségét,
Greifenaut átvegye. Mint badeni katonatiszt,
a rajnai szövetség csapatai között keresi a
hírnevet és dicsőséget. Szerelemre lobban
a szép Ebenspiel Kamilla iránt, de mivel
családja ellenzi és tiszti állása akadályozza
a fiatal bárónak polgári családból származó
leánnyal való házasságát, csak titokban
esküszik meg vele. Bár házasságuk egyházilag érvényes, mindketten érzik helyzetük nehézségét, és szerelmi mámorukból
nem fejlődik ki igazi mély, bensőséges egyesülés, teljes és tökéletes harmónia.

együtt azzal a rajongó idealizmussal indul
Sándor, hogy a népek szabadságáért és
valami felsőbbrendű, eszményi kozmopolitizmusért harcolnak. De azok a rettenetes
szenvedések, amelyeket a végtelen orosz
hómezőkön átél, különösen a visszavonulás
és a Beres'nán való véres átkelés alkalmával, az a fagyos lelketlenség, amellyel Ja
bálványozott császár a német csapatokat
feláldozza, meggyőzik Sándort arról, hogy
egy mérhetetlenül nagyravágyó, önző és
gőgős egyéniség világhatalmi ábrándjainak
áldozza fel erejét rajongó honfitársaival
együtt. Megsebesülve, fogságba jutva, majd
kiszabadulva, koldusruhában, betegen lépi
át a német határt és a májusi virágzásban
pompázó Main- Neckarvölgyön át hazafelé
zarándokolva, felfedezi Németországot, hazáját és fellángol lelkében a német egység
vágya, megerősödik benne a német öncélúság gondolata. A hosszú távollét alatt Kamillához való viszonya is elmélyült és a
viszontlátás boldogságában teljessé [válik
egymás iránt való odaadásuk. Fiuk születik,
de Sándor nem akarja addig élvezni a családi élet csendes örömeit, mig hazája vissza
nem nyeri önállóságát. Most már Napoleon
ellen harcolva, hősi halált hal Mungoltsheimnél, Elszászban. Kamilla gyermekével
visszavonul Greifenauba, hogy az ősi várban fiát a boldogabb, egységes és öncélú
haza számára felnevelje.

Ennek a fiúnak sorsa alkotja majd a regény második részét, amely még ebben az
évben megjelenik. Szerkezeti tekintetben
tehát, mivel a kompozició nem teljes, egyelőre nem mondhatunk végleges bírálatot
a regényről. Az első résznek nagy erőssége
a színes és mozgalmas korrajz, az oroszországi hadjárat részleteinek drámai elevenségü ábrázolása, a festőiségben dúskáló
német tájképek. Ezek a részletek viszont
sokszor hátráltatják a cselekvény haladását,
amely pedig néha különben is nehézkes és
érdektelen. Sándornak ingatag, tétovázó,
Rövid együttélésüket megszakítja Napo- határozatlan egyénisége nem is alkalmas
leon magyarországi hadjárata, amelybe sok arra, hogy főhős legyen ; nem aktív tényehonfitársával, közlegényekkel és tisztekkel zője az eseményeknek, inkább ezek sodor-

ják magukkal. Az olvasó érdeklődése ter- mint az elmebajosok meddősítésének kérmészetszerűen fordul a fiatal Hochberg dése. Hisz nemcsak az erkölcstan, a jog-,
grófnak férfias, katonás, magával ragadó a társadalom-, az orvosi és élettani tudoalakja felé ; úgy látszik, a szerző müvének mányok körébe vág bele, hanem egyszermásodik részében még fontos szerepet szán- smind a faj- és társadalmi egészségtan, a
dékozik neki juttatni. Sándornak Kamillához népesedési, országos, társadalmi és gazdavaló viszonya lélektani szempontból nem sági politika művelőinek, a börtönfelügyeminden részletében meggyőző ; például rej- lőknek, a lelkipásztoroknak és nevelőknek
tély marad előttünk, hogy miért késik oly érdeklődését is a lehető legközelebbről
soká teljes egybeolvadásuk, holott ehhez érinti, sőt azt lehet mondani, hogy alig
az érvényes házasságkötés után joguk van akad ember, akinek érdekkörét ne súrolná
és ez utóbbiért Sándor akkora áldozatot és figyelmére ne tarthatna számot.
hoz, hogy katonai karrierjét, tehát legfélEz a kérdés egyúttal örökké réginek és
tettebb vágyát is kockára teszi.
örökké modernnek is minősíthető. Bár a
E fogyatkozások ellenére is Stockhausen letűnt évezredek alatt nem ugyanolyan mómüve magas művészi színvonalon áll ésdon és nem is ugyanolyan alakban foglalfontos állomása a szerző felfelé ívelő írói koztatta az emberiséget, mint napjainkban,
pályájának.
Dr. Bánhegyi Jób.
mégis számtalan olyan kísérlettel találkozhatunk, amelyek a korcsszülöttek jelentette
Virágos temető. 1917 Antologia 1927. tehertől iparkodtak a társadalmat megSzerkeszti Váth János. Celldömölk, 1927. szabadítani. A klasszikus ókor kétféleképen
is törekedett segiteni a társadalom eme
104 1. „Nemzedékek" kiad.
A „Nemzedékek" tízéves beszámolója ez nagy betegségén. Egyrészt az atyáknak adott
a könyvecske, egy nagy megmozdulás tíz- akkora, erkölcsi szempontokból egyáltalán
éves eredményei felett való seregszemle, a nem igazolható hatalmat, hogy szülötteikkereszténység és hazafiság jegyében tömö- nek élete és halála felett teljesen önkényerült dunántúli írók emléktáblája. Váth János sen rendelkezhettek, az újszülöttet felemelismerteti a szervezkedés történetét, célját, hették vagy odadobhatták a pusztulás marelmondja, hogyan nyerte meg a vállalkozás talékául. Másrészt pedig a mai eljárásokkal
vezéréül, nagy vezéréül Prohászka Otto- rokon módozatokat is alkalmaztak a gyenkárt, hogyan verbuválta össze a munkatár- gék és nyomorultak továbbterjedésének
sakat, akik közül nem egy már országos megakadályozására, amint ezt Aristoteles és
Strabo írásain kívül egyéb történeti dokunaggyá nőtte ki magát.
Ezekután szemelvényekben megismerteti mentumok is bizonyítják. Nem szabad azona Nemzedékek harminc, eddig megjelent ben felednünk azt, hogy a klasszikus ókorművét. A művészi válogatás élvezését nagy- ban sokszor nem annyira az egészséges
ban fokozza az ízléses címlapok és illuszt- ivadékok megőrzése volt a döntő szempont,
mint inkább az erkölcsi szabadosságban
rációk hű reprodukciója.
tobzódó emberiség alacsony vágyainak kiDr. Magasi Artúr.
elégítése annak terhei nélkül. A középkor
Erkölcstan. is ismerte ezt a kérdést. Egyesek meddőDt. Jos. Mayer: Gesetzliche Unfrucht- sítésének azonban inkább büntető jellege
barmachung Geisteskranker,
Herder, volt, mint a romlott, beteges, terhelt utódok
létrehozásának megakadályozására szolgált.
Freiburg, 1927. XLIV. 466 1.
Aligha található olyan tudományos kér- Az újkorban az elmebajosok és született
mozgalma
dés, amely nemcsak elméleti szempontból, gonosztevők meddősítésének
hanem gyakorlati jellegénél fogva is annyi Angliából, nevezetesen Skóciából indult körszakférfiút oly közvetlenül érdekelhetne, útra. Először Északamerikában vert gyöke-

ret, ahol már a mult században több állam
területén törvényben kimondották bizonyos
bűnösök meddősítését. Innen terjedt azután
vissza Európába, amelynek majdnem minden országában történtek már részint kezdeményező és előkészítő, részint pedig a
legközelebbi magvalósítást célzó lépések.
Azonban mindenütt oly hatalmas akadályok
tornyosulnak ezen kérdés törvényes megoldása, szabályozása elé, hogy egyetemes
és végérvényes szabályozása, bármennyire
sürgetik is a fajegészségtan művelői és
bármennyire ésszerűnek látszik is az első
pillanatban, valószínűleg nemcsak a közeli,
hanem még a távoli jövőben sem valósul
meg.
A szerző sokoldalú, alapos, nagy felkészültséggel, élesen boncoló elmével, könynyen folyó és világos nyelven megírt vizsgálódásainak eredményeit a következőkben
foglalhatjuk össze.
Bizonyos fajtájú elmebajosok és gonosztevők, akiknek betegsége és a gonosz tettekre sokszor kényszerítő hajlama elődeiktől származott át, ismét nagyrészt hasonló
terheltségü egyéneket tudnak a társadalomnak adni. És mivel továbbá egyáltalán nem
felelhetnek meg a gyermeknevelés súlyos
és fontos kötelezettségeinek, ezért nincs is
joguk az ivadéknemzéshez. Szabad akaratuk
gyakorlásának szünetelése folytán nem fékezhetik meg ösztöneik káros uralmát; az
egészségeseknek, az épelméjüeknek, a társadalomnak kell tehát a felelősséget elvállalni cselekedeteikért és azoknak szomorú
következményeiért. A terhelt elmebajosok
és gonosztevők ismét elmebajra és gonosztevésre született utódai nem egy országban
nagy veszedelmet okoznak vagy legalább
is okozhatnak akadálytalan továbbszaporodásuk esetén. Ezért egy országtól sem tagadhatjuk meg a jogot, hogy szükség esetén saját létének és fennállásának megvédelmezése végett törvényes eszközökkel
meggátolhassa a terhelt elmebajosok és
gonosztevők továbbterjedését. Erre háromféle alkalom kínálkozik. A deportálás, tehát
teljes elkülönítésük az emberi társadalomtól

idegen, műveletlen és lakatlan földterületeken, ahol saját államot alkothatnának. Elszigetelésük a társadalom kebelén belül
azáltal, hogy külön erre a célra alapított
intézetekben helyezik el őket. Végül meddősítésük deportálás és minden elkülönítés
nélkül- De sem a pusztaságokba való deportálás, sem az intézetekben való elhelyezés nem szüntetheti meg a társadalom létének az elmebajosok és gonosztevők továbbszaporodása által előidézhető veszedelmét
s ezért mentőeszközként egyelőre csakis a
meddősítés vehető figyelembe.
De hát erkölcsi szempontból megengedhető-e ennek az eszköznek felhasználása?
Ezt a kérdést úgy elméleti, mint gyakorlati
oldaláról is megvilágítja a szerző.
Elméleti oldalát tekintve erkölcsileg megengedhetőnek tartja az elmebajosok és a
gonosztevők bizonyos osztályának (akiknek
elmebaja és gonosztevői hajlamai átöröklődnek) törvényes meddősítését a következő feltételek mellett :
Ha bebizonyított igazság, hogy valamely
állam népessége az elmebajosok és gonosztevők szabad továbbszaporodása következtében kvalitatív szempontból mindig jobban
és jobban elkorcsosul és így az illető ország menthetetlenül a pusztulás örvénye
felé rohan. Továbbá ha tudományos érvekkel minden komoly kétséget kizáró módon
beigazolt az elmebaj vagy gonosztevői hajlam átöröklödése az egyes esetekben. De
ebben az esetben is csak akkor szabad a
meddősítés eszközéhez nyúlni, ha egyéb
enyhébb eszközök nem kielégítők a védekezésre, míg a meddősítés valóban alkalmas a társadalom jólétének megmentésére.
A meddősítés törvényes szabályozását
azonban még nem lehet gyakorlati tekintetben erkölcsi szempontból megengedettnek nyilvánítani, mivel az erkölcsi megengedettség összes feltételei hiányoznak.
Napjainkban ugyanis még egyik európai
állam sem mondhatja el, hogy a terhelt és
terheltségüket átörökléssel átszármaztató
elmebajosok és gonosztevők magas arányú
szaporodása komolyan veszélyezteti a lakos-

ság létét és fennmaradását. Ezenkívül az
átöröklés tényeivel és törvényeivel foglalkozó tudomány az egyes konkrét esetekben
általában véve még teljesen biztos diagnózist nem tud felállítani. Sőt feltétlenül igaz
az, hogy a társadalom elkorcsosulása sokkal
inkább külső tényezőknek (az épelméjüek
bűnös élvezeteinek !), mint az átöröklésnek
számlájára irható. Ennek következtében
úgy az államnak, mint az egyéneknek első
sorban is a társadalom szociális és etikai
egészségét előmozdító tényezőket, különösen pedig a súlyos felelősségérzetet belénk
nevelő vallást kell támogatniok áldásos
hatásaik akadálytalan kifejtésében. Ezenkívül a meddősítés törvényes szabályozása
napjainkban még egyáltalán nem érné el
célját, mivel az eddig ismert eljárások vagy
nem teljesen megbízhatóak vagy nem teljesen ártalmatlanok, nem is szólva egyéb
külső körülményekről és az eddig tapasztalt visszaélésekről, amelyek a közerkölcsiséget még fokozottabb mértékben alááshatnák.
Mindaddig célszerűtlen, sőt káros a
meddősítés törvénybeiktatása, amíg az egyesek szivében a fogékonyság az erkölcsi
törvény iránt meg nem hatványozódik s
amig az állam egyes intézkedései, törvényei
(a házasságok felbontása, nyilvános házak
engedélyezése) amelyek tág kapukat nyitnak
az erkölcsi felelősségérzet fokozatos elhalványulásának, kiveszésének, továbbra is
érvényben maradnak. Amíg az állami mindenhatóság machiavellista eszméitől fűtött
államférfiak politikai célokra akarják kihasználni a vallásnak örökké kifogyhatatlan erkölcsi tőkéit s ezzel egyszersmind nemcsak
tetemesen gátolják, hanem nagyon gyakran
gyűlöletessé is teszik lélekmentési és jellemnemesítési munkáját, mindaddig szóba sem
kerülhet az elmebajosok és született gonosztevők meddősítésének törvényes megvalósítása. Napjainkban az egyes államoknak inkább arra kellene törekedniök, hogy minden törvényes eszközzel meggátolják, lehetetlenné tegyék a meddősítésnek manapság
is szokásos számtalan módját, amelyek az

egyének raffinált vágyainak szolgálatában
nem egy épelméjüt juttattak az élőhalott
őrültek közé és az egész társadalomra oly
annyira veszedelmes gonosztevők sorába.
Aki Mayernek ezt a sok elmélyedést kívánó munkáját végigtanulmányozza, — még
ha talán nem is minden következtetésével,
állításával ért egyet, — azt a fontos és
tanulságos igazságot szűrheti le, hogy a
katholikus egyháznak isteni kinyilatkoztatásból és az emberi természetből merített
szigorú erkölcsi elvei az emberi élet minden
terén hasznosak, a társadalom kára nélkül
el nem hanyagolhatók.
Nagy dicséret illeti a szerzőt azért az
óriási munkáért, amellyel a meddősítés
kérdésének szinte beláthatatlan iirodalmát
áttanulmányozta, feldolgozta és kiválogatva
32 lapon összeállította.
Dr. Hegyi Dámján.
Dr. Kecskés Pál : A házasság etikája.
(Szent István-könyvek 61. sz.) Szent István
Társulat. Budapest. 1928. 150 1.
A házasság etikai alapelveinek (eredete,
mibenléte, lényeges tulajdonságai, viszonylatai, hatásai) ismerete, metafizikájának
rendszeres feldolgozása felette szükséges
és hasznos. Különösen megállapíthatjuk ezt
korunkról, amikor boldog-boldogtalan a
házasság nemes és szent problémáinak
feszegetésére veti magát és annyi éretlen,
nagyhangú, elfogult egyoldalúságból vagy
egyéni érdekekből megkonstruált véleménynyel áll elő. Leginkább a házasság egysége
és felbonthatatlansága körül folyik a legkülönbözőbb okokra visszavezethető vélemények csatája.
A szerző a házasság metafizikájának, a
társadalom fennállását biztosító, megszilárdító alapelveinek rendszeres megismertetésére vállalkozott. A nagyközönség számára
szánta munkáját s ezért kerülte a teljesen
szaktudományos, aprólékoskodó fogalommeghatározásokat, a finom árnyalatokra
épített felosztásokat és nehézveretü bizonyításokat. Nyelve is könnyed, világos.
Feladatának megoldását azonban nem

minden szempontból mondhatjuk sikerültnek. Könyvének beosztása ugyanis nélkülözi azt a logikai egymásutánt, ami nélkül
valamely kérdésről igazán egységes képet
megalkotni igazán merőben lehetetlen. A
A házasság eredetének tárgyalásából hiányzik a mély és szilárd etnográfiai háttér és
történeti aláfestés, pedig enélkül minden
ily irányú fejtegetés erőtlen, meg nem győző
marad. A házasság felbonthatatlanságának
és egységének érveit sem sikerült oly vértezetbe öltöztetnie, hogy a tépelődő emberi
léleknek legalább is általánosan megegyező
ellenbizonyítékait megfelelőképen visszaverhetnék, lefegyverezhetnék. A könyv végén
felsorolt irodalom nagyon is sovány és épen
a történeti és etnográfiai megalapozást szolgáló munkák címét nem olvashatjuk.
Dr. Hegyi Dámján.

E mű nagy szaktudással és bámulatos
ügyességgel elrendezett tárháza az egészségtani ismereteknek. Mindenütt átcsillan a
vallásos háttér és az örökkévalóság gondolata. A könyv orvosi szempontból is teljesen kifogástalan. A könyvet több szines
tábla és rajz ékesíti.
Josef Wass könyvét elsősorban az egyszerű nép fiainak szánta, de nagy haszonnal forgathatják azok is, akik a nép nevelésével és tanításával foglalkoznak.
Gál Geláz.

Egyházjog.
Dr. Sipos István : Kath. Egyházjog.
Pécs, 1928. Haladás ny. Á 7 P., szerzőnél
5 P. 295 1.
Sipos Enchiridionjának ismertetésében
(Ph. Sz. II. 73.) kifejeztük azt az óhajtásunkat, hogy a kiváló szerző adjon magyar
egyházjogi kézikönyvet. Ez a kivánság hamar teljesült. Sípos magyar kézikönyve
elsősorban világi joghallgatóknak, gyakorlati jogászoknak készült. Terjedelme alig
egyharmada a Enchüidionnak, mégis az egyházjog egész anyagát feldolgozza és a magyar részletes jog ismertetése terén viszonylag többet nyújt az Enchiridionnál. Nagyon
hasznos főként a befejező rész, mely a
magyar államnak viszonyát ismerteti a kath.
Egyházhoz és a felekezetekhez. A főkegyúri
jog eredetére vonatkozó nézetén a szerző
nem változtatott. Bizonyítékai netn győznek
meg arról, hogy Szt. István a német Eigenkirche felfogás alapján állt volna. Kár, hogy
az autonómiával vagy a plébániával kapcsolatban nem ismerteti az egyházközségek
szervezését és az iskolaügynél sem tér ki
a magyar kath iskolaügy szervezetére. Sipos könyvében a szerző nagy tudása, szerkesztő ügyessége és gyakorlati érzéke nyilvánul meg. A legújabb határozatok, döntések nem kerülik el figyelmét. Könyve sok
tekintetben hiányt pótol és ezért melegen
ajánljuk.
— rf —

Josef Wass : Wie werde ich 100 Jahre
alt ? Verlaganstalt vorm. G. J. Manz, Buchund Kunstdruckerei A. G. München-Regensburg.
Nemcsak a test egészségével foglalkozik
e kitűnő, nép számára írt felvilágosító munka,
hanem a lélekével is ; továbbá nemcsak az
egyes ember, hanem a család egészsége és
lelki harmóniája is tárgya Wass sikerült
müvének, sőt a népegészségnek is szentel
külön fejezetet.
A könyv első részében az erkölcsösségről,
a jellemnevelésről, az egyszerűségről, a
természetességről, továbbá a jámborságról,
a szeretetről, a mértékletességről, a rendszeretetről és a tisztaságszeretetről szól
mindenütt a Szentírásból kiindulva. E fejezetek a test és a lélek harmóniáját célozzák. Majd a népegészség két fő veszedelmét, az alkoholizmust és az erkölcstelen
életet tárja elénk. Ez utőbbi részben van
szó a házasságról és a gyermeknevelésről
is. A könyv második részében általában a
betegségeket tárgyalja, majd a betegápolást
és a természetes gyógymódokat : a napfény
és a víz hatását s a gyógynövényeket ismerHuszár E ' e m é r : A kath. h á z a s s á g j o g
teti. Végül az első segélynyújtás módoza- rendszere. Sz. István-könyvek. 62. szám.
taira tanítja meg az olvasót.
Budapest, 1928. 167 1.

P. Tischleder : Die geistesgeschichtliche Bedeutung des hl. Thomas von
Aquin für Metaphysik, Ethik und Theologie.
Freiburg. Herder. 1927. Lex. 8<>. 38 S.
A keresztény bölcselet nagymesterének
megértéséhez nem hiányoznak a kitűnő
kommentárok, melyek a szakemberek számára valók. Tischleder a nagyközönségnek
szánta előadásait ; a részletkérdések mellőzésével a thomista rendszer fővonásait
akarja bemutatni világosan, röviden a mai
filozófiában jártasak számára. Újat nem
mond, de beállításaiban van ügyesség, céltudatosság
és munkája jól szolgálja a célt :
Bölcselet.
Dr. Bernhard Geyer: Peter Abaelards hogy mintegy vázlatát adja Sz. Tamás gon—r
Philosophische Schriften. I. Die Logica dolatrendszerének.
Ingredientibus 3. Die Glossen zu Peri
Hermeneias. — Beiträge z. G. der Phil,
Alois Dempf: Das Unendliche in der
des M. A. Bd. XXI. H. 3. Münster in W. mittelalterlichen Metaphysik und in der
Aschendorff. 1927. Á 8*90 M.
kantischen Dialektik. Münster. AschenAbaelard a XII. századbeli skolasztikus dorff. 1926. 90 1. M 4.
bölcseletnek kimagasló egyénisége. Különös
Dempfnek tanulmánya klasszikus példája
tanai miatt többször elitélték, ez volt |az annak, hogyan kell a keresztény bölcseletet
oka, hogy irodalmi műveinek egy része problématörténeti módszerrel feldolgozni.
megsemmisült vagy lappangott. A bölcselet- Egy ponton — a végtelennek kérdésében
történet nem tudta felfogását több pontban, — közelíti meg Dempí a középkor két főfőleg az egyetemes fogalmaknak a tárgyhoz irányát: Sz. Bonaventuráét, az augustinizvaló viszonyában, az u. n. universale-kér- must és a Sz. Tamási aristotelizmust, hogy
désben jóidéig tisztázni. B. Geyer, breslau-i rámutasson kiindulópontjuk különbségéből
egyetemi tanár Abaelardnak eddig csak eredő eltéréseikre rendszerük egész vonatöredékekből ismert logikai műveit adja ki lán. Dempf nem hive a tiszta hisztorizmusmost a Beiträge sorozatban. Aristoteles nak. Meggyőződése, hogy a problématörtéPeri Hermeneias c. munkájának glossái neti kutatás segítségével nemcsak az egyes
érdekes képet nyújtanak egyrészt a XII. rendszerek benső összefüggéséig lehet elszázad iskoláinak előadó módszeréről, más- jutni, hanem magáig az igazságig. A mai
részt Abaelard éleseszü, de apróságokon bölcselet hálás lehet Dempfnek azért, hogy
elvesző dialektikájáról. A mai logikának az egy régóta várt feladatot nagy elmeéllel
Ítéletre vonatkozó részével azonos Abaelard megoldott kutatása folyamán ; Kant híres,
ezen munkája. A szó- és betűrágásnak né- azaz inkább hírhedt antinómiáinak széthány jellemző példája mellett ez a munka szedő gondos kritikájával. Kant antinómiáinagyban hozzájárul a szerző filozófiai tájé- val vágja el a metafizikához vezető utat,
kozódásának ismeretéhez. A közlés minta- bizonyítgatván, hogy a végtelenre vonatkoszerű ; lelkiismeretes és pontos. Akik a zólag a tiszta ész az állító és tagadó tétebölcselettörténetet nem kézikönyvek el- leket egyformán képes igazolni. Ezeket a
nagyolásaiból, hanem a forrásokból akarják térre, időre, az okok sorára stb. vonatkozó
ismerni, azok számára nélkülözhetetlen.
ellentmondó tételeket és bizonyításukat boncolja Dempf és mindenütt rámutat a hiba
- r f forrására. Munkájának eredménye az igazi

Schermann és Sipos hasonlótárgyú szakszerű művei mellett Huszár rövid összefoglalása nyilván a nagyközönség számára
készült. Sajnos azonban, a jogász elvesztette szeme elől a lelkipásztort ; oly kérdéseket részletesen tárgyal, melyek a nagyközönséget alig érdeklik, viszont pl. a
vegyesházasság terén az egyház álláspontját
nem okolja meg. Rövidsége miatt sokszor
nem szabatos. Az 1045 c.-ban említett eset
ép az ott biztosított felmentő jog miatt ma
—rf—
már nem casus perplexus.

végtelen fogalmának megkülönböztetése a
lehetőség szerint való végtelentől (potentia
—, actu infinitum) és igazolása a thomizmus ismeretelméleti és metafizikai alapvetésének. A mü tanulmányozása nehézségek
elé állítja az olvasót, de érett gyümölccsel
jutalmaz a fáradságért.
—r
Vértesi Frigyes dr.: Bergson rendelmélete. Symposion könyvek. 3. Pécs.
Kari. 1927. 40 1.
Vértesi Frigyes kimutatja, milyen fontos
Bergsonnak a rendről való felfogása egész
rendszerére nézve ; sorra veszi ezen elmélet alapvető tételeit és ügyes dialektikával
szedi szét a bennük rejlő metafizikai és
logikai botlásokat. Vértesi értékes munkát
végzett ; tanulmánya röviden és világosan
huzza ki a talajt a nagy hűhóval népszerűsített és sokakat félrevezető bergsoni világszemlélet alól.
—r
Joseph Geyser: Auf dem Kampffelde
der Logik. Freiburg. Herder. 1926. 284 1.
Geyser a középkori szerzők disputatioinak mintájára alkotja újabb és ujabb műveit. Számára a skolasztikus bölcselet nemcsak az igazság világító tornya, mely eligazítja a hozzája irányzódókat, hanem
fellegvár, melyből a harcos filozófus portyázásokra indúl. Ez a műve is ilyen portyázás. Két szerzővel, Bruno Bauch-hal és
Nicolai Hartmannal méri Össze Geyser a
maga fegyverét. Ez a mérkőzés maga is
érdekes ; a tudományban is élvezetesebb
az eszmék harca, melyből az igazság szikrái
gyulladnak, mint a száraz, tételről-tételre
haladó fejtegetés. Még érdekesebb az a
kép, mely eme vita során kibontakozik.
Világossá válik az, hogy az új kantianizmus
ideálizmusa és az újskolasztika kritikai
realizmusa az ismeretelmélet és a logika
terén is voltaképen metafizikai világszemléletük alapvető különbségeit hordozzák. Innét
ered az áthidalhatatlan ellentét az összes
alapvető fogalmakban, mint pl. az igazság,
az alapelvek, axiómák, a fogalom, ítélet,
evidencia, természettörvény stb. terén. Gey-

sernek ez a vita módot ád arra, hogy főleg
az evidencia terén vallott felfogását tökéletesítse, továbbá, hogy a modern logika
érvény fogai mát alaposan megvilágítsa.
—

—r

Josephus Fröbes S. J.: Psychologia
speculativa. T. I. Ps. sensitva. 253 1. T.
II. Ps. rationalis. 344 1. Freiburg. Herder.
1927.
Fröbesnek nagy empirikus lélektana a
katholikus tudománynak igazi diadala volt :
nincs ma ennél jobb, az összes kérdésekre
felvilágosító, eligazító, rendszeres modern
lélektani kézikönyv — az egész szakirodalomban, mint ezt a túlsó oldalon is elismerik. A kiváló szerző most az iskolás
kompendiumok módján adja ki mintaszerű
speculativ lélektanát, eljárásával is szemléltetve a skolasztikus bölcselet módszerét :
hogy a tapasztalati adottságok gondos felhasználásával, a biztos talajról indul a valóság metafizikai feldolgozására. Ez a munkája módszerében az iskola taposott útját
járja, ezért tanulni könnyű és eredményes.
Anyagának felhasználásában újszerű a modern kísérleti anyag széleskörű értékesítése ;
főleg hálával kell elkönyvelni az áliatlélektan beillesztését az érzékek lélektanának
keretébe. A metafizikai kérdésekre adott
megoldásaiban is általában a louvaini iskola
programmját vallja : vetera novis augere.
Két kötetre szabott terjedelme miatt hazai
bölcseleti oktatásunkba nehezen lehet beilleszteni; de az egyes kérdésekben gyors
és alapos felvilágositást kívánók alig fognak alkalmasabb müvet találni Fröbes speculativ lélektanánál.
—r
Dr. Gerőcz Kálmán : A filozófia alaptanai. Sátoraljaújhely, 1927.
A hit és tudás viszonyának kérdése régi
problémája a vallásnak és a bölcseletnek.
Ez a probléma felmerül minden filozófiában,
a legkülönbözőbb korokban ; napjainknak
is égető kérdése ez. Dr. Gerőcz Kálmán
ezt a kérdést voltaképen müvének alapkérdésévé teszi. Megoldása is — önmagában — érdekes. Erre vonatkozó fejtegeté-

seinek veleje az, hogy voltaképen nem kell
a hitet és tudást se párhuzamba, se szembeállítani, mert a tudás is — alapjában,
egészében — hit. Ennek következménye,
hogy a bölcselet azonos a hittannal. Munkáját Gerőcz nagy olvasottsággal, a Szentírásnak és a misztikusoknak bő felhasználásával, a mai bölcseleti irodalomnak
figyelembevételével írta meg. Állásfoglalásában van eredetiség és egész munkáján
meglátszik hivő világszemlélete. Protestáns
ember, de mindig igyekszik tárgyilagos és
elfogulatlan lenni. Érdeme az igazságkeresés bátorsága. Bár munkájának sok részével és főleg alapfelfogásával nem értünk
egyet és bár sajnáljuk, hogy munkájában
a szentírási idézetek eredeti értelmére nem
fordít elég gondot, törekvésében érdekes
jelét látjuk annak, hogy a fölvetett problémák megoldása — mennyire korszerű és
az emberi lélek igényeit szolgáló feladat.

- r f Szentírás.
Dr. Radó Polikárp : A kereszténység
szent könyvei. I. Ószövetség. Budapest,
1928. Szent István Társulat. Szent István
Könyvek. 59—60. sz.
A Sz. István Könyveknek nagyfokú aktualitását és hasznosságát a katholikus világnézet ismertetése, elmélyítése szempontjából
fényesen bizonyítja ez a kötet is. A szó
szoros értelmében hézagpótló. Mert hiszen
ami eddig ezen a téren magyar kath. iró
tollából megjelent, — Karsch Lollion, Tóth
Lajos, dr. Szentiványi Róbert könyveire
gondolok — az részben elavult és a könyvkereskedői piacon már nem is kapható,
részben iskolai célokat szolgált. Tegyük
mindjárt hozzá, hogy tudományosság szempontjából is dr. Radó könyve minden eddigi elődjéét fölülmúlja.
Tartalmát tekintve dr. Radó könyve azt
az anyagot tárgyalja, amit a szentírástudomány Bevezetés vagy Szentírási irodalomtörténet címen isni
jelen kötet csak az ószövetségi sz. könyvekkel foglalkozik. Minthogy azonban kath.,

felfogás szerint az összes szentírási könyvek sugalmazottak, azaz Isten a szerzőjük,
bevezetésképen foglalkozik szerzőnk a sugalmazottság fogalmával és terjedelmével,
valamint a szent könyvek felosztásával és
beosztásával. A következő fejezet az összes
szent könyvek szövegének gtörténetét tárgyalja, még pedig az eredeti szövegét ép
úgy, mint a szövegtörténet szempontjából
fontos fordításokét, tehát a görög, szemita
és latin fordításokét. Bár ezt a részt szerzőnk nagy önmérsékléssel 62 oldalra sűrítette össze, mégis azt hiszem, hogy nagyon
sok olvasó a laikus hívők köréből ezt a
részt nehéznek és fárasztóan száraznak
fogja tartani. Pedig nincs igaza. Ezen szubjektív ítéletnek oka abban rejlik, hogy laikus
hívőinknek legnagyobb része az itt tárgyalt
kérdésekkel szemben teljesen közömbös.
Mit mondott volna a protestáns Gregory a
katholikus hívőkről, ha már saját hitsorsosaira imigyen panaszkodik : „Különös látvány, hogy az emberek legnagyobb része
kényes arra, hogy villanyvilágításánál a legmodernebb gyártmányú körtéket használja
(és manapság talán hozzátehetnők, hogy
rádiókészülékében a legmodernebb gyártmányú lámpákat), de teljesen közömbös aziránt, hogy milyen értékű szentírásának szövege." Igazolja szerzőnknek eljárását először
a tudományos rendszeresség és teljesség
szempontja, továbbá az a körülmény, hogy
a régebbi szentírási irodalomtörténetnek és
szentírásmagyarázatnak nem egy problémája manapság már itt dől el a modern
tudományos szövegkritikában, amiért is
óriási ezen a téren az újabb tudományos
kutatás, amit szerzőnknek szintén szem előtt
kellett tartania. Külön érdeme, hogy nagyszámú magyarázó példáját úgy válogatta
össze, hogy azok a Szentírásnak sok homályos helyét világítják meg annak számára,
akit az ilyesmi érdekel. — A következő
három fejezetben szerzőnk azután gondos
arányossággal az ószövetség történeti irodalmával, költészetével és prófétai irodalmával foglalkozik. Dr. Radó nemcsak az
idevágó hazai katholikus és protestáns iro-

dalmat ismeri, hanem jól szétnézett a német, francia, angol, sokszor nehezen hozzáférhető irodalomban is. Innen van, hogy
figyelmét nem kerülte el úgyszólván semmi
és hogy az összes kérdéseket mai tudományos magaslaton foglalja össze. Hogy
csak egy-két példát említsek, a szövegtörténethez felhasználja A. Rahlfs, J. Hermann és F. Baumgärtel LXX-kutatásait
(1923.), továbbá F. X. Wutz egészen eredeti theóriáját a LXX-ra vonatkozóan (1925).
A Pentateuchus irodalom kritikai vizsgálatánál bőven kiaknázza a kitűnő A. Sanda
Mózes szerzőségét megerősítő szintén egészen eredeti és meggyőző érveit (1924),
Tóbiás könyvénél megemlíti G. Priero kutatásait (1924), a Siralmak könyvénél H. Wiesmann véleményét (1926), a Példabeszédek
könyvénél E. A. W. Budge felfedezését
(1923), stb. stb. De azért Dr. Radó jól tud
különböztetni igazi tudományos haladás és
az eretnekséggel kacérkodó modernkedés
között és könyvét mindvégig jól eső konzervatív szellem lengi át. Fejtegetései világosak és minden szentírási könyvnél nagy
anyagot ölelnek fel. Ebből a szempontból
kiemelem a Tóbiás, Judith könyvéről, a
héber költészetről és Izrael prófétáiról írt
részeket.

nálunk is meghozza a szentírás iránti érdeklődést, melyet az Egyház annyira óhajt.
Dr. Janota Cirill.
Dávid Antal, Bábel é s Assur. II. Művelődés. Szent István könyvek 54-55. Budapest, 1928. 264 1.
Eináczy Ernő, a Pázmány-egyetem e. i.
rektora, évnyitó beszédében nagyon helyesen megállapította, hogy a klasszikus tanulmányok szükségességét kár tisztára opportunista szempontokból származtatni, mert
ezek egyedül nem győznek meg. A klaszszikus tanulmányok azért szükségesek, mert
igazán művelt ember csak az lehet, aki
kultúrájának gyökérzetét is ismeri. Ugyanezen okból érdekelhetik a müveit embert
a régi Kelet kultúrái. „A modern kultúrember meglepődve vette észre, hogy az
Eufrát mentének ősi kultúrája többet jelent
számára egy, az idők árjában elmerült
idegen világnál. Kiderült, hogy Európa története nem Európában, hanem Előázsiában
kezdődött, s hogy a Tigris és Eufrát vidékének romhalmai nyugati kultúránk gyermekkorának emlékeit őrzik" (3. 1'.). A magyar közönség azon része, mely megérti
ezt a gondolatot, hálás lehet Dávid kitűnő
munkájáért. Az I. kötet a babiloni és asszír
történelmet tárgyalja, a II. a művelődés
ismertetését tűzte ki céljául. Míg az első
témára egy szám is elegendő volt, az utóbbira nagyon helyesen két számot szánt a
kiadó Társulat, hiszen épen a kultúra érdekli jobban a müveit embert és az óriásira
felduzzadt anyaghalmaz nem engedte volna,
hogy a világosság rovására egy számba
szorítsa össze azt a szerző. A most lezárt
műben az asszíriológia tudományának kézikönyvét kaptuk meg, amelyre Mahler Ede
több mint húsz évvel ezelőtt megjelent
munkája után nagy szükség volt, mivel
azóta ez a tudomány óriási lépésekkel haladt előre.

Stiláris szempontból akadna itt-ott simítani való, de különösen felhívom szerző
figyelmét, hogy lefordítatlanul és magyarázat nélkül hagy sok olyan theológiai vagy
egyéb műkifejezést és idegen szót, milyeneket még müveit laikus hívőnél sem lehet
ismerteknek feltételezni (koiné • ekdosis,
hebraica Veritas, factum dogmaticum, pia
fraus, scriptio continua, apparatus criticus,
Ferrar-csoport, hyksos-kor, praesinaitikus
törvényhozás, idiotizmus, prognosztikus,
euphemisticus fordítás, auxezis, stb.) vagy
pedig könnyen lehet magyar kifejezéssel
pótolni (kolumna, paraenetikus, skizma,
legitim, speciális, fluktuáló, transscribáló
stb.)
Anyagát a szerző négy részre osztja. Az
Dr. Radó könyvével a magyar kath. theoló- I. rész (6—61) a vallási kultúrát tárgyalja.
giai irodalom értékes alkotással gazdago- A Pantheont írja le ebben, azután a bűndott, melynek remélhető elterjedése talán ről, bűnhődésről, bűnbocsánatról, halálról
*

és másvilágról vallott felfogásukat. Nagyon
helyeselhető, hogy az ékiratos irodalomból
vett nagyon bő szemelvényekkel szemlélteti
mindezt.
Megtévesztő szerintem, hogy „misztika"
felírással látja el (36.1.) a misztériumokról
szóló mondanivalóját, hiszen a misztikának
a keleti misztériumtanokhoz semmi köze
nincsen.
A II. rész a gazdasági kultúráról szól
(62—100). Nagyon világosan ismerteti a
potamikus kultúra összetevőit „őstermelés"
cimen : vízszabályozás, szántóföld, kertgazdaság, díszkertek, földbirtok, földbérlet,
parasztság, állattenyésztés. Ismerteti továbbá az ipart: a mesterségeket, műipart,
iparoktatást ; kereskedelmet : értékmérőket,
mértékegységeket, árakat, közlekedést. Mindent példákkal szemléltet és így nagyon
érdekessé tesz mindent. Tanulságosak a
kapitalizmusról irt sorok (94—96).
A III. rész a szociális kultúrát ismerteti
(101—164). Szól ebben a részben az államról : hogyan vált ketté a papi és a világi
uralkodó .(iszák és lugal), világosan írja le
a közigazgatás, adórendszer, hadsereg, külpolitika fejlődését. A jogról szóló fejezet
látszólagos rövidségét (133—142) megmagyarázza az, hogy másutt is közöl jogi
tudnivalókat. A társadalom és az életmód
c. fejezetek is sok érdekességet tartalmaznak (lakás, divat: „az asszonyok öltözéke,
amely az alapelvekben egyezik a férfiakéval, sokkal kevésbé díszes, mint az erősebb
nemé" 158. 1.; a tisztálkodás, táplálkozás:
a drága húsétel még a tehetősek asztalára
is ritkán került, viszont az árpából, kölesből v. búzából komlóval készült sörök egy
háztartásból sem hiányoztak s az étkezés
rendes befejezője a sörözés 160. 1.).
A IV. rész a szellemi kultúrát írja le
165—251 1.). E leghosszabb részben a tudományokat ismerteti röviden: a világkép,
csillagászat, naptár, számtan, orvostudomány, természetrajz, fizika, kémia, földrajz,
asztrológia, jóslás, oktatás. Az írásról relative hosszan szól (200—216), jól láthatja
benne az olvasó minden szellemi kultúra

alapjának a fejlődését; úgy tartjuk, hogy
ez a fejezet a könyv legértékesebb részei
közé tartozik. Ismerteti továbbá az irodalmat : versmértékeket, lírát, epikát, közmondásokat, meséket, drámát, mindezt sürü
irodalmi szemelvényekkel. A művészet rövid
tárgyalása — építészet, szobrászat, festészet, zene — rekeszti be a könyvet.
Technikai szempontból helyes lett volna
a petit szedés alkalmazása, a könyv ezzel
áttekinthetőbb volna. A mű széles látókörű
tudósnak műve, aki azonban kiválóan ért
hozzá, hogy kell a legszárazabbnak látszó
tárgyat is érdekfeszítően előadni.
Dr. Radó Polikárp.
C. Gutberiet: Das zweite Buch der
Machabäer. (Alttestam. Abhandlungen X.,
3—4.), Münster i. W. (Aschendorff) 1927.,
8°, 219 1. 8-40 M.
Hét évvel ezelőtt adta ki a 90 éves tudós
szerző a Makkabeusok első könyvéhez szóló
kommentárt. Most jelent meg a második
könyvhöz szóló kommentár. Megjegyzendő,
hogy ez a mű önállóan használható, mert
a két szentírási Makkabeus-könyv egymástól teljesen független önálló alkotás. A bevezetésben (1—10) a szerző a könyv tartalmát, célzatát, történeti hitelességét, eredeti nyelvét, szerzőjét és keletkezésének
idejét ismerteti. A mü többi része kommentár, amely értelmi szakaszokban közli [a
görög szöveget és annak fordítását, utána
a szükséges tárgyi magyarázatokat. |Nagy
pontossággal állapítja meg a szöveg értelmét azáltal, hogy a görög szavak eredeti
jelentéseiből és árnyalati eltérések leszögezéséből indul ki. Alaposan tárgyalja az első
és második Makkabeus-könyv közti látszólagos ellenmondásokat, valamint a történeti
hitelesség ellen emelt számos ellenvetést.
Értékesíti F. X. Kugler kronológiai kutatásainak idevágó eredményeit (Von Moses bis
Paulus 1922, 352—414). A kiváló bölcselőíró szentírástudományi téren is hasznos
munkát végzett.
—z.

Irodalomtörténet. sabbá ! E lelkülettel azután reálisabbaknak
Szinnyei Ferenc: Kisfaludy Károly,
43 1. (1-20 P.), Zsigmond Ferenc: Mikszáth Kálmán, 36 1. (120 P.), Papp Ferenc: Kemény Zsigmond, 46 1. (160 P.),
Zsigmond Ferenc: Jósika Miklós, 39 1.
(1-20 P.), Farkas Gyula: Az elszakított
felvidék magyarságának szellemi élete,
45 1. (1-20 P.). Az Irodalomtörténeti füzetek (szerk. és kiadja Gáspár Elemér) 19-23.
száma ; mind 8-adrét.

érezzük azokat a reményeket is, melyeket
helyenkint meg-megvillant előttünk Farkas
Gyula, aki nemcsak alapos ismerője a felvidék szellemi életének, hanem kiadványai
révén egyik keltegetője is.
Dr. Kocsis Lénárd.

Pintér Jenő : Szinnyei József 1. tag
emlékezete. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 1927.;
Akadémiai emlékbeszédében Pintér Jenő
Az írók neve már eleve biztosítja a füzetek értékét. Nagyképűség is volna bírálni nagy alapossággal és részletesen rajzolja] a
őket, azért inkább csak azokat a tulajdon- Magyor írók élete és munkái című monuságokat emeljük ki, amelyek különösen mentális írói lexikon és más fontos könyvémegkapták lelkünk. Szinnyeinél feltűnik a szeti munkák elévülhetetlen érdemű szerzőrészletre való kitérés, a filológiai lelkiisme- jének élete pályáját és munkásságát, a meretesség ; még a hagyományos megállapítá- leg rokonszenv hangján érezteti velünk
sokat is újra ellenőrzi, mindennek utána ennek az önzetlen, puritán, fáradhatatjár. — Zsigmond Mikszáth-ján
meglátszik lan tudósnak nemes lelki tulajdonságait.
a szellemtörténeti tájékozódás, a kor tipikus A függelékben közli Szinnyei József életképviselőjét rajzolja Mikszáthban, ki • „a rajzi adatait, munkáinak címjegyzékét és az
romantikus és realisztikus hajlamú látásmód életére és munkáira vonatkozó irodalmat.
Dr. Bánhegyi Jób.
egymással való örökös súrlódásainak és
folytonos kiegyezéseinek legjellegzetesebb,
legvarázsosabb, legtanulságosabb példája
Történelem.
talán egész irodalmunkban". Nem ad teljes
Dr. Koloman Juhász: Die Stifte der
képet, de irányító szempontjából rendkívül Tschanader Diözese im Mittelalter.
érdekes és tanulságos oldalát mutatja be Münster in Westfalen. 1927. 333 1.
a nagy elbeszélőnek Jósikája már nem ily
Dr. Juhász, a magyar egyháztörténelem
egységes, bár kimerítőbb. Nekünk a tanul- régi munkása, könyvet írt a csanádegyházmány azon része tetszett legjobban, ahol megyei középkori monostorokról német
Jósika kapcsolatát tünteti fel a mult század nyelven, a Deutschtum und Ausland vállaeleji epikus költészet szellemével. Papp lataiban, hogy a csak újabb idők telepeseit
Ferenc elég behatóan tárgyalja Kemény éle- a messze mult idők emlékének a szálaival is
tét, de nem hanyagolja el irodalmi és poli- odafűzze gazdagon termő földjükhöz. A már
tikai működésének méltatását sem. Tudva- kiadott anyaghoz új adatokat is gyűjtött,
levő, hogy Papp Ferenc Keménynek búvára különösen a vatikáni levéltárból s hét benés két kötetben ő írta az eddig legnagyobb, cés apátságról, 2 cisztercita monostorról,
legalaposabb Kemény-monografiát. Ez min- 4 prépostságról és 12 ismeretlen rendű
dennél többet mond. Bizony, sok lehangoló monostorról számol be. Élénk, színes képet
adat van Farkas Gyulának alapos és szépen ad különösen a marosvölgyi szerzetesi kulmegírt tanulmányában az elszakított felvidék túráról gazdasági, népesedési, szellemi, ermagyarságának szellemi életéről. De rendkí- kölcsi, művészeti vonatkozásaiban egyaránt.
vül tanulságos még fájdalmas részeiben is. A földig lerombolt épületekből alig maradt
Éppen azért kezébe szeretném adni minden néhány kő, de ezekből is kéttornyos, faramagyarnak e füzetet. Elmélyed, komolyabbá gott kövü, díszes pillérkötegü román temválik az ember hatása alatt és — dolgo- plomokat varázsol elő. Megérzékíti, hogy

micsoda kárt okozott a tatárpusztítás s a
török hódoltság. Sörös Pongrácnak kitűnő
munkáját Az elenyészett bencés apátságokról itt-ott kiegészíti. Aracsot Sörössel szemben, aki johannita kolostornak tartja, bencés apátságnak mondja, mert a johannita
konvent Reiszig Ede szerint a tolnamegyei
Aracson volt. Az ajtonymonostori és ittebői
apátságokat külön veszi. Pankotát, Szöreget szintén a bencés apátságok közé sorolja. Bár Dr. Juhász Berbiere, Schäfer, Werminghoff egyházjogtörténeti eredményeinek felhasználásával elmélyíthette volna
munkáját, így is értékes munkát végzett.
A mű értékét az okmánytár, az index, a
térkép, a szép szemléltető képek csak
növelik.
Dr. Mihályi Ernő.
Zsinka Ferenc: Magyar Protestáns
Egyháztörténeti Adattál. XI. évf. 2—4. sz.
Budapest. Kiadja a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. 1927. 191 1.
Az Adattár 1. füzetének mintaszerű oklevélközlései, melyeket Harsányi, Zsinka és
Herzog végeztek, dicséretes folytatásra találnak Zsinka és Zoványi kútfőkiadásaiban.
A XVI. és XVII. század vallási és politikai
problémái, a nemzet lelkének és testének
szétszakadása, a protestánsoknak nagy
nyugatjárása, Németországgal való erős
kulturális kapcsolataik, hazai iskoláztatásaik, egyházi állapotaik, a XVI. és XVII.
századi ember közös lelki vonásának, a
vallási türelmetlenségnek folytonos kiütközései, a töröknek protestánsszimpathiája, a
gyöngyösi szerzetesek szabad mozgása a
török hódoltsági területeken stb. mind érdekes megvilágítást nyernek az oklevelekből. Miskolczi Csulyak István Diariuma,
esperesi naplója és leveleskönyve pedig
maga is nagyon érdekes kultúrképet nyújt
a XVI—XVII. századról.
A jó hely-, név- és tárgymutató nagyban
előmozdítja az Adattár használhatóságát.
Dr. Mihályi Ernő.

Egyetem Művészettörténeti Gyűjteményének
közleményei. 1927.
A kegyelet és a gyakorlati cél szólította
létre e vállalkozást, a kegyelet a magyar
művészettudomány megalapítója, a budapesti egyetem művészettörténeti tanszékének első tanára, Henszlmann Imre (f 1888.)
iránt, a Pázmány-Egyetem művészettörténeti gyűjteményében folyó kutató munka
eredményeinek gyors közlése céljából. Hekler professzor Budapesten levő antik szobrokat határoz meg, Kapossy a besnyői
Grassalkovich-síremlék keletkezésének idejét s lgnaz Unterberger, késői barokk festő
cavalesei oltárképének eddig ismeretlen
színvázlatát ismerteti. Kapossy egyik bírálójával szemben, aki reductionak, az oltárkép
kicsinyített másának nézi a vázlatot, némi
szerkezeti, megvilágítási és rövidülési különbségek ellenére is inkább színvázlatnak
minősítjük a szóbanforgó alkotást. Apróbb
különbségek a vázlat és kivitel között gyakran előfordulnak, sokszor épen a maecenás
kívánságára. V. ö. Szily és Maulbertsch
viszonyával. Balog Jolán a barii S. Nicolatemplom kincstárában őrzött híres magyar
címeres Anjou-kori ereklyetartót ismerteti.
Grimschitz Brúnó pedig Kapossyval és
Obiliccsel, az egykori józsefvárosi, most
epreskerti kálváriát, melynek megmentése
Stróbl érdeme, Fischer von Erlach szerzősége helyett Hildebrandt művei közé iktatja.
Nagy várakozással nézünk a HenszlmannLapok további eredményközlései elé.
Dr. Mihályi

Ernő.

Asztalos Miklós: Wesselényi Miklós
az első nemzetiségi politikus. Symposionkönyvek. 5. sz. Pécs, 1927. 8. r. 62 1.
Egy eddig nem eléggé méltányolt nemzeti nagyságot, Wesselényi Miklós bárót
mutatja be Asztalos rövid, de tartalmas
dolgozatában. Wesselényiben tiszteltük az
árvizi hajóst, a megalkuvást nem ismerő
nagy magyar sérelmi politikust, a jobbágyok
felszabadításáért küzdő és szenvedő szocioHekfer Antal: Henszlmann-Lapok. lógust, Erdély és Magyarország úniójának
A Budapesti Kir. M. Pázmány Péter Tud.- lelkes hívét, ismertük irodalmi munkásságát,

A városoknak is van arca s ezen az ara Balitéleteket, a Szózatot stb., de nem
becsülte meg benne sem kora, sem az azóta con ép úgy visszatükröződnek az életélmélefolyt 80 év az első európai látókörű ma- nyek, mint az emberek arcvonásain. Augsgyar nemzeti politikust, aki gräfenbergi burg óvárosa nagyrészt 1600-ból való. A
tartózkodása óta először látta meg a szlá- XVIII. század lázasan alkotó barokk, rokokó
vok részéről a monarchiát fenyegető nagy művészete, a XIX. század történelmi stílusai
veszedelmet, s aki Szózatában politikai nem változtattak rajta. Az előbbi csak a
éleslátásával egész sereg európai bonyo- templomok belsejét alakítja át, püspöki s
dalmat jpsolt meg, Ausztriának Olaszor- néhány úri palotát épít ; az utcák képe a
szágból való kiűzetését, a francia-orosz régi marad. A XIX. század stílusai meg
szövetséget, a világháborút, az utódállamok inkább a külváros modern épületein, bérkaszárnyáin, bankjain, iskoláin, színházán
megduzzadását stb.
Először látta meg, hogy a magyar nem- stb. jutnak érvényre. így Augsburg óvározetiségi mozgalmak nem helyi jelentőségű sában a régi püspöki birodalmi, kereskedő
visszahatások a magyar nyelv előtérbe- város, Miksa császár, a Fuggerek, a Welnyomulására, nem is osztályharc eredmé- serek városa áll előttünk az 1600-as évekig
nyei, hanem európai jelentőségű robbantó kialakult román, gótikus, renaissance építerők, amelyeket csak nagyszabású program- kezési formáival, templomaival, házaival,
mal lehet elnémítani. Programmot is ad,kútjaival, tornyaival stb. Elég végiglapozni
amely nem olyan imperialista, mint Kossuthé, a könyvet, hogy erős vágy támadjon bende nem is olyan engedékeny, mint Szé- nünk Augsburg történelmi levegőjének, ódon
chenyié, adott olyant, amilyent abban a művészi hangulatának élvezése után.
liberális nacionalista korban csak adni
Dr. Mihályi Ernő.
lehetett. Sajnos, a nemzetiségi kérdés
Wesselényi óta nálunk nem fejlődött. A
Hitoktatás.
XIX. század legégetőbb problémája a közDorothea Brockmann und Bessie Drey :
jogi és haladási kérdésekről való állandó
Bildergebetbücher für die Kleinen. Kövitázások közepette elsikkad s a trianoni
sel. München. 1928. Egy k. à 120 M.
pusztulás szerencsétlenségébe kerül a nemA Kösel-cégnél megjelent két képes
zet.
Dr. Mihályi Ernő.
imádságoskönyvre (Mein Herzlein soll die
Krippe sein és Die Geschichte von lieben
Das schöne Augsburg. Herausgeben Herrn Jesu a címük) sietünk olvasóink
vom Verkehrsverein Augsburg E. V. 1926. fjgyelmét felhívni. Az albumszerü kötetek
Augsburg. XXX. 114 1.
16 négyszínnyomatos 11X13 nagyságú kéKettős célt szolgál a kiadó a 144 lapot pet közölnek imádságszöveggel. A vallásmegtöltő gazdag illusztrációs anyaggal s a nak, paedagógiának és a művészetnek ritka
német és angol nyelvű történeti bevezetés- szerencsés találkozása ez a két kiadvány.
sel. Közelebb akarja vinni a bennlakók Valóságos paedagógiai remekmű. A szerszívéhez a város műemlékeit, másrészt meg zők 2—8 éves gyermekeknek szánják műfel akarja hívni a nagy világ figyelmét veiket. Alkalmasabb gyermekkönyvet egyAugsburg fényes múltjára s a történelmé- hamar nem tudunk ajánlani, csak az a kár,
vel párhuzamosan fejlődő művészeti tevé- hogy — a szöveg persze német.
kenységére.
—r.

Benedicíina.
A pannonhegyi ősmonosíor.
Magyar legenda.

A csillagok pedig ragyognak őrhelyeiken
s vidámsággal világítanak Annak, Aki
őket teremtette.
Baruch.

Amerre a nap elhajlik, túl a Pándzsa patakon, túl Pannónia hármas
halmán is, arra, amerre nagy tölgyes erdők kezdődnek s elrejtenek őzet,
szarvast, magyar íjjast, gyöngyvirágot és harangvirágot, — ott túl a hatalmas erdőn állt Himód úr pompás sátora egy egész falut képező más
kisebb-nagyobb sátrak és szekértábor kellős közepén.
Itt parancsolt a nagyúr „az magyari vitézek" egész seregének, akik
akkor Veszprém völgyétől föl egészen a Duna lapályáig táboroztak és
őrizték István fejedelem országát minden külső és belső ellenségtől. Himód
úr, mint aféle öregsas, ismerte saját erejét s ha csatabárdját összemérte
bárhol bárkinek is a kardjával, a szeme is, a csatabárd is szikrát hányt
s az ellenség legyőzve maradt a lábainál. Amikor pedig nem volt hadakozás, akkor éjfekete, lobogós sörényű harciménjét hazafelé fordította s
meg sem állt mindaddig, mig a lova be nem táncolt vele dombok alján,
erdőszélen a sátor és szekérfalujába. Ott mindig várta őt valaki a pompás
vezéri sátorban, egy pünkösdhajnalon nyilt harmatos rózsa, a saját leánya :
Délinké.
Magyarleány a fajából. Olyan, amilyen lehetett a hősi magyar nemzet
születését álmokban meglátó ifjú nagyasszony: Emese. Vagy még jóval
előbb Rika királyasszony, akinek szivén a világot sújtó „Isten ostora"
Attila egyedül tudott elpihenni. Nemzetet alkotó hősi ősök asszonyainak
álomszépsége, hófehérsége, lángolása élt Himód úr leányában Delinkében.
Anya nélkül nőtt föl a párjavesztett nagyúr leánya, mint testvértelen kis
árvagerle a gyöngyvirágos erdők mélyén. A harcos Himód úr rajongva
szerette a kisleányát s amikor a kisleányból 16 éves „eladóleány" lett,
Himód úr udvara megnyílt „az magyari vitézek" szine-virágának.
Egy szép napon pedig történt, hogy itt még sohasem látott vendégei
érkeztek a nagyúrnak, akik egészen biztosan nem a szépséges Délinké
kisasszony látogatására jöttek. Bencés szerzetesek menete vonult a vezéri
sátor elé s jöttükre félrehúzódott a sátor keleti nehéz szőnyege. Himód úr
kapitánya várta őket s illő kézfogások után tessékelte őket maga után
a nagyúr elé. Himód úr összehúzta a sasszemeit s mutatott a szőnyeges
lócákra. Ismerte ő már a bencéseket, de csak úgy messziről. Hiszen igaz,
hogy az ő őszes fejét is mosta a keresztvíz Esztergomvárában, de lelkének mindmáig idegen maradt a kereszténység. Lelke továbbra is csak a
fölkelő nap felé lelkendezett, az ő Istene napkelet fényességében jár a
hadak élén s lépése nyomán magyarkard győzedelme virul. Ő szerette
magyar pogányságának hadurát, aki erdők mélyén, patakok virágos partján a magyarság legszebb fehérlovait áldozatra várja.
De most miért is jöttek hozzá ezek a sápadt, nagyszemű bencés papok?

Az apátjuk elkezdi a szót:
— Himód úr, István fejedelem nagy jó urunk a te szomszédságodban engedett Szent Benedek fiainak letelepedést. Eljöttünk hát hozzád,
hogy jó szomszédok legyünk, — láss szívesen bennünket.
Himód úr fölállt, megrázta a kezét az apátnak és valamennyi bencésnek és csak ennyit mondott:
— Amit István tesz, az jól van téve. Határimon legyetek itthon és
amit a fejedelem nektek adott, azt én is odaadom. Élelemben ne legyen
hiányotok s ha védelem kell, azt is megtaláljátok nálam. Van-e még
kivánságtok ?
Az egyik bencés folytatta a szót:
— Nagy jó urunk, így csak ti, magyar urak tudtok beszélni. De
mi nemcsak kérni jöttünk, hanem elsősorban a ti lelketekben az Istent
szolgálni.
Himód úr intett, — elég. Azután mereven lenézett a földre és csak
ennyit mondott :
— Éljétek ti a magatok életét, én is élem az enyémet.
Többet nem lehetett szólni. A szerzetesek elbúcsúztak s kivonultak
a sátorból. A sátor előtt csengős kocsi várta őket, piros dolmányos lovászlegény vitte őket az ajándékba kapott saját határuk felé a Halmi-Dombra.
Alighogy leszálltak a kocsiról, arcra borultak a magyarság hősi vérrel öntözött földjén s kiszakadt szivükből legszebb imádságuk, a hála imádsága :
— Benedicamus Dominum Deuin nostrum in aeternum.*
Már föléjük borult az éj csillagos sátora s ők tölgyek lábánál évszázadok álmát virrasztották, míg Completorium után ők is bevonultak
álomországba s az évszázados tölgyek álmát álmodták tovább.
Népek csatáinak hallgatag szemlélői voltak eddig a pannóniai halmok. Kereszt itt, ezen a helyen még nem ölelkezett a magyarfölddel és
bencések zsolozsmája nem zengett bele az éjféli erdőbe. — Most itt áll
a kereszt, dübörögnek a zsoltárok, szárnyalnak a himnuszok, Isten otthonra lelt Pannónia virágos halmain.
A napkelte már ébren találta Szent Benedek fiait. A hajnali zsolozsma
után mindenki sietett a munkájára. Ásók a fák gyökeréig ástak s magas
ívben röpült a fejsze öreg tölgyek mohos derekára és bronzban égő sötét
üstökére. — Mások meg a kolostor alapját ásták, mélyen bele az anyaföldbe, hogy földobogjon a föld szive, mikor Istennek készítenek hajlékot.
Fekete bencések itt is, ott is, mindenütt. Hosszan aláhulló fekete skapuláréjukba bele-belekap a hajnali szellő: „állj meg testvér, állj meg csak
egy mosolygásra, csak egy vizivásra, csak egy percnyi pihenésre . . . Nem
lehet, nem lehet !" — És tovább hajlanak a derekak, ropognak az izmok, hull
minden homlokról a verejték, pro Christo et Benedicto et pro Hungaria.
így megy ez nap-nap után nap keltétől nap nyugtáig.
A mélyre ásott alapokból már kezdenek kiemelkedni a sudár fafalak. Belül szépen beosztva az egész kolostori épület. Itt lesz a templom,
— itt a kórus, — itt meg a káptalan terem, — amott a cellák egyesablakaikkal ; — az írószoba, az iskola ; — a vendégház. Azután a konyha
* Áldjuk a mi Urunkat Istenünket mindörökké.

s udvarok a malomnak, a kenyérsütésnek, szövésnek és így tovább, úgy
amint azt Szent Benedek Atya a Regulájában előírja, hogy minden a
monostor falain belül legyen. (Reg. cap. 66.)
A munkát imádság hordozza s emeli föl az Isten szinéig, Akinek
áldó mosolya megnyugszik a Szent Márton kolostorát építő bencéseken.
Egy csodaszép reggelen azután látogatójuk is akadt, Himód úr
leánya, Délinké, hófehér paripáján egyedül. Sötét hajának habfehér fátyolát
már messziről lengette a szellő s ő maga olyan volt, mint a reggel tündére. Az építő bencések egy pillanatra abbanhagyták a munkát, majd
Anasztáz apát, — aki valamikor lovagi sorból ment Szent Benedek fiai
közé, — a lovát épen megállásra kényszeritő leány elé lépett és meghajtotta magát.
— Isten hozott nemes úrnő, állunk úri szolgálatodra.
A leány mosolygott, könnyedén bólintott s kezét nyújtotta az öreg
apáturnak, aki segítette őt a nyeregből leugrani.
— Eljöttem hozzátok fekete bencések, — kezdte a szót a leány,
hogy lássam azt a házat, amelyet ti a ti Isteneteknek építetek és azt
mondjátok, hogy ez monostor. — Uratyám beszélt erről nekem és rólatok is. Ö nem tudja, hogy idelovagoltam, — délre úgyis otthon leszek.
Az apát maga előtt engedte Delinkét s megmutatta neki az egész
építkezést. A leány meg-megállt, ha valami jobban megragadta figyelmét
s nagy érdeklődéssel hallgatta az apát magyarázó szavait. Mikor már
mindent megnéztek, szólalt meg :
— És miért jöttetek ti ide fekete bencések?
— Hogy szeressük Istent és érte titeket magyarokat. Hogy szolgáljunk az Istennek és érte tinektek is magyaroknak. És mert István fejedelem is úgy akarta, hogy ide jöjjünk.
Délinké elmosolyodott :
— Ti szerettek minket? — Ti szolgálni akartok nekünk? — Beszélj
nekem a ti Istenetekről.
Annyi esengés volt ebben a kérésben, hogy az apát önkéntelenül is
csodálkozva nézett a leányra. Sötét nagy-szemei még nagyobbakra nőttek
s fehérfátyolából úgy ragyogott ki az arca, mint egy angyalarc, akinek
megengedtetett, hogy Isten elé repüljön.
Az apát áhítattal mutatott apáti keresztjén a fölfeszítettt Krisztusra
s halkan mondta:
— Nemes úrnőm 1 A fölfeszített Jézus-Krisztus a mi Istenünk, akit
szeretünk, imádunk, akiért élünk s halunk. Ö a te Istened is, a keresztről feléd is tárja karjait s vágyódik szűzies lelked szeretete után.
Délinké szemei sokáig az apát keresztjén pihentek és mikor megszólalt, csak ennyit mondott:
— Adj nekem is egy ilyen keresztet a fölfeszített Istennel.
És az apát levette apáti keresztjét és átnyújtotta Delinkének. —
A leány a láncot visszaadta, s a Fölfeszítettnek képét szive fölött elrejté.
Azután elbúcsúzott az apáttól s lóra pattanva elvágtatott.
Hosszú idő multán, amikor a kolostor fából épített falai is kezdtek
a földből jó-magasra nyúlni, fehér lován ismét megjelent Délinké estefelé, közvetlen naplemente előtt.

Arcáról eltűnt a leányos vidámság, nemes büszkeség, hajlíthatatlanság tükröződött egész valóján.
Az apát sietett fogadására s várta, hogy Délinké megszólaljon,
okát adva e késői látogatásnak. És a leány megszólalt:
— Atyám útban van vitézeivel, hogy titeket fekete bencéseket elűzzön
a pannóniai halmokról és lerombolja megkezdett monostorotokat.
— És miért? — kérdezte az apát csendesen.
— Mert a ti Istenetek elrabolta a szivemet.
Most elsőbbnek jöttem hozzátok mig atyám ideér, hogy megmondjam : kereszténnyé szeretnék lenni, apát úr kérlek, keresztelj meg engem.
— Jól van nemes úrnőm, — válaszolta az apát, — de megvárjuk
Himód urat, addig jer, imádkozzunk.
Az ércre ütött fakalapács zengő hangjára mindenütt abbanmaradt
a munka és a bencések hosszú sorban vonultak az erdőben egy tisztásra,
ahol egy hatalmas ácsolt kereszt előtt szokták végezni zsolozsmájukat.
Az apát és Délinké már ott voltak. Az imádságnak ez órájában acélossá
érett az apát szive és Delinke arca is kiderült. Amikor a Completoriumot
befejezték, az apát akkor közölte a testvérekkel Délinké kérését és Himód
úr fenyegető haragját.
Leszállt az éjszaka. Elpihent az erdő. Az augusztusi ég csillagsátora borult a pannóniai halmokra s aludt már minden bencés egy-egy
százados tölgyfa tövén a selymes fűvel borított puszta földön. — Délinké is
elaludt a friss szénából készített illatos ágyon, bent az épülő kolostor
egyik védettebb helyén.
Őrt nem állított az apát. Himód úr magyar úr, ő alvókat és védteleneket nem támad, — ezt mindegyik bencés tudta, erről Delinkének
nem is kellett beszélni.
Éjféli útjukra értek a csillagok s az épülő kolostor elé egy magányos lovag érkezett. Mélyen ráhajolt a lovára, mint akinek elbírhatatlan
fájdalma van s időnkint egy-egy keserű sóhajtás szakadt föl szivéből :
Kis leányom . . . Delinke . . . Mélységes fájdalom rázta az őszbeborult
vezért s múltak az órák. A korai pitymalat már ércbeöntött lovast talált
a monostor előtt, aki mereven figyelt az erdőből fölhangzó hajnali zsolozsmára. — Amint bevégződött, munkára indultak a bencések s megdöbbenve ismerték föl az érclovasban Himód urat.
Az apát egyedül ment eléje. Himód úr viszonzás nélkül hagyta az
apát üdvözlését és csak két rövid szót mondott:
— A lányomat akarom.
Az apát felelte:
— Nagy jó Uram, várd meg, míg fölébred.
De már nem is kellett várnia, jött Délinké fehér ruhájában s fehér
fátyolában, mint a hajnal békés követe s megállt a nagyúr előtt:
— Itt vagyok atyám, eljöttem a fekete bencésekhez, hogy keresztény legyek. És csak rád vártunk.
A nagyúr felhördült: Ti fekete bencések! A ti Istenetek elrabolta
a leányom szivét. Adjátok vissza . . . Adjátok vissza . . .

Felelt az apát súllyal, méltósággal:
— Himód úr, nagyúr ! Legyen a te szived is Istené s akkor Délinké
újra a tied. Isten sajátmagában akarja egyesíteni sziveteket.
Himód úr keserűen fölnevetett :
— Elég! — Vagy hazajön Délinké az én leányom, mire a nap
lenyugszik, vagy holnap reggelre itt nem marad kő-kövön. — Tettemről
pedig majd én felelek István fejedelem úrnak.
És a nagyúr elvágtatott.
Delinke, mint a bánat angyala maradt ott. Az apát elkészítette a
keresztségre s mire a nap lealkonyult, Délinké lelke a keresztség kegyelmi szépségében ragyogott Isten és az Ő angyalai előtt. — Másnap
reggelre igérte az apát a szentmisét szentáldozással, ama nagy ünnepi
napon, mikor a Boldogságos Szűz menybe vitetését ünnepli az Egyház.
Augusztusi csillagos ég borult ez éjszaka is a kolostorra s nem
tudta senki a bencések közül, mit hoz a Nagyboldogasszony reggele. —
Délinké elhatározta, hogy amint a szerzetesek vigiliát tartanak az erdőn,
úgy ő is imádságban virraszt az épülő kolostorban a Boldogasszony
tiszteletére.
*

*

*

Az erdő mélyén, elég közel már a monostorhoz, galoppolt egy
néma csapat ősz vezér nyomában. Különös fegyverük volt. Mindenféle
csákány, balta, ásó, — építő vagy romboló szerszámok. Csak a vezérnek nem voltak ily „fegyverei", — sötétzöld bársony mentéjéhez nem is
illett volna. Teljesen fegyvertelen volt. Hiszen nem hadakozni mentek ők
12 bencés ellen, hanem büntetni, mindenek előtt pedig a haragvó atya
deli szép leányát visszahozni az otthon melegébe.
Éjfélre hajolt ismét a csillagok útja s az erdőből fölhangzott az
éjféli zsolozsma, — Nocturnusok a Boldogasszonynak. Szállt az ének
a Boldogasszony mennybeviteléről és az angyalok öröméről. Fölébredt az
éjféli erdő s földobogott örömtől az öreg föld szive is, hogy magyarok
földjén hangzik ez ének. A csillagok pedig megindultak az ég boltozatáról s csillageső hullott a zsolozsmázó bencésekre. Már egész hosszú
utat bevilágítanak az egyre hulló csillagok, már egy egész lehajló hid
ivelődik az ég és az erdő között.
Mi lesz itt! — kalapál Himód úr szive hangosan. Hasonlóképen
a vitézeké is. Elbűvölten állnak a csillaghid előtt, félelmet nem ismerő
szivük egyre remeg.
Már elkészült a szivárvány ivére emlékeztető égi-hid csillagokból
s megindulnak az ég angyalai a hidon lefelé. Már ott vannak az épülő
kolostornál s egy perc csak, vagy még annyi sem, angyalkezekben s
angyalvállakon nyugszik a kolostor mindenestől és a szivárványos szárnyak már a messzeségben fénylenek, csillagoktól kísérve.
Himód úr sóbálvány. Hasonlóképen a vitézei. Volt, nincs a kolostor. Csillagokon épült hidon az ég angyalai jöttek és elvitték az ő bűnös
szándékuk elől. Hatalmas az az Isten, aki így tud védelmezni; uraknak
Ura, királyok Királya Ö, akinek seregei az angyalok. Himód urat alaposan megrázta ez az isteni beavatkozás, épen így a vitézeket is. Min-

den szerszámuk a földön hever, sastollas sisakjuk a kézben, lábuk
gyökeret ver és kezük imádságra kulcsolódik az eddig nem ismert
Isten előtt.
Hajnalodik. Ismét zeng az erdő, — bencés szerzetesek zsolozsmája
köszönti a mennybeszállt Boldogasszonyt a Halmi hegyen. Délinké pedig
még mindig ott térdel a most már pusztasággá változott hegytetőn, az
elvitt monostor helyén. Azonban csodálatos. Senki sem búsul a monostor
miatt. Mindenki szivében csilingel egy hang :
— Keressétek, keressétek ! Pannónhegyén megtaláljátok.
Nagyboldogasszony reggelén útrakészen állnak a bencések, útrakészen Délinké is fehér lován. És ekkor a hegy lábánál feltűnik egy
kis csapat, mintha őket várná. Az ősz vezér már leszállt éjsötét lováról,
Delinkéhez lép s csak ennyit mond :
— Mi is megyünk veled, Délinké. Azután az apáthoz fordul :
— Mindnyájan megyünk.
A lovasoknak is a gyalogló bencésekhez kellett alkalmazkodni, így
menetelt a valóban érdekes csapat. A bencések fekete serege az apáttal,
akinek apáti pásztorbotja, a nagy Misekönyv és a szentmiséhez való
fölszerelés a két kezében. A többieknél zsolozsmakönyv, Regula és mindenféle építő szerszám. A nyomukban egy vitézi csapat hasonlóképen
szerszámokkal, egy kissé furcsán festenek a bársonyos dolmányokban
és mentékben. És vezérük : egy ősz magyar és egy fehérruhás leány. '
Vagy másfél órát menetelnek dombról le, dombnak föl, amikor csak
egyszerre előttük — Pannónia virágokkal borított hármas halmán —
Szent Márton monostora. Ide hozták az angyalok, hogy itt épüljön, itt
virrassza imádságban és munkában a magyarság ezer évét : A pannonhegyi ősmonostor.
*

*

*

Csöndes estéken, amikor a szenthegyen kigyúlnak a pannonhalmi
főmonostor százszemü ablakai, vidámlelkű fiatal bencések, — szenttavasza az ősi Szent-rendnek, — a nép ajkáról vett 900 éves hagyomány alapján Pannonhalma építésének legendás történetét így beszélik
el. — Istenem, de szép is lehetett az : az épülő monostort angyalok
hozták és tették le mostani helyére.
Balázs

Benedicta.

Német bencések az egyházi unióért.
A szentatya kívánsága, hogy a bencés rend vegye ki részét a keleti
egyházaknak a római egyházzal való egyesítését célzó misszióban. A belga
bencések erre a célra már külön monostort alapítottak; a német bencések ugyanily irányú szándéka is közel áll a megvalósuláshoz. Az ettali
(bajor) apátság vette kezébe az ügyet és már egyesületet is alapított,
melynek célja, hogy a bencések eme vállalkozását lelkileg és anyagilag
támogassa.

Protestáns bencések Németországban.
Az önmagával elégedetlen, ezért mást kereső és a félúton megálló
német protestantizmusra jellemző az u. n. „humiliatus-rend" megalapítása, mely 1921. Szentháromságvasárnapján történt. Ez a protestáns
szerzet Szent Benedek reguláját akarja követni és kolostoralapításra gondol. Egyelőre még csak a „harmadrendek" módjára van megszervezve.
Feje a perjel, kinek az alperjel és a íitkár állnak segítségére a „szerzet"
vezetésében. Évenként tartanak nagykáptalant. A tagok egyéves noviciatus után leteszik a hármas fogadalmat; a házasságban élők a házasságban való tisztaságra tesznek fogadalmat. A napot hármas ájtatossággal
(reggel, délben, este) szentelik meg; ajánlják a breviárium végzését. Este
lelkiismeretvizsgálat van. Kötelező a templombajárás, gyakori úrvacsora,
az Úrangyala és az évi gyónás. A tagok dicsértessékkel köszöntik egymást.
Évenkint egyszer zárt lelkigyakorlatot végeznek. Vannak böjtjeik is. —
Szent Benedek alapításától ugyan messze állnak, de ki tudja, nem lesz-e
ez a közeledés sok igazságkereső lélek segítségére, hogy az Egyházba
visszataláljon.
f Kohl Medárd,
szamoszalai cimzeíes püspök.

A jó Isten megadta neki, hogy még láthatta prímásfőpásztorának
püspökké szentelését ugyanott, ahol 27 évvel előbb ő vette a papi hatalom
teljét a Szentatya kezéből. Aztán meglegyintette egy sejtelmes kéz. Az ő
lelki szeme, mely hittel látott, biztosan felismerte benne azt a kezet,
mely eddig oly csodásan vezette pályáját és kimentette őt a vadász
tőréből és a halál árnyékából. Medárd püspök, az Úrnak és földi helyettesének hűséges szolgája azt mondta erre a sejtelmes érintésre : Nunc
dimittis servum tuum Domine. Hazaért Esztergomba és meghalt az igazak
szép halálával jan. 15-én.
Medárd püspök nevét az újabb magyar egyháztörténet fényesen
fogja felírni lapjaira ; igaz, hogy szerénysége, alázatossága mindig a háttérben mutatta csak nemes, igazán krisztusi lelkületét. 1891-ben Vaszary
Kolos magával vitte Pannonhalmáról Esztergomba és azóta mint titkár
és segédpüspök igazi alterego-ja volt a prímásnak, aki a magyar katholicizmus nagy egyházpolitikai küzdelmében ép úgy mellette állt, mint a
századvégi ernyedést felváltó megújulásban. Nagy, történelmi mozdulásokat nem lehet kizárólag egyes személyekhez kapcsolni, viszont a személyektől nem is lehet őket elszakítani. Vaszary Kolos egyházkormányzata
alatt a magyar népnek tisztelete bámulatosan vette körül főpásztorát;
a bizalom mindig nyitott ajtóra talált a prímási palotában, a szegénység
támogatásra, a nyomor enyhítő kézre. A hitélet emelkedésének első,
lassú szárnypróbálgatásait az egyházkormányzat indította meg vagy támogatta ; fellendült a szerzetesélet a férfi és női szerzetekben ; buzgó,
lelkiekből és lelkiekért élő papság nevelődött a szemináriumokban. Hogy
mindebben Medárd püspök mélyhitű leikének mennyi része volt, azt
odafönn bizonyára jobban tudják, mint idelenn, mert önnönmagát sohasem kereste.

Ő az Élet Könyve számára dolgozott. Ebbe a könyvbe rajzolta
bele jellemét, mely csodálatosan egyesítette magában azokat a vonásokat,
melyek ha egyenkint nem is, de együtt megadják a — nagy jellem teljes
képét. Tudása, theológiai képzettsége kiváló volt, bár végig gyakorlati
életpályája nem engedte ezt a tudást könyvekben megjelenni. Az alázatosságnak magas méltóságában is buzgón járta a Szent Benedek által megjelölt tizenkét fokát. Szerzetes és pap volt; rendje iránt azután is megtartotta hűséges ragaszkodását, hogy prímása kedvéért javadalmat vállalt
és így világi pappá lett. A kötelességteljesítés és papi zélus szelleme párosult
benne a lélek nemes egyszerűségével, tisztaságával. Valahogy a gyermeki
lélek érintetlensége ragyogott az ősz főpap szelid és kedves arcáról,
mosolygó, derűs szemeiből. Tudás, méltóság csak takaró volt nála az
igazi mély emberi értékek számára. Mily jó volt Medárd püspök szive ! És
mily nagy volt benne a hűség és hála ! Mikor a prímás gyilkosa a hősies
titkárra támadt, aki tettében megakadályozta, és amikor öt sebe hirdette
véresen az ő hűségét, azt mondta : szivesen halok meg a prímásért.
A radafalvi német családból származó bencésben a német hűség a magyar hősiességgel egyesült. Hűsége tartotta ott Vaszarynál akkor is, midőn
nyitva állott volna előtte az út magasabb, önállóbb méltóság felé és
türelmesen, zokszó nélkül maradt vigasztaló angyalként Vaszary mellett
a megpróbáltatás és megaláztatás nehéz napjaiban.
A pannonhalmi székesegyház tornyának kupolája az ő áldozatkészségéből ragyog aranyos sugárral tizenhárom vármegyére. Még jobban
kell hogy ragyogjon az utókor számára is ennek a nemes, hű és hős
papnak nagy lelke, aranyjelleme !
'

Dr. Kühár

Flóris.

Rendi hírek.
Érdekes m e g t é r é s e k . Sophie Bronsveld-Vitringa, a hollandi parlament első női tagja — egy bencés apácamonostorba lépett be. Atyja,
a híres író, Jean Holland, szintén konvertita volt, férje pedig protestáns
pap. Férje halála megnyitotta számára az utat a — zárdába. — Lou,
kínai diplomata és államférfiú nemrég a Lophem-i (belgium) bencés
monostorba kért és nyert felvételt. Lou előbb Szentpétervárott volt attasé,
majd hágai követ, kínai miniszterelnök és külügyminiszter. Mint Kína
képviselője, ő írta alá a versaillesi szerződést.
Uj a p á t s á g az Egyesült Államokban. Nyolcvan éve telepedtek
meg a bencések az Egyesült Államokban. Azóta 20 apátság keletkezett.
Most New-Hampshire-ben (New-England) alapítottak új apátságot, mely
főleg az ifjúság nevelésével foglalkozik.
A subiaco-i apát c. püspökké lett. 1927. okt. 28-án szentelte
c. püspökké Laurentius Salvi subiaco-i nullius apátot 25 éves papi
jubileuma alkalmából Merry del Val bíboros.
P. D e s i d e r i u s Lenz m e g h a l t . A beuroni főapátságnak és a keresztény egyházművészetnek nagy gyásza van. 95 éves korában elhunyt
a beuroni művésziskola alapítója, P. Desiderius Lenz. Folyóiratunk közölte már P. Desiderius arcképét és első nagy alkotását, a Szent Mór
kápolnát. Az ő vezetése alatt restaurálták a montecassinói alsótemplomot

Szent Benedek és Szent Skolasztika kriptájával. Ezt a munkát maga
X. Pius pápa is az egyházmüvészet remek alkotásának dicsérte.
Jubileumok. A subiacoi kongregációnak generális apátja, Garriador
Benedek ez év január 15-én ünnepelte szerzetesi fogadalmának 50. évfordulóját Subiacoban.
Weber Norbert, sankt-ottilieni főapát 25 éve áll hatalmasan föllendült főapátságának élén. Az ottilieni bencés kongregáció tudvalevőleg
a misszióstevékenységre alakult. Weber apát nagy érdeme, hogy a régi
bencés eszmének a mai időkben is imponáló munkateret szerzett és vezetése alatt a kongregáció jelentős tényezőjévé vált a világmissziónak. Ma
két apostoli vikariatust és több missziós állomást látnak el Koreában,
Keletafrikában, a Fülöp-szigeteken és Délamerikában. A két apostoli
vikárius, Spreiter Tamás és Sauer Bonifác c. püspökök is megjelennek
Weber főapát ünneplésére.
Új nullius a p á t s á g . A sankt-ottilieniek vezetése alatt álló lindi-i
apostoli prefektura területén a Szentszék új nullius apátságot állított fel.
A nullius apát lesz a prefektura főpásztora püspöki joghatósággal.
Benediktsberg-en (Vaals, Aachen mellett) a beuroni kongregáció
új apátságot alapított.
Oblatus hírek.
A francia b e n c é s oblatusok, mint annak idején jeleztük, 1927
máj. 14—15-én nagyszabású nagygyűlést tartottak Párisban a montmartre-i bazilikában. Most kiadták a nagygyűlés történetét, a rajta elhangzott beszédeket. Ez a munka kiváló belepillantást enged abba, hogy
mily nagyjelentőségű a franciä oblátusok munkája. Az elnökségben vezető
állami tisztviselők találkoznak nagynevű írókkal, tudósokkal, arisztokraták
a nép egyszerű fiaival, főpapok a világiakkal. Az előkészítés munkájára
jellemző, hogy az oblatusok és obláták erre a célra nyomtatott szövegből közösen mondták az egész napi zsolozsmát; megtartották az éjféli
mutatinumot is. A közös ebéden négyszázan vettek részt a Cercle Catholique helyiségeiben, köztük Chaptal püspök és 7 apát, más egyházi és
világi kiválóságok. — Talán nincs már messze az idő ahhoz, hogy a
magyar oolálusintézmény is megtartsa seregszemléjét.
B u d a p e s t e n a józsefvárosi oblátusszövetség mellett kialakulóban
van az obláták szövetsége is. Szent Benedek atyánk nagy lelke magához
vonzza azokat a nőket, akik az ő egyszerű, ősi lelkiéletét kívánják mélyen
átélni és társadalmi munkájukba ezt az apostoli szellemet belevinni.

Képeink.
A düdelíngeni templomot a mult évben festette ki Fr. Notker Becker bencés»
a beuroni művésziskola tagja. A liturgikus egység uralkodik e képeken, melyek az
áldozat misztériumába kapcsolják az egész templomdíszítést. Képeink a templominterieurön kívül a szentély megragadó angyalcsoportját és két kisebb, ószövetségi
tárgyat ábrázolják. A képeket a beuroni Kunstverlag engedélyével közöljük.
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BITTNER JÁNOS
M a g y a r o r s z á g aranykoszorus bonzmüvese
és egyházi müötvös mestere

Cégtulajdonos : Bittner Lajos ötvösművész.
B u d a p e s t IX., Kinizsy.utca 14. szám.
Alapítva: 1879. S T e l e f o n : Teréz 2 4 1 - 0 4 .

Tervez és készít az összes fémekből egyházi kegyszereket, u. m. kelyheket, cibóriumokat, szentségtartókat, oltárlámpásokat,
gyertyatartókat, csillárokat, kereszteket,
füstölöket stb. — Egyházi szerek javítása,
tartós tűzi aranyozása és ezüstözése a leglelkiismeretesebben lesznek eszközölve. —
Nem kereskedő cég, róm. kath. iparos, első
beszerzési forrása az egyházi szereknek,
ahol közvetítési hasznot nem kell fizetni. —
Készítményeiről számos elismerő levél. Kitüntetve: 1925. évben Magyarországaranykoszorus mestericimmel, 1926-ban magyar
állam nagy diplomájával, ugyancsak 1926.
évi egyházművészeti kiállításon az ötvösművészetből tervezésből egyedül nyert művészi diplomát. — Forduljunk bizalommal
a valódi szakemberhez, a művészi munkát
végző iparoshoz !

Árjegyzékkel és tervrajzokkal készséggel szolgálok,

Legmegbízhatóbb magvak

PAMMER FERENC
mükertész, máknemesítőnél

Girőr, Oeák Ferenc ucca 16. szám
kaphatók.
Ungster József és Fia
o r g o n a - és harrcioniumgyár
r é s z v é n y t á r s a s á g Pécs.
Új o r g o n á k
művészi kivitelben; pneumatikus átépítések,
h o m l o k z a t s i p o k , javítások, tisztítás, h a n g o l á s

legjutányosabban, kedvező
f i z e t é s i feltételek mellett.
Ajánljuk elsőrendű

harmóniumjainkat

5 millióiéi feljebb, részletfizetésre is.

női és férfi kalapos Győr.
Üzlet: Arany János-utca 8. sz.
é s Deák Ferenc-utca 6.
Műhely: Jókai-utca 10.

%sr

1000 új orgona. — Hatvanéves mult.
=
• Csak e l s ő d i j a k k a l kitüntetve.

Rieger Ottó
orgonagyár

Budapest,
X , Szigligeti u. 29.
T e l e f o n : J. Q3—45.
UJ O R G O N Á K A T ,
valamint homlokz a t - s i p o k szállítását é s o r g o n a j a v i tásokat mérsékelt
árban,
szakszerű
és m ű v é s z i k i v i t e l ben elvállalunk.

Készit női nemez-, szalma- és bársonykalapokat, valamint íéríi nemez- és nyulszőrkalapokat.
Elvállalja a fenti kalapok szakszerű
átalakítását Tisztítás, festés és vasalás
előnyös árakon, szolid kivitelben.
Raktáron tart női és férfi kalapokat
minden minőségben. — Nagy választék
női kalapdíszekben: szalag-, virág- és
dísztoilakban.
Diszítőmühely.
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raktári tartunk
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ócskákat nem tartok. " S ^ g t
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Tanulmányok.
Pascal apológiája.
Irta : Dr. Várkonyi Hildebrand (Páris).

Párisban szent Genovéva hegyén, a „Quartier Latin"-ben van a
„Saint-Etienne-du-Mont" temploma, szent István első vértanúról elnevezve ; egyike a múlt emlékeiben leggazdagabb s az idevetődött vándort leginkább inspiráló templomoknak. Azon a helyen áll, honnan szent
Genovéva őrködő szeme virrasztva annyiszor siklott el a félig keresztény,
félig pogány Páris felett (1. Puvis de Chavannes ismeretes, gyönyörű
festményét); ebben a templomban van ma is az a gótikus ereklyetartó,
mely tetemeinek egyszerű kőkoporsóját tartalmazza ; a hamvakat a francia
forradalom rémes napjaiban szentségtörő kezek kiszórták s a Gréve-téren
elégették; ma már csak a régi kőkoporsó maradt m e g : Páris palladiumának tartja a keresztény gondolkozás. A templom szomszédságában
van a mai IV-Henrik-kollégium : valamikor bencés kolostor, melynek
lakói több mint 1000 éven át ápolták szent Genovéva kultuszát. S a
templomban bent, szent Genovéva koporsójának szomszédságában két
másik sir : Racineé és Pascalé, — két nagy név s két nagyon egyszerű
szobor. Voltaire nek két monumentális szobra ötlik könnyen szembe
Párisban (egyik a Quartier Latinben van) : Pascalról csak egy szerényebb
utca van elnevezve, épúgy, mint Racine-ről és sírjának helyét is csak
egy egyszerű fekete márványtábla jelzi . . . Pedig a mai Páris, az elamerikaiasodó, üzleti-kommerciális Páris, a „világ fővárosa", a művészetek, a szabados irodalom és a „spiritualista filozófia" (Bergson) szellemében fürdő intellektualista Páris mennyit meríthetne azokból a lelki
erőforrásokból, melyek innen, ezekből a jeltelen sírokból, Pascaléból
különösen, szüntelenül sugározzák az igazi lelkiséget !
Igaz : Pascalt nem feledték el a franciák. Ha nem is találjuk meg
szobrát Páris gyönyörű utcáin vagy terein, tudják ők nagyon jól, hogy
a 17. századnak ez az aszkéta tudósa és bölcselője épen olyan jellegzetes kifejezője a francia szellem sajátosságainak, mint akár Racine, akár
— egy más végleten — Voltaire ; és már Cousin, a múlt század közepén a Sorbonne tanára, óta szüntelenül foglalkoztatja őket Pascal mély
és problematikus egyénisége. Ma a Sorbonne egyik kiválósága Brunschwicg: ő vonzza a francia egyetemi ifjúságot Bergson mellett talán
leginkább, ami a világnézeti és bölcseleti tájékozódást illeti : és épen
B.-nak köszönjük Pascal kéziratának gondos fotográfiái kiadását s egy
Pascal gondolatvilágába való újabb, nagyszabású bevezetést. A mai szellemi áramlatok közepette, melyek a tudás egyéb ágaiban erősen pozitív
irányzatúak, nem hiányzik tehát Pascal vallásfilozófiájának lendítő ereje
sem : ugyanarról a helyről, hol szent Genovéva palladiumának gyertyái
égnek, Pascal sírjától is indulnak láthatatlan, de hathatós energiák.
Ennek az irányzatnak egyik megnyilvánulása Marie-André
Dieux
oratoriánus-pap könyve is Pascalról : „Pascal mis au service de ceux

qui cherchent. Essai de coordination des ,Pensées' d'après la méthode
d'observation" (Paris, Bloud) : Pascal gondolatai, úgy rendezve, hogy
szolgálják azokat, „akik keresnek", akik kutatnak. Mennyi ily „kereső",
vallási és világnézeti nyugtalanságban leledző értelem és szív fordulhat
ennek a könyvnek nyomán újra Pascal felé ! Természetesen : csak a
magasabb értelmi életet élők jöhetnek itt számításba. De viszont : hol
van annyi ilyen együtt, mint épen Párisban, mely ma a világ szellemi
fővárosának érzi magát !
Az alább következőkben ennek a könyvnek rövid ismertetését közöljük folyóiratunk olvasóival ; remélve, hogy a kérdés tudományos
vonatkozásain túl — vagy talán azokon keresztül is — újra megéreztethetjük Pascal szellemének örökké érvényes és egyben mindig vonzó,
sőt frappáns vonásait.
*

*

*

A legvonzóbb s egyben a legbonyolultabb feladatok egyike, melyre
egy filozófus, az eszmék történetének kutatója, vagy egy apologéta vállalkozhatik : Pascal „Gondolatainak" rendszerezése. Ezek a gondolatok
mindnyájan olyanok, mint egy-egy eget-hasító meteor ; alaptermészetük
a látszólagos ellenmondás külső leple alatt meghúzódó zseniális paradoxia; epigrammatikus rövidségük és aforizma-természetük kerek és
lezárt egyéniséget ád minden egyes gondolatnak s majdnem olyanná
teszi őket, mint amilyenek Leibniz monasai : nincsenek „ablakaik", —
nincsenek átvezető szálak, melyek könnyen összekapcsolnák őket egy
egységes egésszé. Hozzájárul a pascali gondolkozás ezen belső természetéhez még az a külső körülmény is, hogy ezek a gondolatok (számuk
kb. 800) öt fájdalmas és testi-lelki konvulzióktól megszaggatott évnek
szülöttei; a pascali szellem sajátos belső ragyogását a gondolatokban a
testi fájdalmak és erkölcsi megrázkódtatások időről-időre fellobbanó tüze
kiséri s világítja meg mintegy kívülről. Roppant anyaghalmazt kell látnunk e „Gondolatokban", — egy épülő dómnak szanaszét heverő darabjait; egyik jobban, másik kevésbbé van kidolgozva ahhoz, hogy az
épület egészébe egyszerűen beleilleszthető legyen ; az anyaga mindnyájának a legnemesebb márvány s a véső nyoma mindegyiken isteni ihletű.
Sohasem hiányoztak, kik e gondolatok valamilyen rendszerezésére
vállalkoztak. A történeti jogot maga Pascal adja meg hozzá, mert tőle
magától tudjuk, mi volt e csodálatos gondolatgyűjtemény célja: effort
chrétien pour convaincre des libertin, — egy gyakorlati apológia a kereszténység igazsága mellett. A szubjektív terv tehát megvolt Pascalban ;
ő maga 10 egészséges évet kívánt volna magának az Apológia kidolgozásához, de csak 5 betegséggel terhes esztendő adatott meg neki ; előttünk van tehát egy gazdag s a maga nemében egyetlen anyaggyüjtemény
a rendszerezésre való biztatással : hogyne akadtak volna mindenkor vállalkozó szellemek, kik a vallásfilozófia egyik legmagasabb rangú dokumentum-gyűjteményét rendszerezni törekedtek.
Legújabb ilyen törekvés Marie-André Dieux-t vallja szerzőjének, aki
egy egyszerű, de érthető és megokolt alapgondolatból indult ki. Ez az,
hogy Pascal gyakorlati apológiát akart írni s a Gondolatok kizárólagosan
csak ezt a célt szolgálhatják. Ebből a vezető gondolatból a szerző csak-

ugyan nagy hasznot húz, mikor saját maga számára és „azok részére,
akik keresnek" (ez az „a vallási nyugtalanság", mely a mai embert anynyira jellemzi) összeállított egy valóban észszerű rendszerezést Pascal
gondolataiból. Szándékosan mondjuk, hogy csak „rendszerezte", „osztályozta" őket; mert a szerző maga is tisztában van vele (1. Bevezetés, 3. 1.),
hogy pontos és szabatos alap tervét nem rajzolhatjuk meg a Gondolatoknak, ez már csak azért is lehetetlen, mert a mü nem kész, csak anyaggyűjteménye áll előttünk. De bizonyos vezető gondolat szerinti elrendezés nem látszik lehetetlennek, amint szerzőnk ezt meglepő ügyességgel
bebizonyította.
Miben áll már most ez a vezető eszme? „Praktikus apológia: nem
tudomány-e és művészet is ez egyszerre? Szükségesnek látszott tehát,
hogy Pascal apológiájában két pontot tisztázzak: megismerni
módszerét
és meggyőzésének művészetét. Lassankint kialakult bennem az a majdnem
biztos vélekedés, hogy Pascal megismerési módszere épen az volt, semmi
m ás, amit mi ma a megfigyelés módszerének nevezünk . . . És ehhez
itt-ott már megtaláltam az ő kidolgozott technikájának elemeit is . . .
Másrészt könnyű volt összeállítani Pascal meggyőzési, szónoki művészetének szabályait is. Tehát az apológéta Pascalban két gondolati rendet
kell látnunk és egymással kombinálnunk : a kutatás rendjét és az előadásnak a rendjét" (Introduction, p. 2.). Ezzel a fáklyával kezében járja
be a szerző Pascal gondolatainak sűrű rengetegét. Mi ennek az egyszerű,
de világos elvnek az eredménye ? A következő rendszert kapjuk :
A gondolatok, — helyesebben az apológia — első része kutat :
vizsgálja az embert. Látja az Isten nélküli ember nyomorúságát. „Nem
a szerzőkben fogok keresni adatokat, hanem a természetben, — és közvetlenül saját énemben." „A természetben két dolog ragadja meg figyelmemet : a dolgok különbözősége és hasonlósága meg szimetriája" ; ezek
között járva „elemezni fogom őket, aztán szintézist mívelek s ez lesz az
én módszerem" (14. 1.). Az anyagi világ vizsgálata után következik a
szellemi világé: ide van helyezve szerzőnknél a híres pascali különböztetés az esprit de géométrie és az esprit de finesse között (16. 1.); majd
a „meggyőzés művészetének" elvei következnek (az írás külső alakja,
18—20. 11. és maga a művészet 21—25. 11.). Ezek a módszeres meggondolások látszanak a legfontosabb mozzanatoknak az egész Pascalprobléma megoldásában ; ha ezeket tisztáztuk, a gondolatok további rendszerezése aránylag könnyebbnek mondható. Szerzőnk is ezért helyez súlyt
rájuk. Ami ezek után következik, már ismeretesebb anyag : Az ember
helye a természetben : középen van a végtelen és a semmi között ; keresi
az igazságot, de csak bizonytalanságot talál magában, szelleme gyenge,
de ennek megismerése viszont épen nagyságának is egyik jele. Az ember
keresi a boldogságot, de csak nyomorúságot és a halált találja meg
magában : az ember bukott természet s akarata megromlott . . . S az
igazság és boldogság kikerülhetetlen kényszerű vágya nem azt bizonyítja-e,
hogy nem itt van lelkünk megnyugvásának helye, hanem másutt?
Ez a gondolat vezet rá a második részre, mely az ember boldogságát
tárgyalja Istennel. Ide tartoznak mindazok a gondolatok, melyek Isten
létének bizonyítására vonatkoznak, melyek a kinyilatkoztatást veszik védel**

műkbe a „libertinusok" ellen, továbbá, melyek a vallásokat egymás között
összehasonlítva vizsgálják, s végül Jézus Krisztus közbenjáró szerepét
meg a csoda fogalmát vizsgálják meg. „Ellenvetések és nehézségek" cim
alatt sok oly gondolatot helyez el a szerző, melyek csakugyan alig volnának máshová szervesen beilleszthetők.
„Van tehát bizonyosságunk, meg lehet győzni a szabad szellemeket,
a Iibertinusokat . . . De íme visszatér egypár sajátosan pascali gondolat :
Isten, ki — f e n t e b b i e k szerint — megmutatta magát a kinyilatkoztatásban, egyúttal el is rejti magát : nem mutatkozik abszolút meggyőző
erővel az emberi elmének : megpróbál bennünket, anélkül azonban, hogy
kísértésbe vinne, nevel s egyre magasabbra emel s ezzel is az a célja,
hogy egyre mélyebben megismerjük saját nyomorúságunkat Isten nélkül.
Hozá kell tehát fordulnunk s hallgatnunk kell az isteni Bölcseség szavait
(240—244. 11. E szavak Pascal egyik legszebb elmélkedését tartalmazzák.)
Ugyanitt, e kiegészítő reflexiók között találjuk Pascalnak sokat
emlegetett elméletét a „gépezetről". Ez a „gépezet" szerzőnk felfogása
szerint nem egyéb, mint az emberi lélek sajátos szerkezete. Trouville
szavai szerint (Introduction, 3.1.): „Az emberi lélek azon összes tehetségei
között szerves összefüggés (il y un organisme) van, melyek őt Istennel
összeköttetésbe hozzák." A libertinus azt mondja: „Abbahagynám a
gyönyörök keresését az életben, ha volna hitem." Az apologéta ezt feleli
erre : Megfordítva : „hogy hinni tudjunk, előbb penitenciát keli tartanunk . . . Mielőtt működésbe hoznánk egy gépezetet, rendbe kell hoznunk" (245—46. 1.). A gondolat, az elrendezés valóban találó! A hosszú
gondolatmenetet befejezi az Istenben megnyugvó lélek békéjéről szóló
fejezet: „Kerestem, — láttam és hallottam, — a Szabadítóhoz fordultam
— ezentúl Jézus Krisztus szeretetében fogok élni, mert ott találom meg
a békét, a bizonyosságot és az örömet" (272—276. 11.).
Kétségtelen, hogy egy zárt, kerek egésszel, egy határozott rendszerrel állunk szemben, mikor a Gondolatok fentebbi felsorakozását áttekintjük. Persze : a vitás kérdések, a filozófia emberét legjobban izgatók
itt magával evvel a rendszerezéssel megoldást, döntést nyernek, számukra
szerzőnk rendszerében nincs hely. Ezek : Pascal „pesszimizmusa" és
„kételkedése". Ezeket az apológia célja annyiban rekeszti ki, hogy, aki
vallásvédelmet ír, nem lehet véglegesen kételkedő, vagy pesszimista. De,
hozzá kell tennünk : szerzőnk nagyon jól ismeri ezeket a Pascalhoz
fűződő problémákat, mint ez a könyv jegyzeteiből kiderül ; egyik-másik
fejtegetése valóságos értekezéssé bővül s világosan mutatja, mily jól
ismeri szerzőnk nemcsak a kérdéseket magukat, hanem magát a Pascallal
foglalkozó tudományos irodalmat is.
Egészében tehát hasznos és tudományos művet adott Marie-AndréDieux a francia katholikusok kezébe, de általában mindazoknak kezébe,
kik „keresnek", kik akár vallásos nyugtalanságtól hajtva Istent keresik,
akár pedig magát Pascalt „keresik", gondolatainak roppant halmazában
a gondolat vonásait, arculatát.

Jedlik Ányos.
Irta : Dr. Holenda Barnabás

(Pannonhalma).

Az 1849-től 1878-ig terjedő időszak a legtermékenyebb Jedlik életében. Ekkor már teljesen beledolgozta magát a fizikába s alapos tudása párosulva különös tehetségével, értékes eredményekre vezetett. Nem elméleti
kérdések boncolásával foglalkozott, hanem a fizika problémáinak gyakorlati irányban való megoldása felelt meg szelleme irányának. Nem azok
között a tudósok között kell a nevét említenünk, akik a mai modern elméleti fizikát megalapozták, hanem a XIX. század legnagyobb fizikai felfedezőivel állítják őt egy sorba értékes találmányai.
Irodalmi működése is ebben az időszakban a legjelentősebb, bár
az ő munkásságának értékét nem annyira fennmaradt művei, mint inkább
a tőle feltalált gépek és fizikai eszközök jelentősége szerint kell megbecsülnünk. 1850-ben jelent meg a „Természettan elemei" cimű művének
első kötete „Súlyos testek természettana" cimen. „Főcélom vala — írja
előszavában — az annyira életbevágó természettani ismeretek terjesztését
részemről is oly kézikönyv létrehozásával elősegíteni, amely tartalmára
nézve, amennyire a tanuló ifjúság előismereteihez képest eszközölhető
vala, az egyébb ilynemű munkákkal összehasonlítva ürességről ne vádoltathassék."
A régebbi, túlnyomólag latin nyelven megírt fizikákkal szemben,
amelyeket a magyar főiskolák addig használtak, hatalmas nivóbeli emelkedést jelent Jedlik könyve. Az akkori német fizikai irodalom alapos
ismeretével készült, de „korántsem puszta fordítás — mondja az előszó
— hanem tanulmányaimnak öngondolkozólag eredett kifolyása." Művét
a régi szokástól eltérően magyarul írta, mert „a magyar nyelvnek gyorsan
terjeszkedő hangulata és azon mindinkább nyilvánuló közkívánat mellett,
hogy az a holt latin nyelv helyett az oktatás terén is alkalmaztassák,
egy latin szövegű tankönyv többé korszerű nem lehet.
Ebben a kötetben Jedlik a mechanikát és a hangtant tárgyalja a
kémia elemeivel együtt 543 lapon. Nagy kár, hogy a további rész, különösen az elektromosságtan már nem jelent meg, aminek az okát maga
Jedlik adja meg Hellerhez írt levelében. 1 „Az egyetemi természettani tanszékre történt kinevezésem után — írja — hozzáfogtam hallgatóim számára
egy magyar nyelvű természettan megírásához az addig használatban volt
latin nyelvű helyett; de abból csak az első kötet jelenhetett meg, mert
az egyetemi tanrendszernek azon megváltoztatása folytán, mely szerint a
tanár oda lőn utasítva, hogy a tantárgynak nem a kompendiumát, hanem
mindegyik félév alatt valamely részét terjedelmesebben adja elő, nem lett
volna célszerű a kompendiumozott természettan használata."
Jedlik könyvét a saját költségén adta ki. Érdekes a számadás,
amelyik Jedlik feljegyzései közt megtalálható. „Ha mind elfogna adatni
— írja — lehúzván egy negyedét a könyvkereskedői honoráriumra, bejönne 3220 forint pengőben, ebből a költségek fejében 1665 forintot
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lehúzván, az egész fáradság! jutalom 1555 pengő forint. Ez ám a keserű
kereset l" 1
Könyvéért megkapta az akadémia 50 aranyas nagyjutalmát. Az akadémiai birálat megállapítása szerint
„E munkában a dús tartalom kellő
bőséggel és választékossággal, nem egyszerűen elsajátítva, hanem a természeti tünemények s ezekből levont törvények saját észleletek és kisérletek
által újból megalapítva ; sőt önálló vizsgálatokkal is bővítve ; a részletek
egymásból mintegy szervileg kifejlesztve adatnak ; a tudományos tárgyalás
kellő tekintettel a mathematikai megállapításra, a tapasztalattal folyvást
összefűzve s az életből vett példákkal felderítve halad, ami által az olvasó
egyéb tünemények megfejtésére is képesíttetik ; előadása végre a meglevő
műnyelv szerencsés felhasználása mellett világos és szabatos."
Összehasonlításul és az akkori magyar tudományos állapotok jellemzésére, megemlítem, hogy az 1846—51-es időszakból nem találtak
akadémiai jutalomra alkalmas mathematikai munkát, pedig az akadémia
igénye nem lehetett túlságos nagy, hisz a következő 5 éves ciklus legjobb mathematikai munkája gyanánt egy középiskolai tankönyvet jutalmaztak meg. Petzval Ottó: Elemi mennyiségtan a felgymnasiumok és
reáliskolák használatára (Pest, 1856) cimü tankönyve kapta 1858-ban az
akadémia nagyjutalmát.
1858-ban az akadémia rendes tagjává választotta Jedliket. Székfoglaló előadását 1859. nov. 14-én tartotta meg „A villanytelepek egész
működésének meghatározása" cimmel. 3 Azzal a problémával foglalkozik,
hogyan lehetne azt az egész eredményt kisérletileg meghatározni, amelyet
a villanytelep tevékenységének kezdetétől a tétlenség beálltáig létesít vagy
létesíteni képes. Legalkalmasabbnak találja, ha a teleptől szolgáltatott áram
kémiai, vizbontó hatását használják fel erre a célra. Olyan összetett voltamétert tervezett, amelyiknek a segélyével nemcsak azt lehet megmérni,
hogy a vilanytelep egész működési ideje alatt mennyi vizet képes felbontani, hanem még azt is megállapíthatják, hogy ebből egy-egy kisebb
időszakra mennyi esik s így arról is képet kapunk, hogy a villanytelep
működése és a termelt áram intenzitása közben micsoda ingadozásokat
szenved.
Jedlik nemcsak székfoglaló értekezésében foglalkozott a villanytelepekkel, hanem új galvánelemnek összeállításával is megpróbálkozott.
A Bunsen-elemet akarta módosítani úgy, hogy az agyagcellák helyett
villamos papirt használt. 1846-ban tették Böttgen és Schönbein közösen
azt a nevezetes felfedezést, hogy bizonyos szerves anyagok ú. m. gyapot,
papir stb., ha egyideig salétromsavba, azután vizbe áztatjuk őket, azt a
tulajdonságot veszik fel, hogy a salétromsav további hatásának ellenállnak
s gyönge dörzsölés által erős villamos hatást mutatnak. Az így kezelt
papirost villamos papirosnak nevezték. Jedlik 1852-ben kezdett azzal a
gondolattal foglalkozni, 4 hogy az akkor még igen tökéletlen agyagcellák
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helyett ilyen villamos papirost használ, hogy a Bunsen-elemben a kénsavat és salétromsavat elválassza. Ezenkívül más módosításokat is tett,
különösen az elem pozitiv sarkául szolgáló szenet saját eljárásával preparálta. Munkájába bevonta Csapó Gusztávot és Hamar Leót is, de a
közösen kiállított okirat szerint 1 a munka oroszlánrészét Jedlik végezte
és az irodalomban is csak a Jedlik-elem nevet találjuk. Az elemet alaposabban Stoczek József műegyetemi tanár tanulmányozta/ aki vizsgálódásának eredményét a következő szavakban foglalta össze : „Állíthatom,
hogy a Jedlik-féle elemek, midőn egyrészt hatályosság tekintetében a
legkitűnőbb szénelemekkel versenyeznek, másrészt némely hátrányaik
dacára is birnak még mindig annyi előnnyel, hogy ügyes kezelőnek erős
folyamot igénylő kisérleteknél jobb szolgálatot tesznek, mint más ilynemű
Bécs és Prágából ideérkezett eszközök."
Jedlik az 1855-iki párisi világkiállításra is kiküldött néhány telepet,
amelyek az ő elemeiből voltak összeállítva, de nem sok szerencséje volt.
A telepek sorsáról Csapó Gusztáv leveleiből értesülünk, 3 aki kiutazott
velük Párisba. III. Napoleon május 15-én nyitotta meg ünnepélyesen a
kiállítást, de abban az épületben, ahol Jedlik telepe a kiállításra várt,
még málha málha hátán állott, elég rendetlenségben s félni lehetett, hogy
a hanyag csomagkezelés miatt az elemek megsérülnek. A félelem alapos
volt. A nagy, 100 elemből álló telep annyira tönkrement, hogy épen csak
a szerkezetét lehetett megmutatni, a kisebbek is szenvedtek ugyan sérülést, de a kijavításuk után a kiküldött bizottság tanulmányozhatta a
működésüket. Azt találták, hogy erősebb a hatásuk, mint a Bunsenelemeké és bronzéremmel jutalmazták a kiállított telepet. Dubosck neves
francia optikus, aki csak egy pillanatra láthatta a 30-as telep működését,
az eredménnyel nagyon meg volt elégedve, biztatta Csapót, hogy a szenvedett sérüléseket javítsák ki, akkor biztosan kapnak vevőt rá. Azt is
ajánlotta, hogy küldjenek ki új elemeket egy 30-as és egy 100-as telephez, amelyeket Párisban lehetne összeállítani s hatásukat nyilvános kísérlettel bemutatni. De ez a terv nem valósult meg. Idehaza kezdetben
keletje volt az elemnek, de később a galvánelemek tökéletesedésével
lassankint háttérbe szorult, bár még 1884-ben is fordultak miatta Jedlikhez.
Jedlik legnagyobb eredménye kétségkívül a dinamó felfedezése volt.
A XIX. század első felében áramforrás gyanánt a galvánelemeket és a
mágnes-elektromos gépeket használták. Az utóbbiak azon alapulnak,
hogyha tekercset forgatunk egy erős mágnes erőterében, akkor a tekercsben áram indukálódik. A galvánelemek áramát már kezdették gyakorlati
célokra felhasználni, de részint az elemekből termelt áram drágasága s
méginkább az elemek természete miatt nem lehetett arra gondolni, hogy
olyan hatalmas mértékben használják fel az áramenergiát, amint az manapság ipartelepeinknél, egész városok világításánál történik. A mágneselektromos gépek pedig inkább csak laboratóriumi kísérleti célokat szol1 A pannonhalmi szent Benedek rend története VI. k. 840. 1.
Stoczek : A Jedlik-féle galván elem állandóinak meghatározására
vizsgálatok. A term. tud. társ. évkönyve 1851—56. III. k. 1857. 193. 1.
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gáltak, mert erősebb áram létrehozására igen nagy mágnesekre lett volna
szükség, már pedig a mágneseknek ily nagy mértékben való előállítása
nagy nehézségekkel járt és a gépet igen megdrágította. Hogy kialakulhasson a mai modern elektromos technika a maga szédületes arányaival,
ahhoz szükséges volt egy olyan újabb találmány, amelynek a segélyével
egyszerű módon és mégis nagy mértékben lehet a természetben kínálkozó sokféle energiát elektromos energiává átalakítani. III. Napoleon
rendeletére 1852-ben pályadíjat tűztek ki 5 évi időtartamra a villamosság
terén történt jelentékenyebb felfedezés jutalmazására. A pályázat eredményéről Szabó József számol be 1 a következőkben: „Ámbár több igen
érdekes ötlet és gyakorlati alkalmazás tűnt fel, mindamellett a bizottmány űgy vélekedik, hogy annak, amit az ember a villamosság szereplésétől várni feljogosítva érzi magát, egyik sem felel meg, még jönni kell
egy előre nem látott nagy feltalálásnak, amely a hatalmas tényezőnek
egész erejét kezünkbe fogja adni, hogy azt azután sorompóba állíthassuk
egyéb mozdítókkal, a vízzel, a léggel, a gőzzel stb." Ez-az annyira várt
új találmány a dinamó lett, melynek eszméje Jedlik agyában fogamzott
meg legelőször.
A mágnes-elektromos gépek hatásának növelésére már régebben
arra a gondolatra jöttek, hogy a gép acélmágnesét elektromágnessel
pótolják. Sinsteden 1851-ben 3 arra hívta fel a figyelmet, hogy több
mágnes-elektromos gépnek az összekapcsolásával erősebb áramot lehet
kapni, ha az egyik gép által termelt áramot arra használjuk fel, hogy a
másik gépben az acélmágnes helyett használt elektromágnest erős mágnessé változtassuk. Ha a második gépben termelt áramot hasonlóan egy
harmadik gépbe vezetjük s ezt így tovább folytatjuk, akkor az utolsó gép
mágnese már nagyon erős lesz s így nagyon erős áramot kapunk belőle.
Ezzel szemben Jedlik zseniális gondolata az volt, hogy nincs is szükség
több különböző gépre, hanem egyetlen géppel is elérhetjük ugyanezt a
hatást. Ha ugyanis gépünkben elektromágnest használunk, ennek a vasmagjában mindig van annyi remanens mágnesség, hogy azzal a tekercsben gyönge áramot lehet indukálni. Ha ezt a gyenge áramot az elektromágnes tekercsébe vezetjük, annak mágnessége erősödik, tehát erősebb
áramot indukál. Ez tovább folytatódik, a mágnes és áram kölcsönösen
erősítik egymást s végül is nagyon erős áramot kapunk a gépünkből.
Ez a dinamó elve, amelyet manapság is használnak az elektromos áramnak nagy mennyiségben való előállítására. Ez az elv szerepel a rádióban is visszacsatolás néven.
A német fizikai irodalom Siemenst tartja a dinamó felfedezőjének,
aki 1867. január 17-én fejtette ki a berlini tudományos akadémia előtt
a dinamó elvét. Az angolok Wheatstonera hivatkoznak, aki körülbelül
4 héttel később tartott hasonló tartalmú előadást. De Jedlik prioritása
mindkettővel szemben kétségtelen. 3
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A pesti egyetem fizikai szertárának leltárában Jedlik kezeírásával a
következő bejegyzést találjuk: „Egy sarki villamindító (Unipolar-inductor).
Kigondolva lőn Jedlik Ányos által, elkészítve pedig Nuss pesti gépész
műhelyében. Beszerzési ideje 1861. Ára 114 forint 94 kr." A készülékhez, amely az egyetem szertárában most is megvan, Jedlik használati
utasítást is mellékelt, amelyben világosan kifejezi a dinamó elvét: „A delej
forgatása folytán a sokszorozó huzalban villanyfolyam indíttatik, mely a
forgatott delej tekercsein átmenvén, a delejt erősebbé teszi, ez pedig
ismét erősebb villamfolyamot indít."
Jedliknek tehát már 1861-ben készen volt a gépe, sőt saját visszaemlékezései és a mechanikus állítása szerint már az 50-es évek elején
elkezdett vele foglalkozni. Ezek szerint legalább 10—15 évvel megelőzte
Siemenst. Érdemét még növeli, hogy azt is mindjárt fölismerte, hogyha
gépébe kívülről áramot vezet, akkor az mint elektromotor mozgásba jön.
Kezdettől fogva használta is dinamóját mótor gyanánt, vele hajtotta az
optikai rácsokat készítő osztógépét.
Egyetlen előnye van Siemensnek Jedlik fölött. Siemens azonnal
felismerte találmányának óriási gyakorlati jelentőségét s azt mindjárt
első előadásában kifejezésre juttatta. Ezzel szemben Jedlik megelégedett
azzal, hogy laboratóriuma új kinccsel gazdagodovt s kifelé nem publikálta találmányát. De nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Siemens
egy elektromos eszközöket készítő gyár élén állott, Jedlik pedig éppen
akkortájban szerzett eléggé kedvezőtlen tapasztalatokat egy másik találmányának, a Jedlik-elemnek gyakorlati értékesítése körül. Nem csoda
ezért, na nem gondolt újabb ídiedezésének gyakorlati kihasználására.
Ha időrendben haladunk Jedlik jelentősebb eredményeinek ismertetésében, akkor a dinamó után a sűrítő telepekre vonatkozó felfedezéseit
kell felemlítenünk. Az elektromosságtan kifejlődésében azok a jelenségek
voltak először ismeretesek, amelyek az elektrosztatikába tartoznak. Amig
az elektromos áram csak a XIX. században lett a kutatás tárgya, addig
már az ókortól kezdve ismeretes volt, hogy bizonyos testek dörzsölés
utján elektromos töltést nyernek. Hogy a dörzsölés utján nyert hatás
minél erősebb legyen, már a XVII-ik századtól kezdve külön gépeket
készítettek erre a célra. A hatás nagyságát a nyert szikra hosszúságával
mérték s a törekvés, hogy a szikra minél hosszabb legyen, valóságos
gépmonstrumok készítésére vezetett. A leghatalmasabb ilyen gép az volt,
amely van Marum tervei szerint készült a Haarlemi Teyler muzeum
számára 1785-ben. 1 Két darab 165 cm. átmérőjű üvegkorongja volt
egymástól 19 cm. távolságban, ezeken keletkezett dörzsölés utján az
elektromosság. Két ember kellett a forgatásához és 61 cm-es szikrákat
lehetett vele előidézni. Később Winter a ma is használatos dörzsölő
gépével 1 m.-es szikrát is kapott.
Jedlik egészen más uton kísérelte meg hasonló nagyságú eredmény
elérését. Ismeretes volt előtte, hogy leydeni palackokat kétféle módon
lehet teleppé összekapcsolni. Az úgynevezett párhuzamos kapcsolásnál a
leydeni-palackok belső fegyverzeteit kötjük össze egymással vezetőleg és
> ..
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külön a külső fegyverzeteket. Ezáltal jóval több elektromos mennyiséget
lehet felhalmozni, mint egy leydeni palackban, de azért a telepről is
csak akkora szikrát kapunk, mint egyetlen sürítőből. Van azonban a
sürítőknek egy másik összekapcsolási módja is, a láncolatos, feszültségre
való kapcsolás, amelynél minden egyes sürítőnek a belső fegyverzete a
következőnek a külső fegyverzetével van összekötve. Jedlik arra a gondolatra jött, hogy legalkalmasabb lenne a leydeni-palackok telepét párhuzamos kapcsolásban elektromossággal megtölteni, azután a megtöltött
sürítőket láncolatos kapcsolásba hozni, amikor sokkal nagyobb szikrákat
várhatunk. Elmés szerkezeteket készített, amelyekkel a párhuzamos kapcsolásban megtöltött telepet egyszerre láncolatos kapcsolásba lehetett
hozni. 1 Ezen a módon 8 leydeni palackból álló telepnek a segítségével
több mint 60 cm-es szikrát tudott létrehozni. Hasonló kapcsolási módokat később külföldön Mach és Planté is alkalmaztak, a szakirodalom az
ő nevüket szokta első feltaláló gyanánt felemlíteni, de Jedlik prioritása
kétségtelen.
Még nagyobb hatást ért el Jedlik, amikor a leydeni-palackok helyett
az ő csöves sürítőit alkalmazta. A sürítők kapacitása annál nagyobb, minél
nagyobb a fegyverzetek felülete. A felületek nagyobbítására Jedlik oly
módszert alkalmazott, amelynek alapgondolata Voltánál is felmerült. 2
10—12 mm. átmérőjű és kb. 60 cm. hosszú üvegcsöveket vett, ezeket
egyik végükön beforrasztotta, belül 39 cm. magasan megtöltötte vasreszelékkel, kívül pedig ugyanazon magasságig staniollal vonta be. Ezekből
a kis sürítőkből 20—30-at egy közös nagyobb üveghengerbe tett s gondoskodott róla, hogy a külső és belső fegyverzetek külön-külön jó vezető
összeköttetésbe legyenek. Az egész rendszer így egyetlen nagy kapacitású
sürítőt alkotott. Az ilyen sürítőkből álló telepe nagyobb szikrát adott,
mint amekkorát azelőtt leydeni-palackokkal elő tudtak állítani.
Csöves villámszedőiről — így nevezte el őket —, kétszer is tartott
Jedlik előadást a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésein/
később pedig többek kérésére Carl fizikai repertóriumában német nyelven
is ismertette. 4
Elküldötte Jedlik telepét az 1873-as bécsi világkiállításra is, hol
szintén a megérdemelt feltűnést keltette s a haladás érmével tüntették ki.
A csöves villámszedő mindenkor a legkedvesebb eszköze maradt Jedliknek, késő öregségében, ha meglátogatta az egyetem fizikai szertárát, ezt
mindig megtekintette s mikor lassankint már a saját eszközeire is alig
ismert rá, ez még mindvégig érdekelte. 5
Foglalkozott Jedlik a fény interferenciát létrehozó készülékek módosításával is. Mivel a Fresnel-féle tükörkisérlet bemutatása nagyobb kisér1
A magy. orvosok és term, vizsgálók IX. (1863) nagygyűlésének munkálatai.
338. lap.
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leti ügyességet kíván, olyan újabb műszert tervezett, amelyen ugyanazt
a törvényt könnyebben be lehet mutatni. Tükörkészülékénél 1 a két tükör
közel 90 u -ra áll egymáshoz, ellentétben a Fresnel-féle berendezéshez, ahol
a tükrök 180°-tól csak kevéssé eltérő szöget zárnak be. Ugyanezt a berendezést később Michelson, az ismert nevü amerikai fizikus is felhasználta s a szakirodalom az ő nevéhez kapcsolja a kísérletet. 2
Egyetemi tanárságának vége felé a fizikának új területe keltette fel
az érdeklődését, már pedig ha valamilyen irányban alaposabban kezdett
foglalkozni, ez nem történt anélkül, hogy valami új dologgal ne gazdagította volna a vizsgált tudományágat. A hang keletkezésével kapcsolatos
rezgések tulajdonságait kezdte vizsgálni s ezeknek szemléltetésére új eszközöket talált ki. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésein egész sor előadást tartott ezekről s minden alkalommal újabb készüléket is mutatott be, amelyek alkalmasak voltak a rezgések törvényeinek
szemléltetésére. Különösen tetszettek neki az egymásra merőleges irányú
rezgések összetételére vonatkozó Lissajous-féle vizsgálódások s nagy elmeéllel olyan készülékeket állított össze, amelyeknek a segítségével a keletkező eredő rezgést mutató Lissajous-féle görbék papíron vagy üvegtáblán
megörökíthetők. 3
Nem akarjuk folytatni a Jedliktől készített eszközök talán unalmassá
váló felsorolását, csak épen megemlítjük, hogy készített még egy delejező
gépet is erős elektromágnesek létrehozására 4 s amellett egész sereg eszközt tervezett azoknak a forgó mozgásoknak a kimutatására, amelyek az
elektromos áram és mágnes kölcsönhatásán alapulnak. 5 Szellemének termékénységét mutatják ezek, ha jelentőségre nem is egyenrangúak a régebben említett találmányokkal.
Értékes tanári és tudományos működését az egyetem és akadémia
is elismerte. 1863-ban ő lett az egyetem rektora, 1873-ban pedig az
akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. 1867-ben királyi tanácsos lett,
amikor pedig hosszú munkálkodás után 1878-ban elhagyta a katedrát,
érdemei elismeréseül a vaskorona-rend 3. osztályú érdemkeresztjével
tüntették ki.
IV.
Jedlik 1878-ban hagyta el az egyetemi katedrát, nyugalmi helyéül
rendjének győri székházát választotta, ahol ugyanabban a szobában lakott,
amelyből majd 50 évvel azelőtt főapátja rendelkezése kiszólította, hogy
pozsonyi tanárságát megkezdje. 6 17 évet töltött nyugalomban, de a nyugalom ideje sem jelentett nála tétlenséget. A könyvkereskedők álladóan
küldötték neki az újonnan megjelent műveket s így mindig figyelemmel
kisérte a fizika fejlődését. Csak az bántotta, hogy nem volt ideje mindent
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elolvasni. Egy alkalommal, amikor az egyik könyvkereskedőtől újabb
nagyobb szállítmány érkezett, a sok könyv láttára elkeseredve felkiáltott :
„Csak időt is küldenének mindegyikkel!"
Jellemző egész életfelfogására, amit halála előtt néhány nappal mondott Acsay győri igazgatónak, amikor az utolsó szentségeket szolgáltatták
ki neki 1 : Kedves rendtárs úr, életem hosszú volt, de a munka sohasem
fárasztott; hová kellene lennünk, ha az Isten a munkára való képességet
megvonná tőlünk." Nála a munka csakugyan az a segítő, csendes társ
volt, amelyik egész életén át végig kisérte vigasztalásával. A fizika tanulmányozása nem egyszerű munkakör volt a számára, amelyet az élet a
többi kötelességgel az emberre ró, hanem életfeladat, amely a sok fáradság mellett bőven szerez örömet is. Nem robotmunkát végezett, hanem
lelki szükségletnek tett eleget. Élete utolsó éveiben egyik rendtársa azt
kérdezte tőle, hogy miért választotta tanulmánya tárgyául a fizikát, miért
nem pl. a theologiát, amelyik a legmagasztosabb dolgokkal foglalkozik.
Jedlik válasza ez v o l t 2 : „Látja, minden tudományban tanulhattam volna
eleget és szépet, de a physikában tanulok s egyszersmind mulatok,
gyönyörködöm is."
A középkor jut az ember eszébe, a maga nagy lelkesedésével a
tudomány, az ismeret iránt, amikor ezeket hallja.
Nem azért fárad, hogy külső sikereket érjen el, hanem kielégíti
maga az elért eredmény. Ha sikerült a természet valamely új titkát ellesnie, ha működésbe tudott hozni valamely új erőt, ez elég volt neki,
kielégítette fáradozásáért, s kedvet adott a további kutatásra. Nagy szenvedélyei sohasem voltak, harmonikus lelke a természet tanulmányozásában találta meg életének földi célját s ez azzal a tudattal együtt, hogy
ebben hasznára lehet másoknak is, teljesen ki is elégítette.
Ha tudományos működését vizsgáljuk, nem találjuk annak a nyomát, hogy behatóbban foglalkozott volna a fizikának azokkal a nagy
elméleti igazságaival, amelyek az ő idejében kezdtek homloktérbe jutni.
Vannak, akik emiatt le is akarják kicsinyíteni eredményeit. 3 De ez csak
egyoldalú megítélésből származhatik. A természettudósok közt két tipust
lehet megkülönböztetni. Vannak, akik . mindenben a nagy átfogó törvényeket keresik, akik nem mélyednek bele a részleges jelenségek aprólékosabb vizsgálatába, hanem csak azt vizsgálják, ami egész jelenségcsoportok közös gyökere, hogy abból az egész fizikai világképet megértsék.
Nagy jelentősége van az ilyen munkának az egész fizikai tudomány előrevitelében, de igazán értékessé csak akkor tud válni, ha kiegészíti mások
munkássága, akik értenek hozzá, hogy kísérleteikben megszólaltassák a
természetet s megtalálják a módot, hogy a természeti erőket minél változatosabb módon működésbe hozzák.
A nagy fizikai elméletek mindig csak előző bőséges kísérleti tapasztalás alapján fejlődhettek ki, a további kiépítésük és igazolásuk is csak
párhuzamosan folytatott kísérletek utján történhetik. Egész másfajta szel1
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lemi struktura szükséges mindegyik vizsgálódáshoz, de amint nagyon
tévedne, aki nem tudná értékelni az elméleti fizika hatalmas alkotásait,
épen úgy igazságtalanul itél az is, aki a részletekben kutató invenciózus
munkáját akarja lekicsinyleni.
Jedlik olyan korban élt, amikor a természettudománynak a vallással való ellentétét a legjobban kiélezték, de őbenne soha egy percre sem
jutott összeütközésbe az Istenben hivő lélek s a természet törvényeit
kutató tudós. „Kedves öcsém — mondotta egy rendtársának — jobban
megismertem Istent a fizikából, mint maga a theológiából."
Hitének nyilvánosan is kifejezést adott. „A természettan oly képet
tár előnkbe — mondotta az 1846—47-iki iskolai év elején tartott beszédében 1 — melynek minden pontjában a mindenhatóság, végtelen bölcseség és jóság nyomdokaira bukkannunk és így közvetve az ok és
okozat elvénél fogva meggyőződünk, ha máshonnan nem tudnók is, hogy
létezik, sőt léteznie kell egy lénynek, amely a roppant természetet alkotta,
azt folytonosan fenntartja és általa isteni tulajdonítmányait dicsőíti, mert
isteni méltóságának bélyegét a legkisebb porszemre is rányomva találjuk. Ennélfogva nem csodálkozhatni eleget azok gondolkozási módján,
akik magukat a természet titkaiba társaiknál sokkal beavatottabbaknak
vélvén, azt merészelnék következtetni, hogy nincs Isten."
Amikor hosszú mnnka után valami eredményhez jut, ilyen szavakat találunk jegyzete végén: Gloria in excelsis Deo, psalmum dicite
nomini eius.
Sohasem volt rabja a természettudományok mindenhatóságába vetett hitnek, amely pedig olyan általános volt a természettudományok azon
nagy fellendülésének korában. Jedlik buzgón kutatta a természet törvényeit, de amellett tudta, hogy a végső miértre itt nem találhat választ,
hanem csak a hit tud erre felelni. „Majd ha a másvilágra kerülök —
mondotta 3 — akkor megtudok erről a dologról is mindent, most semmit
sem tudok." A gyermekien bizó hit és a tudós büszkeségnek teljes hiánya
cseng ki ezekből a szavakból.
Nagy hazafisága mellett mindig erős volt benne az uralkodó iránti
loyalitás. Öreg korában ez néha egész humoros színezetet nyert. Nagylámpája mellett szokott dolgozgatni, amelyet maga kezelt. 3 Ez azonban
lassanként veszedelmes kezdett lenni rá nézve, mert két esetben már
majdnem szerencsétlenség történt. Jedlik azért semmiképen sem akart
lámpájától megválni, amikor azonban a házfőnök azt mondotta, hogy a
Felség megtiltotta a lámpák használatát, rögtön készségesen beleegyezett,
hogy a veszedelmes lámpát szobájából elvigyék.
Mindig nagyon mértékletesen élt, csak a társaság kedvéért tett
kisebb engedményeket, hogy különcnek ne tartsák. Maga beszélte, hogy
fiatal tanár korában esak azért dohányzott, hogy tanártársaitól ne különbözzék, bár maga semmi élvezetet sem talált benne. Amikor egyetemi
tanár lett s külön lakást tartott, rögtön abbahagyta a dohányzást.
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Egy életet töltött Jedlik a fizika törvényeinek kutatásában, de azért
nem lett rideg, csak magának élö ember, jól érezte magát rendtársai,
barátai körében s kedves, szives volt azokkal szemben, akiket vendégül
magánál látott. Nemcsak a jó napokban mutatott barátságot, hanem igazi
barát maradt akkor is, ha segítségért fordultak hozzá. Éveken át támogatta
jelentékeny összeggel néhány régi jó barátjának családját. Sokszor fel
kellett adnia a saját terveit, lemondani külföldi tanulmányútjáról, annyira
igénybe vették a segélykérők. Egyik levelében azt írja, hogy már fél, ha
a levélhordót közeledni látja, mert a legtöbbször segedelmet kérő levelet
ad át. Feljegyzése szerint 1 pl. 1881-ben 8 hónap alatt 100-ál több levél
érkezett hozzá segélykéréssel s körülbelül 2000 forintnyi adományt osztott ki. Senkit sem tudott elutasítani, bár sokszor vissza is éltek jóságával. Akárhányszor a válasza első részében világos logikával mutatja
ki, hogy a hozzáforduló hamis ürügyet hoz fel, nem érdemli meg a
támogatást, de végül mindig felülkerekedik a jó szive, amely nem engedi,
hogy még a méltatlant is segély nélkül utasítsa el. Csak az időveszteség bántja, az egyik levelében panaszkodik, hogy már egy könyvet megírhatott volna, annyi idejét vették el a kérő levelekre adott váiaszok.
Jedliknek hosszú élet jutott osztályrészül, néhány hét híján 96 évet
élt. Szellemi képességei megmaradtak majdnem halála napjáig, csak a
hallása gyöngült meg, panaszkodott, hogy már nem tudnak értelmesen
beszélni az emberek. Nagy gondot okozott neki a misézés. Minél
öregebb lett, annál nehezebben tudta kikeresni a directoriumból a misét,
pedig legalább vasárnap nem akarta azt elmulasztani. Ugy segített magán, a
hogy egyik bizalmas rendtársát már szombaton reggel magához kérte,
az kikereste számára a misekönyvből a megfelelő misét, ő pedig egész
nap avval foglalkozott, hogy a mise imádságok sorrendjét megtanulja,
hogy másnap reggel 8 órakor pontosan tudja elmondani miséjét. így
tartott ez majdnem egész a haláláig, csak az utolsó három hónapban
kezdte már a hét napjait összekeverni, s akkor már a vasárnapi miséje
is elmaradt.
Még halála előtt egy héttel teljesen ép elmével vitatkozott fizikai
tételekről, bár emlékezete már elhomályosodott s azt sem tudta hol van. 3
1895. dec. 13-án halt meg a halotti szentségek buzgó felvétele után.
Az akadémia babérkoszorút küldött legrégibb tagjának koporsójára. Sírjánál nemcsak a tudomány férfiai búcsúztak tőle nehéz szívvel, hanem
az a sok szűkölködő is, akiket bőkezű adományával oly sokszor megsegített.
Jedlik mindig büszkesége marad a magyar tudománynak. Az emberi művelődés a maga fejlődésében nincs kötve országhatárhoz, nem
egy-egy nemzet életének szűk keretei szabnak irányt haladásának, hanem
az egész emberiség gondolkozóinak közös munkája viszi előbbre egy-egy
lépéssel. De azért ebben a közös feladatban megvan minden népnek a
maga szerepe s egy-egy nemzet életrevalóságát sokszor épen az mutatja
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meg, milyen mértékben tud helyt állani a maga feladatának. A kulturális
versengésben azonban nem egyforma eséllyel indul minden nemzet. Az
eredményes munkának itt is megvannak a maga előfeltételei, amelyek
sokszor nagyon is külső körülménytől függenek. Kis nemzetek, amelyek
hosszú elnyomatásban éltek, amelyeknek a létért, fennmaradásért kellett
küzdeniök, nagy hátránnyal indulnak a népek nagy harcában. Annál
értékesebb azonban az eredmény, amit mégis felmutatnak. Magyarország
szellemi élete, a magyar művelődés csak a XIX. század elején kezdte
megérezni a modern szellem érintéseit s mégis már ebben a korban is
akadtak tehetségek, akik semmiben sem maradtak el a nyugati műveltség
nagy zászlóvivői mögött. Ilyen úttörő tudósa Magyarországnak a fizika
terén Jedlik Ányos, ezért méltó arra, hogy a magyarság mindig tiszteletben tartsa emlékét.
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Az emberiség száma és eloszlása.
Irta : Dr. Kalmár Gusztáv

(Pannonhalma).

1. A Föld népessége.
Az emberiség számát korunkban 1800 millióra tartják. Tudnunk
kell, hogy ez a szám csupán megközelítő értéket fejez ki amely pozitív
és negatív irányban igen nagy, esetleg 100—150 millióra menő eltolódásokat enged meg. Ennek oka a tökéletlen népszámlálási eljárásban rejlik.
Még nálunk, a trianoni Magyarországon is akkora nehézségekbe ütközik
a népszámlálás végrehajtása, hogy teljesen pontos eredmény elérése lehetetlen. Mindig voltak és lesznek emberek, akik személyi okoknál fogva
(bűnösök, titkos bevándorlók), tudatosan kibújnak a népszámlálás alól, de
hányan maradnak ki még véletlenül (csavargók, vándorlók), vagy hányat
számítanak kétszer. A statisztikai hivatalok természetesen a beszolgáltatott
adatok alapján állítják össze a végső eredményt az egyesekig menő pontossággal : pl. 1923-ban a trianoni Magyarország lakosságát 7.945,878-nak
jelezték. 1 Azonban teljes biztonsággal mondhatjuk, hogy a három utolsó
számjegy megbízhatatlan. Nagyobb országokban természetesen növekszik
a bizonytalan adat nagysága. A kultúra fejlettsége ezt le is szoríthatja,
de viszont a fejletlen kultúra igen nagy mértékben emeli. Az egyszerű
ember még ma is a közterhek emelésétől fél az összeíráskor és indokolatlan félelmében hamis adatokat, rendesen kevesebbet vall be. Ez azonban, feltételezve az összeírok lelkiismeretes munkáját, ritkán lényeges
hiba, azért a szokásos népszámlálás alapjában mégis csak hű képet ad a
lakosságról. Sokkal nagyobb baj az, hogy igazi népszámlálás eddig csak
Európában, Amerika nagyobb részében és egyes gyarmatokban volt. Ellenben a legprimitívebb módon : a becslés útján állapítják meg még ma is
Perzsia, Sziám, Tibet, Mongólia, Afganisztán, Buchara, Hedsasz, Asszir,
Jemen, Nedsd, Hadramaut, Borneo, Abesszínia, Liberia, Peru lakosságát
és ezeken kivül számos nehezen megközelíthető gyarmatbirtokét. Számos
államban pedig csak a lakosság könnyen elérhető részét számolják meg,
a többit ennek alapján kiszámítják. Közép- és Dél-Amerika államaiban,
sok kolónián, az Orosz Birodalom egyes részeiben és ami legfontosabb,
Kínában is így történik a lakosság számának megállapítása. Ez az eljárás érthető okokból messze elmarad hűség tekintetében az európai népszámlálásoktól. Ezért vannak olyan feltűnő ingadozások az egyes adatokban. Kína lakosságát pl. az egyes becslések 427, 440, 443 millióra
tették. A tudományos körök elégnek tartják 400 millióban kifejezni a
Mennyei birodalom lakosságát. 2 A nagy ingadozás onnan van, hogy a
kínai zenzus (amely már maga is igen tökéletlen volt), a családok számát
állapította csak meg és ezt egyszerűen 57 2 -del a kínai családok átlagos
családtag-számával megszorozták. Olyan roppant nagy és sűrű lakosságú országnál, mint Kína, már kis hiba is igen vaskos tévedéseket
okoz. Akár a 8 0 milliós családszámnál legyen 1 0 — 2 0 % - o s tévedés
1
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(ami a kínai viszonyok között nem volna meglepő), akár az átlag
szám legyen 1—0'5-del kisebb, máris hatalmas eltérés keletkezik. A délés középamerikai államokban sem sokkal jobb az eljárás, de ezek
nem olyan fontosak, mert lakosságuk eltörpül Kínáé mellett. Elismerés
illeti meg az angolokat, akik a szintén igen népes Indiában már több
izben tartottak pontos népszámlálást európai módon, de India természeti viszonyaihoz igazodva. A vadállatok és kígyók miatt a dsungelek
és erdők lakosait nem este, hanem nappal vették számba. Eléggé
pontosnak tehát csak Európa, Észak-Amerika, Egyiptom, India és megközelítően Kína lakossága mondható. Szerencse azonban, hogy ezeken a
területeken lakik az emberiségnek több mint 2/s-a (1.300 millió körül).
Igen megbízhatatlanok azonban azokról az államokról való adataink, amelyekben népszámlálás még sohasem volt, hanem ahol különböző adatokra támaszkodva becsléssel iparkodnak valami megközelítő
eredményt kihozni. — A becslésnek igen sok módja van. Az utazók
a velük barátságos viszonyban levő törzset hosszas tartózkodás idején
elég pontosan megismerik. Ezek erejét (földjét, harcosait, állatállományát) összehasonlítva a szomszédos törzsekével, megállapítják azok
népességét. Ez az eredmény természetesen csak véletlenül lehet pontos,
de sokkal többet ér, mint egyes utazók általános kifejezései (nagyon
sok emker, sürü népesség). Igen elterjedt mód a kunyhók megszámlálása (különösen gyorsabb utazásnál). Az eredményt megszorozva az
illető törzsnél kifejlődött családtag-számmal, megkapjuk az egyes falvak
lakosságát. Persze ilyen esetben igen jól keli ismerni az illető nép
viszonyait, mert vannak nagy- és kiscsaládú népek. Egyes törzseknél
egy-egy házban (törzsház, klan) több család is lakik. Jó eszköznek
bizonyult egyes helyeken a pálmafák és a rizsföldek megszámlálása,
mert ezek a családok számával vannak kapcsolatban. A már kissé
civilizált országokban elég jó eredményre vezet az adózók vagy harcosok számának megállapítása. 1 A helyzet ma az, hogy Földünk népességének egyharmadát csak becslések útján nyert számadatokból ismerjük. Azonban ez is óriási eredmény, különösen, ha meggondoljuk, hogy
a nálunk szokásos népszámlálás nem igen régi dolog. Svédország, amely
első ezen a téren, ugyan már 1749-ben tartott modernnek tartható cenzust, de a többi államok csak lassan követték példáját. A fél Európát
lefoglaló Oroszország meg épen csak 1897-ben tartotta szükségesnek
első ízben számba venni népeit és ezt a népszámlálást teljesen csak
1927-ben ismételte meg. Világrészek szerint az emberiség 1920-ban a
következőképen oszlott meg:
Európában
Ázsiában
Afrikában
Amerikában
Ausztráliában

450 millió ember él 10 millió • km.-en.
1000
„
„
44
„
„
„
132
„
„
30
„
„
„
210
„
„
42
„
„
„
8
„
„
9
„
„
„

Az egyes kontinensek lakossága között tehát igen nagy különbség
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van és azonnal látható az is, hogy a lakosság és a kontinensek nagysága
között nincs arányosság.
Legfeltűnőbb a hatalmas Afrika és Ausztrália csekély népessége.
A régebbi időben Afrika lakosságát 160—210 millióra becsülték. Az újabb
utazók azonban revideáltatták ezt a számot, mert bebizonyosodott, hogy
Afrika belsejében hatalmas néptelen, vagy ritka lakosságú területek hevernek. Ausztráliánál érthető: mert alig 150 éve, hogy ismerjük, azért csak
újabban kezd benépesedni.
Az utóbbi évtizedekben igen fontos állami és társadalmi kérdés
lett a népesség szaporodása.
Ennek megállapítása természetesen csak
több pontos népszámlálási adat összevetése alapján lehetséges, azért itt
különösen óvatosnak kell lenni az adatok értékelésénél. A. Fischer:
Trägfähigkeit des Lebensraumes c. cikkében 1 a Föld összes lakosságát
1800-ban
1850-ben
1900-ban
1914-ben
1917-ben
1920-ban
2925-ben

775 millióra
1075
1564
1800
1823
1800
1856 millióra becsüli.

A táblázatból látható, hogy a Föld népessége folyton növekszik,
de nem egyenletesen, mert nagy visszaesések is tapasztalhatók. A visszaesések okai, mint az ókorban és középkorban, épen úgy ma is a. háborúk
és a betegségek. Sajátságos, de csaknem minden nagy háború alkalmával megfigyelhető jelenség, hogy nem a hadi veszteségek (hősi, halottak)
okozzák a nagyobb népcsökkenést, hanem a háborút követő ragályok,
éhínségek, forradalmak. Oroszország igen nagy háborús veszteségei
mellett is sokkal több embert vesztett a kommunisták kivégzései, az
ismétlődő éhínségek, pestis, kolera, tífusz által. Kétségtelen az is, hogy
a háború utolsó évében kitört és megismétlődő spanyol járvány, amely
a Földet körüljárta, több áldozatot szedett egymaga (20 millión felül),
mint a négy éves világháború. A Föld népességének 27 millióval való
visszaesését 1918—1920 között főképen u. i. a spanyol járvány okozta.
Ez abból is látható, hogy nemcsak Európában észlelhető a visszaesés,
hanem a többi világrészeken is, de különösen Ázsiában, ahol 14 millió
a csökkenés, mig a háborús Európában 6 millió.
A részletes vizsgálódások nyilvánvalóvá tették azt is, hogy a Föld
népessége növekszik ugyan, de a növekedés intenzitása csökkenőben van.
A következő néhány adatból is jól látható ez a csökkenő irányzat.
1913 körül
Nagybrittániában : 1000 lélekre esett
Németországban : 1000
„
„»
Franciaországban : 1000
„
„

10-2

12-4
l-l
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1924 körül
6'2
növekedés
1-8

1913 körül 1924 körül
Oroszországban :
1000
16-5
12-0
növekedés
n
n
Magyarországon : 1000
11-0
9-1
»
n
Romániában :
1000
16-0
14-2
»
»
Szerbiában :
1000
16-6
14-0
»
»
Svédországban :
1000
9*6
7-4
v
»
Indiában :
1000
10-7
1-5
»
»
?
Kínában :
1000
5-0
»
V
A kimutatás azonban még nem tökéletes, mert az 1924. évi számadatot kétségtelenül kedvezően befolyásolta a háború, amelynek befejeztével 1919—1920. években a házasságkötések 100—150 százalékkal
felette álltak a békebelieknek. A süllyedés azonban kétségtelen, még pedig
csaknem mindenütt. Még ijesztőbbé válik ez a jelenség, ha tekintetbe
vesszük azt, hogy a halandóság (leszámítva a járványos éveket), mindenütt csökkent. Az emberiség szaporodásában megállapítható hanyatlás
tehát egyedül a születések elmaradásában rejlik.
Nagybritániában 1000 lélekre esett
születés: 1913-ban 24'2
halálozás: 14"0
1924-ben 19*2
„
12*5
Németországban 1000 lélekre esett
születés: 1913-ban 27'5
halálozás: 151
1923-ban 20"9
„
13 9
Franciaországban 1000 lélekre esett
születés
1913-ban 18*8
halálozás
17-7
16-9
1924-ben 18*7
Oroszországban 1000 lélekre esett
születés : 1912-ben 4 2 2
halálozás
25-7
23-0
1923-ban 35-0
Magyarországban 1000 lélekre esett
születés: 1913-ban 3 4 5
halálozás
23-5
1923-ban 28'3
16-1.
Romániában 1000 lélekre esett
születés: 1913-ban 42 - l
halálozás
26" 1
22-6
1922-ben 36"8
Szerbiában 1000 lélekre esett
születés: 1912-ben 39'0
22*4
halálozás
20-0
1923-ban 34*0
Hollandiában 1000 lélekre esett
12-2
halálozás
születés: 1913-ban 28"0
9-6
1924-ben 24'9
Svédországban 1000 lélekre esett
születés : 1913-ban 2 3 2
halálozás : 13-6
11-4
»
1923-ban 18'8
Indiában 1000 lélekre esett
születés 1913-ban 3 9 4
halálozás
28-7
29'9
1921-ben 31*4

Mindenütt tapasztalható tehát a születések csökkenése. Legrosszabb
kétségtelenül Franciaország helyzete, ahol legalacsonyabbra szállt a születések száma. A németek minden lehető alkalommal iparkodnak jól kiemelni ezt az állapotot, amely valósággal a depopulátió felé viszi Franciaországot, de ugyanakkor megfeledkeznek magukról és több más germán
államról, ahol a születések viszonyszáma majdnem egyszinten van Franciaországéval. A különbség mindössze az, hogy Németországban, Nagybritánniában, Hollandiában, Svédországban a halálozási arány sokkal
kedvezőbb, mint a franciáknál. 1
A jelenség okainak bővebb tárgyalása meghaladja a cikk kereteit.
Csak egy-két földrajzi vonatkozásút emelünk ki. A nagykulturájú országokban (Franciaország, Nagybritánnia, Németország, Hollandia, Svédország) kétségtelen összefüggésben van a luxus hatalmas megnövekedésével, amellyel a kereset nem tud lépést tartani. A közép- és keleteurópai államokban az általános elszegényedés, a bizonytalan
politikai
helyzet és megélhetési lehetőségek erős csökkenése idézte elő a születések általános hanyatlását.
Az emberiség számának az a nagyarányú emelkedése, amely
1800—1910 között megfigyelhető volt, újból felvetette a túlnépesedés
problémáját. Egyes tudósok már számításokat is végeztek, hogy mekkora
az a maximális embertömeg, amelyet a Föld el tud tartani és mikorra
tehető ennek a számnak elérése. A kérdés megoldásai sok okos megfigyelést mutatnak fel, de egyelőre nem egyebek mint többé-kevésbbé
szellemes elmefuttatások, amelyek azonban épen a legfontosabb kérdésekben nem tudnak biztos alapra támaszkodni. Még maga a népesség
pontos száma, növekedése is többé-kevésbbé problematikus dolog. Még
kevésbbé tudjuk megállapítani az ember szükségleteit és a szükségleteket
(élelem, r ruházat, lakás stb.) szolgáltató Föld maximális teljesítő képességét. Óriási területek parlagon hevernek még, rendkivül sok energia
haszontalanul elvész, a művelés alá fogott területek legtöbb helyen felétharmadát hozzák, mint amennyit okszerű művelés mellett szolgáltatnának.
Szerintünk tehát a kérdés ma még megoldhatatlan. A túlnépesedés ma
még inkább időbeli, mint térbeli jelenség. Belgium, Anglia, Szászország
most rossz gazdasági viszonyok idején mutatkoznak „túlnépes" területnek, rendes körülmények közt nem. Hasonló a jelenség Indiában és
Kínában rossz illetve jó termés idején. Sokszor maga a természet szabályozza a népesség növekedését. Az éhínség és nagy járványok a hirtelen
beálló túlnépesedés reakciói igen sok esetben. 2

2. Lakott és lakatlan területek.
Az emberiség elterjedésének határai vannak. Sokféle körülménytől
függhet a lakott és nem lakott területeket elválasztó határ, de leghatalmasabbat és legállandóbbat az élelem megléte vagy hiánya vonja meg.
1 A. Fischer i. c. 777—78. 11.
2
Csak ilyen értelemben fogadjuk el commandant Rouch szavait : C'est une
loi générale : . . . les épidémies, les famines . . . f o n t . . . marquer l'inexorable niveau
que la population ne peut depasser. Rouch : Les traits essentiels de la Geogr. Hum. 18. 1.

„Ház, ruha és tüz nélkül legalább is Földünk melegebb vidékein élhet*nek emberek, de táplálék nélkül nem." 1 Az emberiség tehát nem terjedhet túl azokon a határokon, amelyeket a táplálékul szolgáló növények és
állatok át nem lépnek. Ez a határ azonban csak általánosságban szabja
meg az emberiség elterjedését és elsősorban a primitiv népekre vonatkozik. A müveit ember ugyanis nem függ olyan nagy mértékben a természettől, mint a műveletlen. Telepeket, városokat épít olyan helyeken,
ahol primitiv viszonyok között egyáltalán nem lehetséges állandó jellegű
emberi település. Így pl. Coolgardie város a forró Nyugat-Ausztrália
sivatag vidékén épült, ahova 500 km távolságból csöveken vezetik a
vizet. Hasonlóképen város keletkezett Alaszka hómezői között, ahova
minden élelmiszert messziről kell szállítani. A legújabb időben a fagyos
Spitzbergákon van kialakulóban nagyobb település. A két elsőnél az
arany, az utóbbinál a szénbányászat vonzotta és tette lehetővé a települést. Mindez azonban csak ideiglenes jelenség, mert a bányászat lehanyatlása magával rántja a településeket is.
A lakható (élelmet nyújtó) területeknek, az úgynevezett oikumenenek határát csak ideiglenes jellegű települések tudják átlépni, amelyek
élelmüket mindig az oikumeneről kapják.
A lakott és nem lakott területek közötti határ sohasem vonal, mint
a térképek jelzik, hanem többé-kevésbbé széles sav. Ez átmeneti terület,
ahol egyes évszakokban élnek emberek, más évszakokban pedig teljesen
néptelen. Ilyenek pl. az egyes sarki szigetek, amelyeket csak halászat
idején laknak. Ilyen a tundra vidék Európa és Ázsia északi részein.
Télen az egész egyetlen hósivatag. Még azt sem lehet megállapítani,
hol van a szárazföld és a tenger határa. Nyáron elolvad a hó, lefolyik
a víz, és kizöldülnek a magasabb területek. Moh, zuzmó, fű és tarka
virág borít mindent, mint valami csodaszép szőnyeg. A télen át teljesen
néptelen táj ekkor megelevenedik. Az erdővidék lakosai előjönnek faházaikból nyájaikkal és megkezdődik a tundrán az állattenyésztés, a
folyók mentén és a tengerparton a halászat. Ősszel újabb népvándorlás,
de most vissza az erdővidékre.'2 Itt tehát a Jeges-tenger partvidékén
végig 100—300 km széles, sőt néhol még ennél is szélesebb átmeneti
zóna van a lakott és nem lakott területek között. Ugyanez a jelenség
figyelhető meg a magas hegységekben is. Itt az örökös hó vidéke és az
állandóan lakott völgy között a havasi rétek, legelők szolgálnak átmenetül. Nyáron ezer meg ezer állat és ember él ezeken, de télen teljesen néptelenek.
Földünkön két nagy lakatlan terület válik el élesen a lakottól és
övalakban körülveszi a Földet.
Legkönnyebben jelölhetjük meg a lakott föld déli határát, amelyet
megközelítően a 60. déli szélességi kör jelöl. Ezen a körön túl emberek
állandóan nem tartózkodnak. Sőt még a hajók sem járják tengereit.
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A. Woeikov: Verteilung der Bevölkerung auf der Erde. Pet. Mitt. 1906. 241.1.
K. Regel : Mensch und Wirtschaft in Nord-Russland. Geogr. Zeitsch. 1922.
348—49. 1.
Passarge : Die Landschaftsgürtel der Erde. 12—18. 1.
2

Csak bálnavadászok és különféle expedíciók keresik fel néha ezt a néma
vidéket, amelyből nagy területet foglal el a 14 millió D-km nagyságú
Antarktis. Az a néhány sziget, amely a 60. szélességi körön túl esik,
szintén teljesen néptelen.
Az északi határt jóval nehezebb megállapítani, mert a természeti
viszonyok itt sokkal változatosabbak. A déli féltekén már a 40. szélességi kör és az Antarktisz között is alig van szárazföld. Azért ott az
állandó nyugati szelek hatalmas hidegvizű tengeráramiást fejlesztettek
ki, amely nagymértékben oka a déli sarki tájak barátságtalan klímájának. A közbeeső szigetek igen messze esnek egymástól, ami lehetetlenné
teszi a sarkvidéki népek olyan vándorlását, aminőt északon az eszkimóknál tapasztalunk. Különösen nagy hatással van északon a meleg Golfáramlás, amely Európa legészakibb részein is megakadályozza a tenger
befagyását. Egyedül a Golf-áramlatnak köszönhető, hogy Európa csaknem egész terjedelmében lakott föld. Ázsia északi részeiből is csak kevés
(a Tajmir-félsziget egy része) mondható lakatlannak. 1 Sőt újabban lakott
területek közé kell számítani a Jean Mayen szigetet, a Spitzbergákat,
Novaja Zemlját, az Uj Szibériai-szigeteket és Vrangel-szigetet.
A Spitzbergákon ugyanis már virágzó bányavároska van. Vrangelszigetre az oroszok csukcsokat és eszkimókat telepítettek, mert a tengeri
halászat és a prémes állatok vadászata igen jövedelmezőnek Ígérkezik,
Novaja-Zemlján és Jean Mayen szigeten pedig egész éven át működő
szikratávíró állomásokat állítottak fel az oroszok, illetve Jean Mayen
területén a norvégek. 2
Amerika sarkvidéki tájékain szintén messze északra felhúzódik a
lakott föld határa. Ma már Grönland partvidéke és az északamerikai
arktikus szigetvilág nagyobb része is lakott földek közé számít. A szigeteken ugyan inkább csak átmenetileg fordulnak meg az eszkimó törzsek,
de Grönland nyugati, védett partvidékét régi idő óta állandóan lakják
emberek. Itt vannak Földünk legészakibb települései Etah és Anoreto,
az északi szélesség 78., illetve 82. fokán. 3 A keleti hidegebb részen, a
70. foknál feljebb nincs település. Északon tehát 26'5 fokkal közelebb
férkőzött az ember a Sarkhoz, mint délen, ahol a legdélibb állandó település, egy kis tűzföldi missiós állomás, a déli szélesség 55. fok 30'-én
fekszik. Áz északi félgömbön teljesen lakatlanok a Ferenc József-szigetek,
a Spitzbergák nagyobb része, Grönland belseje, Grant-földje és sok sziget
Kanadától északra.
A földgömbön végig futó két lakatlan vidék között foglal helyet az
oikumené, a lakott Föld. Azonban ez az elhatárolás csak nagy
általánosságban jelzi az emberiség elterjedését, mert e határokon belül számos
üres, lakatlan terület van. Ilyeneket találunk először is a magas hegyvidékeken. Itt nemcsak az örökös hó akadályozza meg az ember elterjedését, hanem a magasság is, amely a hegyi betegséget okozza é s
ezáltal bizonyos határon felül az állandó letelepülést lehetetlenné teszi.
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A tundrát természetesen csak átmeneti zónának számítjuk.
2 Geogr. Zeitsch. 1922. 276. 1. és 1925. 300. 1.
3
N. Krebs : Die Verbreitung der Menschenheit. 23. 1.

Mivel az örök hó határa az Aequatortól való távolságtól függ, azért az
Egyenlítő közelében jóval magasabbia hatolnak fel a települések, mint
a térítő vagy épen a sarkkörök vidékén. Az Alpokban 1000—1600 méter
körül van a települések felső határa. A melegebb, védett hegyoldalakon
azonban 2600 méterig is felmennek az alpesi pásztorok tanyái. A délebbre
fekvő Kaukázus hegységben 2500 méterig megterem a gabona, Abesszínia
hegyes vidékén 1800—2500 méter között lakik a lakosság túlnyomó
része. Dét-Amerikában Ecuador fővárosa Quitó, amely csaknem pontosan
az Aequator alatt fekszik, 2850 méter magasan van. 1 Sőt Peru és Bolivia
területén még ennél magasabban épült városokat is találunk. Ilyen pl.
Cerro de Pasca Peruban, amely alig valamivel fekszik alacsonyabban
(4350 m.), mint az Alpok legmagasabb csúcsa. 2
A legnagyobb lakatlan területeket azonban az oíkumene határain
belül nem a hegyvidékeken, hanem a sivatagokban találjuk. Itt nem a
klíma nehezíti meg, vagy teszi lehetetlenné a települést, hiszen az ember
-f~ 50" C hőmérsékletet is kibir, hanem a vízhiány. Ennek bizonyítéka
az is, hogy ott, ahol a sivatagokban a források vagy folyók vannak,
emberek is élnek. Mint valami szigetek a tengerben, olyanok az oázisok
a sivatagokban. 3 Az oázisok közötti sivatagi rész teljesen néptelen.
Mivel a sivatagok két övben körülmennek a Földön (csaknem pontosan a térítőkörök vidékén), azért Európát kivéve, minden kontinensnek nagy lakatlan vidékei vannak. A statisztikákban ugyan mindig
valamely minimális népsűrűséggel szerepelnek (pl. a Francia Szahara
népsűrűsége 0 9 ) , de ez nem egyéb, mint az oázisok lakosságának elosztása a sivatagos területekre.

3. A népességi eloszlása.
Földünk 510 millió km 2 területéből 150 millió km" a szárazföld.
Egy-egy négyzetkilométerre tehát az emberiség 1800 milliót kitevő tömegéből 12 ember esik. Mathematikailag ez igaz, a valóságról azonban
teljesen hamis és helytelen képet ad. Hamis azért, mert az emberiség
eloszlása egészen más, mint amit a 12-es viszonyszám mutat, helytelen
pedig, mert a legkülönbözőbb természetű területeket (sivatag, tundra,
őserdő stb.) és legkülönbözőbb igényű népeket vonja egyetlen összehasonlításba össze. Ilyen nagyon általános kifejezéseknek tehát semmi
értelmük sincs. Hogy az emberiség eloszlásáról és annak okairól hű
képet nyerjünk, apró, lehetőleg egyforma természeti felszereltségü vidékeket kell vizsgálat alá venni és tisztáznunk kell azokat a tényezőket,
amelyek az emberiség eloszlására hatással vannak. Lássuk röviden először az utóbbit.
Az emberiség eloszlása elsősorban attól függ, hogy milyen bőségben talál valahol táplálékot (ételt, italt).
1 N. Krebs : i. m. 24—26. 11.
2
I. Rouch : Les traits essentiels de la Geogrephie humaine 16—17. 11.
3 Az oázis szó, amely egyiptomi eredetű, valóságban szigetet is jelent.

Mivel a táplálék túlnyomó részét a növényvilág adja és mivel a
húst szolgáltató állatok is túlnyomóan növényekkel táplálkoznak, azért
a népesség eloszlására a növényzet elterjedése van legnagyobb hatással.
Alig hinné pl. az ember, hogy a tundrák lakosainak élete az igénytelen
moh és zuzmótól függ, mert a tejet, húst szolgáltató rénszarvasnak ez
a legfontosabb eledele. Növényzeten egyébként elsősorban a kenyérnövényeket értjük (gabona, burgonya, datolya, banán, rizs, köles stb.),
csak másodsorban jönnek tekintetbe a takarmánynövények és végül a
ruházat miatt szükséges rostos növények (len, kender stb.). Minden más
előnytől eltekintve : minél gazdagabb valamely vidék ezekben a növényekben, annál sűrűbb lehet a lakossága. A dús termékenységü Kínában,
Japánban, Jáván, Indiában pl. sürübb lakosság van, mint a gyepes
pusztákon, vagy a terméketlen vidékeken (Norvégia, Svédország). Általános szabálynak mondhatjuk azt is, hogy a túlnyomóan állattenyésztéssel foglalkozó vidékek ritkább lakosságuak, mint a földmívelők. Erre
igen jó példa Oroszország. Ennek déli részét kitűnő lösz talaj fedi.
A csapadék azonban ennek a lőszös területnek északi felén több, mint
a déli felén. Azért az előbbi kitűnő gabonatermő vidék, a híres csermozjom ( feketeföld), a déli rész ellenben gyepes steppe, amely főleg
állattenyésztésre szolgál. Ez utóbbin a népsűrűség 20—30 körül van,
míg a csermozjomon a hetvenet is eléri.
Igen ritka népességüek szoktak lenni minden éghajlati övben a
nagy erdők vidékei, mert itt a kenyérnövények számára még kevés a
hely, és csak fokozatos munkával lehet az erdőket, különösen a trópusok
vidékén visszaszorítani. Legritkább népességüek a sivatagok, sőt ezeket
mint említettük, egyáltalán ki kell rekeszteni a lakott területek közül,
mert az oázisok lakosai nem a sivatagból, hanem az oázisból élnek.
Hatással vannak a népesség eloszlására a tengerek, tavak és a nagy
folyók. A primitív népeknél elsősorban mint bőséges táplálék források szerepelnek a halakban, kagylókban gazdag folyók és tengerek. A csekély műveltségű répeknél a tenger- és folyópartok azért mindig sürübb népességüek
szoktak lenni, mint a többi rész. Grönlandban az eszkimók pl. a partokon laknak. De még művelt országokban is igen jól megfigyelhető ez
a jelenség. Bretagne-félsziget partvidékén 180 ember esik egy km'2-re,
m ig a félsziget belsejében csak 80. 1 Ha tengerek, tavak, folyók hajózhatók és a forgalom útjába esnek, akkor a kultúrált vidékeken is hatalmas vonzóerőt gyakorolnak a népességre, mert igen sok megélhetési
lehetőséget adnak. A mi szép Dunánkat eredetétől torkolatáig a nagy
és népes városok egész sora kíséri. A nagy tavak és tengerek melleti
nagyvárosok sorozatát szinte felesleges említeni. Dalmácia lakossága is
túlnyomóan a tenger mellett lakik, mert a tenger szolgáltatja a szükségletek javarészét.
A tenger és a nagy folyók hatásával versenyez a bányászat és az
ipar vonzó ereje. Különösen a gyáripar tud óriási tömegeket felszívni.
Igen jó példa erre Nagybritánnia. Földmívelő, állattenyésztő részein
50—95 a népsűrűség, bánya- és iparvidékein ellenben 200—600 között
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mozog, sőt Lancashire 4800 km területén közel 5 millió ember él, tehát
1000-nél is több esik egy négyzetkilométerre. Németországban szintén
igen élesen elválik az iparos és földmivelő terület. A földmivelő Poroszország és Branderburg 60—70 embert tud csak felmutatni négyzetkilométerenkint, ellenben a Rajna mentén kétszázan, sőt az igen iparos
Szászországban háromszázon is felül van a népsűrűség.
Ezeken az igazi földrajzi tényezőkön kivül még számos körülmény
van hatással az emberiség megoszlására. Csak néhány fontosabbat említünk. Ilyen pl. a pénz, a töke, amely ritka népességű tájból sűrű népességűt tud alakítani. Ilyen sűrű népességű a Szahara, az északi részén
furt artézi kutak körül, a száraz vidékek az öntöző müvek mellett, a
gyarmatok az ültetvények körül, újonnan nyitott bányáknál. Ide sorolhatjuk a háborúkat, amelyek néptelenekké tehetnek igen nagy vidékeket.
A törökök kiverése után pl. az Alföld déli része teljesen néptelen volt.
Az angolországi forradalmaknak, társadalmi, vallási viszálykodásoknak
köszöni Észak-Amerika eredeti angol lakosságát. Az orosz forradalom
elnéptelenített számos nagy várost és kivándorlásra kényszerített több
millió embert. Még nagyobb hatással vannak a betegségek, ha valamely
vidéken állandóan pusztítanak. A malária miatt ritka népességüek a
meleg éghajlatú mocsaras vidékek (pl. Itália partvidéke Livorno és Róma
között). Afrika belsejében az álomkór irtotta ki nagy vidékek lakosságát.
Sőt hatással van kétségtelenül a népesség eloszlására a vallás is,
még pedig sokkal nagyobb fokban mint sokan gondolják. A szülőház,
a szülőföldnek és a hazának szeretetében rendkívüli sok vallásos vonás
van. Már pedig ezek, mint köztudomású, nagy hatással vannak a népesség megoszlására. Még falut sem szívesen változtat az egyszerű ember,
még kevésbbé hazát. A vallásos kínai meghalni visszamegy hazájába.
A középkor folyamán a lakosság iparkodott amennyire lehetett a templomhoz közel letelepülni. A vallás törvényei (nemcsak a katholikusé !) a nép,
nemzet fenntartását is sürgetik. A zsidóknál, egyiptomiaknál, kínaiaknál
szégyen volt a gyermektelenség. Csak a vallásosság hiánya magyarázhatja a gazdag és győztes francia nép stagnálását.
Földünk területén ma négy centrumot találunk, ahol az emberiség
rendkívül összesűrűsödik. Első helyen említjük Kelet-Ázsiát, amely Kína
alföldi és dombos részeit és Japánt foglalja magában. Területe mintegy
3 m llió km'2, lakossága pedig 340—400 millió között van. Hasonló
hozzá a másik nagy nepsűrüségi táj Indiában. Itt 2 5 millió km 2 területen 250 millió ember él. Indiában és Kelet-Ázsiában egyedül a föld
nagy termékenysége, a meleg klíma és a bő csapadék teszi lehetővé ezt
a sűrű népességet. A mi hűvösebb éghajlatunk alatt tisztán földmívelésből ilyen sűrű lakosság nem tudna megélni, mert mig nálunk többnyire
csak egy termést lehet évenkint betakarítani, addig India, Japán, Kína
öntözött földjeiről kettőt, sőt hármat is lehet. Sokat számít természetesen a három ázsiai nép igénytelensége is. A harmadik vidék Közép- és
Északnyugat-Európát
foglalja magában : Angliát, Skócia déli részét,
Belgiumot, Hollandiát, Németországot, Csehországot, Svájcot, a trianoni
Magyarországot, Ausztriát, Itáliát és Lengyelország nyugat: részét. Itt

2 miiiió km 2 terület közel 250 millió embert tart el. A negyedik
terület Amerikában van ; az Unió keleti részén. Ez jóval kisebb, mint
az előbbiek és kevésbbé sűrű népességű, mert mindössze 550 ezer
km 3 -t vehetünk itt számításba 50 millió lakossal. Megjegyzendő azonban, hogy ez utóbbi a három másikkal szemben igen fiatal jelenség. Kelet-Ázsia és India sűrű népessége évszázadokra tekint vissza,
Európa nyugati és középső részein is közel egy százados a néptömörülés, az Unió keleti részein azonban csak a múlt század 90-es
évei után kezd kialakulni a vidék sűrű népességűvé. Az európai és
amerikai néptömérülésnek oka csak részben a fejlett mezőgazdaság,
sokkal inkább a vidék hatalmas szén- és vasbányászatán
felvirágzott
gyáripar, amely az egész világon uralkodik. Nagy a népsűrűség még
Egyiptomban, a Nilus mellett és Jáva szigetén. Mindkettőnek 300 körül
van a népsűrűsége. A négy nagy és két kisebb terjedelmű sűrű lakosságú terület alig foglal el többet 7 millió U-km-nél,
tehát a szárazföldnek mindössze li20-át, de ezeken lakik az emberiségnek több mint fele,
közel 1000 millió ember.

Nyilvánvaló,

hogy

az ember

Ebben áll teljes méltósága

és minden

lessége a helyes

gondolkodás.

pedig

önmagán,

az,

hogy

gondolkodásra
érdeme;

minden

köte-

helyes

rendje

A gondolkodás
teremtőjén

született.

és végső

célján

kez-

dődjék.
Pascal. (Pensées,

Miután

az

emberek

nyomort és tudatlanságot,
hogy nem akartak

nem

tudták

azzal akartak

többé ezekre

legyőzni

magadról

hogy jót

a

boldogságot

halált,
szerezni,

gondolni.
Pascal. (Pensées,

Azt akarod,

II. 146.)

gondoljanak

rólad?

II. 168.)

Ne

mondj

jót.
Pascal. (Pensées,

I. 44.)

Lehetséges-e az éleljelenségeket
élő szervezetben megszakítani?
Irta : P. dr. Gilbert Rahm O. S. B. (Maria-Laach).*

A fiziologusok az élet mivoltát vizsgálva, különbséget tesznek aktiv
(tevékeny) élet s az életjelenség nyugalmi állapota ; a halál között.
Emellett még beszélnek harmadik állapotról: a merevség
állapotáról.
Van kiszáradás, melegség és hidegség miatt bekövetkező merevség. Legismertebb példát a téli álmot alvó állatcsoportok szolgáltatják. Az állatok
nagy részének — melyek aktiv életműködéseiket csak nedves környezetben, vagy csak vizben képesek kifejteni — megvan ama képességük,
hogy kiszáradás esetén a merevség állapotába essenek. Ebben a védelmi
állapotban, hosszú ideig, több hónapig, sőt több évig is életben maradnak. Ha idők multával nedvességet kapnak, ismét megkezdik életműködéseiket. A kiszáradást követő merevségi állapot — melyben az állatok
„vita minima"-! — azaz nagyon is lecsökkent élettevékenységet mutatnak — csak fokozatbeli eltérést mutat az aktiv élettől. Pl. az összes téli
álmot alvó állatoknál meg van a lélekzés — ha alig is vehető észre, de
mégis kimutatható. így a marmotánál 20-szor, a borznál 80-szor kevesebb az oxigénfogyasztás, mint éber állapotban. A téli álmot alvó denevér
3 napon keresztül, mindössze 28 cm 3 oxigént fogyasztott.
Vannak-e azonban olyan élőlények, melyeknél ilyen merevségi állapot
esetén a modern kutatás legtökéletesebb eszközeivel sem tudtak kimutatni
életjelenségeket? Ilyen irányú kísérleteket már a mult század 80-as éveiben végzett Koch professzor Bonnban, növények magvain. Mivel az eredmény negatív volt, vagyis semmi életjelenséget nem tapasztalt, azért
folytatta kísérleteit s vele együtt Verworn is — aki a Koch-féle kísérleteket tudományosan is alátámasztotta — s mindketten kimutatták, hogy
lélegzést nem tapasztaltak. Verworn ezt a haláltól mégis különböző állapotot: „az élet jelenségek reparabilis nyugalmi helyzetének" nevezte el, míg
a halál „irreparabilis" állapot. A Koch-féle kísérletek azonban ma még
bizonyításra szorulnak, hogy valóban az életjelenségek teljes nyugalmi
állapotáról van-e itt szó. Koch növényi magvakat tett üvegcsőbe, azután
ebből kiszivattyúzta a levegőt s az üveget beforrasztotta. Pár hónap múlva
az üvegcsövet megvizsgálta s a ; legprecízebb módszer" ellenére se tudott
kilégzés következtében fellépő széndioxid nyomokat találni. Eltekintve
attól, hogy Koch rendelkezésére álló segédeszközök egyáltalában nem
voltak alkalmasak teljes légüres tér előállítására, csak azt bizonyítják e
kísérletek, hogy az akkori eszközökkel semmiféle széndioxid keletkezését
nem tudtuk megfigyelni a mi esetünkben. Hogy azonban ilyen előfordul,
1
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vagyis széndioxid termelődhet, az még nincs bizonyítva; az ilyen „vita
minima"-ban keletkezett széndioxid oly kevés, hogy ezt ma még nem mérhetjük. Ennek ellenére Verworn az ő „Allgemeine Physiologie", ein Grundriss der Lehre vom Leben" (1915. Jena. 158. o.) című müvében mondja:
„Ezen kísérletek eredményei után semmi kétség nem marad az iránt,
hogy a kiszáradt organizmusokban az élet tökéletesen elnyugodott." Ezt
a véleményt általánosan vallják mindazok, akik behatóan foglalkoznak
az élet lényegével. Én Peyer és Claude Bernard-ral együtt órához hasonlítom e merevségi állapotot, oly órához, mely fel van húzva, de még áll.
Csak egy lökés s az óra jár ; az életfolyamat ismét megindul.
Abból a gondolatból kiindulva, hogy a legnagyobb nehézség a
merevségi állapotban végzett életfolyamatok „quantitativ" kimutatásában
van, én csak arra a kérdésre akarok felelni, hogy ilyen állapotban anyagcsere lehetséges-e ? Kísérleteimhez: medveállatkákat (Tardigradae), örvényférgeket (Rotatoriae), s fonálférgeket (Nematodae) használtam fel. Ezen
állatok rendkívül ellenállóerővel rendelkeznek a kiszáradás veszélyével
szemben — éveken át életben maradnak, anélkül, hogy táplálékot vennének fel. A kérdés tehát csak az volt, hogy vájjon teljes életfolyamatpihenés áll-e b e ; azaz, a lélekzés és kiválasztás is megszűnik-e?
Mindezen kísérletek azonban, amelyek az anyagcsere-jelenségnek
„quantitativ" kimutatására irányultak, vagyis a lélekzésre és kiválasztásra — a kísérleti állatok kicsinysége s amiatt, hogy az állatkákat a
moháról leválasztani nagyon nehéz volt — nem vezettek eredményre.
„Quantitativ" anyagcserén értjük az elhasznált oxigén, illetve a keletkezett széndioxid mennyiségének meghatározását. Bonnban és Leidenben végzett kísérletek ilyen eredményt igyekeztek kimutatni. Abból a
gondolatból kiindulva, hogy igazi energiafurrás gyanánt csak az oxigén
jöhet számításba, arra törekedtem, hogy kísérleteim alkalmával az oxigént vagy elvonjam a kis állatoktól, vagy pedig hogy lekössem más
gáz segítségével. Ezt kétféle módon lehetett elérnem. A kísérleti állatot
vagy oly edénybe helyeztem, mely oxigén-mentes volt, vagy pedig oly
gázt eresztettem az állatkához, mely az oxigént lekötötte, azonban az
élő szervezetet mégsem pusztította el. A nitrogén alkalmasnak látszott
erre a célra. Már 1920 telén a bonni egyetem fiziológiai intézetében,
sajnos, korán elhalt tanáromnak, Verwornnak vezetése mellett a nitrogéngázzal dolgoztam s oly vegyületet állítottam elő, mely az oxigént teljesen
lekötve, oxigénmentessé tette a kísérleti állatokkal megrakott üvegcsövet.
A beforrasztott, oxigénmentes üvegcsöveket 10 nap múlva nyitottuk fel s az összes állatok mind halottak voltak. Ezt csakis az oxigénnek a hiánya okozta. Ellenvethetné azonban bárki, hogy a medveállatok
már a kísérlet előtt élettelenek voltak. Ámde a kísérlethez használt állatok ellenőrzése olyan pontos volt hogy ez az ellenvetés nem állhatja
meg helyét. Azután hogyan lehetséges, hogy az összes állatok elpusztultak? Ezt csak a kísérlet idézte elő — Ebből levontam a következtetést s megállapítottam, hogy az állatok az oxigén hiánya miatt pusztultak el, mert a nitrogén indifferens gáz, az őket meg nem ölhette. Verworn csatlakozott felfogásomhoz. A legújabban végzett beható kisérleteim
alapján azonban eltértem e most vázolt felfogásomtól.

A leideni egyetem Kryogén-intézetében Dr. Crommelin igazgató
szívességéből hosszabb időt töltöttem kísérletezés céljából. Dr. KamerlingOnnes is a legnagyobb hálára kötelezett szolgálatkészségével. Most folyékony héliumot és folyékony hidrogént használtam. A héliumot - 2 6 9 ° C - o n
cseppfolyósítottam és Langmuir-féle higanyszivattyúval préseltem bele a
kisérleti-csövekbe, melybe 100 merevedési állapotban levő állatot helyeztem. A hidrogén — 263° C-nál cseppfolyósodott s ezt forgó olajszivattyúval légüresített csövekbe préseltem. A kísérletek eredménye teljesen
különbözött az előbb leírttól, mert a legtöbb állat a kísérlet után is életben volt. A kísérleti csöveket időnkint nyitottam fel s nedvességhez
juttatva az állatokat vizsgálatnak vetettem alá.
Ugyancsak megemlítem — mielőtt végső következtetést vonnék —
ama kísérleteimet, melyet 1923-ban szintén a leideni egyetemen végeztem. A kísérlet alkalmával -f- 300" C-on tartottam az üvegcsöveket s
rajtuk időnkint cseppfolyós nitrogént eresztettem keresztül, azért, hogy
teljesen oxigénmentes teret kapjak. Sőt még osram-lámpát is közbeiktattam, hogy annak izzása lekösse az oxigén nyomait is. — Ilyen
elővigyázat mellett figyeltem a Tardigradá-kat s noha 70° C-ra is felmelegítettem a csövet, mégis azt tapasztaltam, hogy a felbontás után ha
nedvességet kaptak, életfolyamatukat ismét megkezdték.
Ezekből a kísérletekből tehát levonhatjuk a következtetést s kimondjuk, hogy a „latens" állapotban lévő élő organizmusban az életfolyamatok teljesen szünetelnek. A nitrogénnel való kísérletre vonatkozóan
pedig megjegyezzük, hogy ez a gáz mindenesetre valami módon károsan
hat az élő szervezetre.
Az említettekhez csatlakozik másik kísérletem, melyet szintén Leidenben végeztem. A nyugalmi helyzetben levő állatokat folyékony levegővel telt edénybe tettem s ebben a — 200° C hidegben 20 hónapon
át tartottam őket, anélkül, hogy elpusztultak volna. A cseppfolyósított
levegő oxigénje nem lehet energia-forrás, tehát a lélegzésnek teljesen
szünetelni kellett. Felléphetett az „intramolekulázis" lélekzés, mint új
energiaforrás, de ez még újabb kísérletekkel bizonyításra szorul.
Egy tényt azonban le kell szögeznünk, azt, hogy az életfolyamatok
szünetelése csak bizonyos idő-határok között lehetséges, ha huzamosabb
ideig tart, akkor bekövetkezik a halál. Valószinü, hogy a protoplasma,
az élet ősalapja a merevség-állapotában oly elváltozást szenved, mely
halált okoz. A plasma kolloid szerkezetében állanak be káros elváltozások. Igen valószinü Pflüger és Verworn elmélete, mely szerint az organizmus „biogenmoleküT-e, azaz a plasmamolekulák konstrukciója; —
oly értelmű elváltozáson esik át, hogy utána alkalmatlan lesz az életfolyamatok felvételére.
Kísérleteimből kiderült, hogy az állatok nagyon alacsony hőmérsékleten is életben maradhatnak. Folyékony hidrogénben — 263° C, folyékony héliumban
269° C-t birtak ki halál nélkül. Sőt még bizonyos
méreg-hatások sem ártanak az alacsonyabbrendü lényeknek. Lisse professor értesít arról, hogy ő kéksavgáz többszörösen erősített adagjával
kezelt fonalférgeket s azok életben maradtak.

Végül megemlítjük még Swante Arrhenius panspermia elméletét,
mely szerint az élet-csirák más bolygóról jutottak hozzánk. Ennek az
elméletnek a biológia nem támaszt nehézséget, bármennyire is fantasztikusnak látszik. A hideget, mely a világűrben van ; az ultraviola sugarakat; s az oxigénhiányt a Tardigradák, örvényférgek, fonalférgek,
tehát magasabb fejlettségű szervezetek — minden veszély nélkül el tudják viselni.
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f P. Desiderius Lenz.
Irta: Dr. Kühár Flóris (Pannonhalma).

Tizenöt évvel ezelőtt jártam Beuronban, mikor a Duna völgye is,
a húsvéti ünnep hangulata is az Exultet tavaszi örömét lehelte. P. Lenz
akkor már nyolcvanas volt, a monostor biztosította számára azt, hogy
élete őszén élvezhette műhelyének meghitt barátságát, ott élhetett lelkének termékei : képek, szobormodellek, vázlatok és tervrajzok közt. Még
mindig olyan volt, mintha a hatalmas tölgyet látnád az erdő bokrai
közt. Magas termete még nem hajolt meg a kor súlya alatt ; alakján
kifejezhetetlen méltóság ömlött végig ; a barázdák a homlokon jelezték
a nagy életmunkát; szemei még úgy csillogtak, mikor alkotásait mutogatta, mint a gyermeké, mikor játéktárgyainak örül. Elfogódottan álltam
meg előtte, nem emlékszem rá, mit mondtam neki, szóltam-e egyáltalán
valamit; csak az alakja — az a patriarcha-alak, melyet a hosszú, fekete
ruha még nagyobbá tett, áll most is előttem élénken. P. Lenz úgy állt
előttem, mint egy monumentális szobor (pl. szent Benedeké), melyet
maga alkotott. Mintha eyy lépéssel közelebb jutottam volna alkotójuk
látásával müveinek megértéséhez. A művészet mindig lélekkisugárzás.
A művész a maga képére, hasonlatosságára alkot. Most láttam, hogy
P. Lenz egyénisége a kulcsa a beuroni iskola régi irányának.
A mester sorjában mutogatta lakótársait: nagyobb műveinek gipszmodelljeit. Ismertem már őket, de mégis figyelmesen követtem minden
mozdulatát, minden szavát. Bennem is élt a beuroni iskola alkotásaival
szemben — az egyszerű szemlélet kritikus megállapítása : ezek a képek,
szobrok merevek; az arcok kifejezéstelenek; élet, mozgás kellene több
beléjük. Hányan néznek ma is így a beuroniak műveire. Ezt is olyan
specialitásnak nézik, még hozzá kevésbbé élvezhető specialitásnak,
mint a trappista sajtot vagy a chartreuse-t. Szerzeteseknek kell
valami különlegesség; a beuroniak — művészetben csináltak ilyent
maguknak. — Aztán az iskola! A művészet az egyéniség virága, nem
sablon. Olyan furcsa az, hogy a huszadik században, melyben képet,
szobrot nem is művészi értéke szerint vesznek a tárlatokon, hanem egyszerűen a név szerint — a vevő Benczúrt, Szinnyei-Mersét stb. vásárol
— akadjon egy irány, ahol a név nem számít; ahol a művészi jelzés
egyszerűen : schola artis Beuron. Az ember azt hihetné, mindez nem
más, mint palást a tehetségtelenek, a tucatemberek számára. Az iskola
művészi elvei, szigorú sematizálása mintha csak arra volna jó, hogy a
művészmunkát iparrá fokozza le ; a mesterművet mesterséggé.
P. Lenz közben két kis szobrot vesz elő. Mind a kettő szűz Máriát
ábrázolja. Látszik rajta, hogy maga is gyönyörködik bennük. (Hisz a
a mester élete végéig Krisztus szenvedéseiről a maga-alkotta keresztút
nyomán [Stuttgart] szeretett elmélkedni.) Ezek a szobrocskák valahogy
mások, mint pl. a sz. Mór-kápolna körzővel, vonalzóval rajzolt Redemptoris Mater-ja. Mintha Fra Angelico vált volna — modern művésszé,
ecsetjét vésővel cserélve fel. Mindkét szobor az ihlet remek megragadása;

a művészi vizió közvetlen érzékeltetése. Technika — a sajátos lenz-i,
vagy beuroni technika — alig látszik rajtuk.
P. Lenz gyermeki örömmel mutatja őket. Ich kann auch so !
Aztán mutatja ifjúkori műveit. Mint müncheni akadémikus ő is a
klasszicizmus eszményeiért lelkesedett. Kassandrát, Iphigéniát, Caeciliát
mintázta. Ezek a munkái mutatják, hegy P. Lenz — igazán — tudott
úgy is alkotni.
Mert P. Lenz a maga nemében — egyik legeredetibb modern
művész. Művésztehetsége egyetemes, mint a renaissance nagyjaié. Fest,
farag, épít, díszít. Eszménye is>: a wagneri Gesamt-kunst. Két alkotása
van, ahol ez az egyetemessége megnyilvánul : a beuroni sz. Mór kápolna
és a montecassinói alsótemplom. Ahova Wagner ért a Parsival-ban,
hogy a liturgiában egyesített, összpontosított drámát, zenét, díszletet,
P. Lenz onnét indult.
Az élet útja a volt asztaloslegényt a művészpályára vezette. Münchenben tanult, dolgozott Stuttgartban, tanulmányait Rómában tökéletesítette. Beuronba vetette a sors, akkor, midőn ott minden — a kezdet
kezdetén állott. Megbízást kapott a sz. Mór-kápolna építésére — Beuron
mellett — egy erdős hegyoldal lejtőjén. Ez a kápolna volt a beuroni
művészetnek születése. Sokan látják benne a XIX. század művészetének
egyik legszebb alkotását; Richard Kralik pedig úgy tekint rá, mint az
atheniek Parthenon-jukra.
Pedig méreteivel jelentéktelen alkotás. Kis kápolna, de oly jól
illik a helyére, mintha csak a környező vidékből nőtt volna ki. És ha
előtte állunk, megkap önkénytelenül arányainak, alaki kiképzésének
egyszerű fönsége. Kő és fa az anyaga, nem utánoz semmiféle stílust ;
egészen sajátos és eredeti — most is. Hát még a mult század derekán,
midőn egyházi épületet elképzelni se tudtak másként, mint valamely
történelmi stílusban.
A kápolna homlokzatán : a Redemptoris Mater. Ma már ezer és
ezer szentképen ismeretes ez a kép. Négyzetben kör, a körben — majdnem szabályos kisebb négyzet: egy egyiptomi díszítésű trónszék. Ezen
ül az Isten anyja, fehér fátyollal, fehér ruhában. Stilizált az arca, stilizált a ruha redőzete ; mintha milliméteres pontossággal volna a képen
minden vonal és arány megrajzolva. Egyszerű színezés, mely az arany
háttérből mégis pompásan ragyog. És ragyog a képből a Madonna arca,
fönség és báj egyesül benne.
Míg a homlokzat a beuroni iskola forma-elvét mutatja, addig a
kápolna benseje a lelkét, szellemét revelálja. Az oltárkép — ez is számtalan reprodukcióban ismeretes — a maga egyszerű monumentalitásával legyőz minden ellenszenvet az iskola irányával szemben. Krisztus
a kereszten, körülötte szentek csoportja ; a kereszt tövéhez szarvasok
sietnek inni a kereszt forrásából. Ez az oltárkép tárgya. A liturgiának
az áldozat a középpontja, P. Lenz az áldozatot festi oda az oltár fölé.
Az áldozat körül az imádás típusai ; nincs az egész kápolnában más
érzés, más tartalom, mint imádás és áldozat. Ezzel telik meg az Isten
háza; így lesz a művészet kiegészítője, megrögzítője a liturgiának.
A beuroni művészet formaelvén sokat lehet vitázni. P. Lenz valami-
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kép romantikus volt, mint azok, akik valaha a bölcsek kövét keresték.
Ô a művészetnek kereste az alapelvét; azt az arányt, viszonyt, mely a
műalkotás szépségét biztosítja. Ez volt számára a kanon, melyet keresett-kutatott az emberi test arányaiban és amelyet átvitt a műalkotás
különböző ágaiba. A kanon volt számára az eszmény — melyet tán
egyszer, a sz. Mór kápolnában tudott csak kifejezni, de később maga is
mintha eltávolodott volna tőle, iskolája pedig a kánon merevségét nem
tudta élettel megtölteni és ezért már Verkade is szakított vele. A kanon
biztosította ugyan egyideig a beuroni művészet egyformaságát, de ép
ezzel végzetévé is vált. P. Lenz nem tudta megérteni, hogy a művészetben nincs abszolút kanon, mint ahogy a természetben sincs. A természetet is átjárja a törvénynek, a számnak, súlynak, mértéknek szabályozó
ereje ; de mégis a természet minden része egyedi és egymástól különböző. Az egyetemest a világban az egyedi valók hordozzák. P. Lenz
a saját kánonját, a saját művészi alakító princípiumát akarta egyetemessé
tenni és megfeledkezett arról, hogy maga a Teremtő sem alkotott egyetemest, egyformát, hanem alkotta a világ sokszínű változatosságát,
melyen az egyedi, a változó, a megnemismétlődő revelálja a veritas
aeternát, az isteni kanont.
P. Lenz azt gondolta, hogy a művészet kánonját az Isten a paradicsomban kinyilatkoztatta az első embernek és ez a kánon a kiűzetés
után osztozkodott minden fölső adomány sorsában. Az emberiség mindinkább távolodott eredeti eszményeitől, végül egészen megfeledkezett
róluk. Néha föl-fölcsillant egy töredék, egy darab az öröklött kincsből,
aztán megint elhalványult. Lenz szerint a művészi kánont az egyiptomiak
még jobban ismerték, mint a görögök. A görögöknél is megvolt még a
Parthenonban, aztán ők is elvesztették szemük elől.
Ilyen lelki irányzódás mellett meg lehet érteni P. Lenz művészetét,
meg lehet érteni azt, hogy ez a nagyszabású tehetség mért szorította
saját géniuszát a vonalzó és a körző kemény, mozdulatlan vázába, miért
rajongott az ősi, primitiv formákért, melyek az egyiptomi művészetet
modernizálták a beuroni iskolában. Azt hitte magáról, hogy az ősi kanont
sikerült művészetével megközelítenie, hogy birtokába került az Istentől
származott művészi teremtőelvnek. A művészettörténet máris elkönyvelheti ezt a meggyőződést — az ő művészi egyéniségének sajátosságai
és a terméketlen művészi elvek közé.
Ezt a forma-elvet szükségképen áttörte a beuroni művészet tartalmi
eszmei gazdagsága. Minél pompázóbb az élet a testben, annál jobban
elrejti a csontvázat. A beuroni művészetnek élettartalmat a liturgia adott.
Ma már beláthatatlan ennek az iránynak a termése. Csak legnagyobb
jelentőségű alkotásait lehet néhány helyre — Montecassino, Emaus
(Prága), St. Gabriel (Prága), Stuttgart, Konstanz stb. — rögzíteni.
A liturgia maga is művészet, még pedig változatos tartalmú, határozott formájú művészet. Rokon a drámával és azért természetes, hogy
rászorul a képzőművészetek által való kiegészítésre, tökéletesülésre. Szöveg, ének, cselekmény — keresi benne a megfelelő teret — a templomot,
— megfelelő környezettel : az Isten szine elé állított festő- és szobrászművészettel. Aki egy zsolozsmát vagy konventmisét végigkísért Beuron-

ban, az megérti, hogy a beuroni művészet miért alakult így ; itt a művészet nem más, mint az eleven liturgiának átplántálása a művészetbe.
A beuroniak sematizálása, stilizálása — nem más, mint a művészetbe
átvitt rubrika ; az iskola szimbolikus iránya — a liturgia szimbolizmusát
veszi át és magyarázza ; — primitívsége — megérezteti velünk a liturgikus cselekmények, szövegek, zene — évezredes múltját.
Voltaképen az látszik ezekből, hogy P. Lenz kánonjában vannak
oly tulajdonságok, melyek a liturgia művészi alakító elveivel találkoznak.
Találkoznak, de nem azonosak vele, mert a nyugati liturgia nem ismeri
a kánon merevségét, mozdulatlanságát, a nyugati liturgia tartalmilag is,
formailag is fejlődésben van és az egyháztörténet korszakai épúgy meglátszanak rajta, mint a velük párhuzamos művészi stílusok. Különben
is a liturgia tartalma nagyon változatos művészi alakítást enged, a
művészegyéniséget nem nyomja el, hanem nagy problémák megoldására
ösztönzi.
Ezért hisszük, hogy bár P. Lenz elment oda, ahol az örök Szépség
már nem fátyolon és rejtvényben nyilatkozik meg, ahol az Eszmének
« nincs szüksége érzéki formára, hogy szépségét átsugározza rajta, itt
maradt örökösei — mindazok, akik a liturgikus művészet eszményén
dolgoznak — kaptak eleget az ő indításából, hogy örökségét — a liturgikus művészetet nagy alkotásokkal fejlesszék és vigyék a cél felé : melyben az eszmetartalom és a kifejező-forma összhangja az örök szépséget
nyilatkoztatja meg.

Ady

é£ Haívany.
Meglehetősen vegyes érzelmekkel fogadták Ady hivei Hatvanynak
legújabb kötetét, 1 melyben hosszú bevezetéssel és egy'még 1919 februárjában készült „hű riport" kíséretében Adyval váltott leveleit teszi közzé.
Az bizonyos, hogy a levelek nem igen alkalmasak Ady nimbuszának
emelésére. De Hatvany azt tartja, közlésük irodalomtörténeti érdek s
azután neki is joga van a magavédésére. Az utóbbi években ugyanis volt
barátai igyekeztek ferde megvilágításba hozni viszonyát Adyhoz.
Hatvany maga is érzi, hogy esetleg az Ady-kultusz nevében támadnak rá e publikációért, azért bevezetésében élesen elkülöníti Adyban az
embert a művésztől, hogy annak gyarlóságait ki ne használhassa senki
a zseni ellen. „Akadnak — mondja — művészek, akiknek nagysága ott
kezdődik, ahol gyötört emberi mivoltuk végződik." Ez különben mély
meggyőződése Hatvanynak és tagadhatatlanul sokszor irányította viselkedéséi Adyval szemben.
Az első levél Adyé. Hatvany ugyanis eleinte nem igen értette és
szerette Adyt és csak a Vér és Arany kötet „térítette meg". Erről beszámol
a Huszadik Század egyik 1908. évi számában, mire Ady udvarias köszönő
levéllel felel és a sorok között felajánlja barátságát. Pár hónap múlva
már anyagi segítségről esik szó, és a levelek tanúsága szerint Hatvany
készséggel tölti be Maecenas szerepét. Pedig Ady nem tartozott a hálás
természetek közé. A nyilvánosság előtt legalább háromszor is megtagadta
pártfogóját. Meg kell adni, Hatvany joggal mondhatja magáról : „feltorlódó méitatlankodásaimat elnyomni igyekeztem s ha ugyan fogcsikorgatva,
gyakran lázadozva, de azért . . . végül is férfias kötelességtudással tartottam ki Ady Endre mellett." Ady elismertetésére is mindent megtett
Hatvany. Bizonyos azonban, hogy Adynak nemcsak formai kiválósága
kapta meg őt; életszemléletük, politikai radikálizmusuk is egy tőről hajtott. Bevezetésében élesen kikel Hatvany azok ellen, akik azt vallják,
hogy Ady költészetében nincs meg a „tettekre csábító" erő. Én úgy
látom, hogy Hatvany ösztönösen megérezte, mennyit nyer Adyval a radikális propaganda. El-elgondolkoztam a levelek olvasása közben, hogyan
jutnak ^magyar őstehetségek az ősi magyar vagyonok sorsára!
Érdekesen látszik a zsidó generációk szellemének alakulása is.
A levelekben szó esik az öreg Hatvanyról, aki még irodalmi téren sem
nézi jó szemmel fia radikálizmusát, jobb szeretné a „hivatalos" irodalom
képviselői között látni. Alig pusztán okosság ez az ő részéről. A vagyonszerzők még hálával gondolnak a türelmes magyar liberalizmusra és
ennek megtestesítőin át ragaszkodnak a történeti Magyarországhoz. Azt
hittük valamikor, a fiúk, az unokák még jobban hozzánk simulnak, egybeolvadnak velünk. Nem így történt, sőt jórészt még a hála is kiveszett
belőlük. Nincs velünk érzelmi kapcsolatuk, nem is értenek bennünk és
1
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multunk is idegen nékik. Teljesen gyökértelenekké váltak. Életük szintere nem lényeges része sorsuknak és „hazaszeretetük" melegét boldogulásuk fokai jelzik. A nagy vagyon megengedte Hatvanynak, hogy szabadon követhesse hajlandóságát pályája megválasztásában. írói ambíciók
fűtik. Hogy éppen nálunk valósítsa meg őket, nem belső szükséglet
számára. Mikor ezért csalódások, kellemetlenségek érik, a világ legtermészetesebb dolgaként írja Adynak : „Nékem az egész dolog igen hasznos (a duk-duk-afférról van szó). Német és magyar írói vacillálásomnak
véget vet. Megyek szépen Berlinbe." Máshol meg így nyilatkozik: „E télen
már majdnem magyar lettem, maradok német-nek." De ne becsüljük németségét se a kelleténél többre! Egy alkalommal panaszkodik Adynak, hogy
üresnek érzi magát. Magyarázatul ezt vallja: „Valahogy sokat találtam
élni. Sok nőt, sok pályát, sok hazát, sok emberkört, sok könyvet, sok
ízlést és folyóiratot, sok ambíciót . . . " Szinte hajlandó azt hinni az
ember, Hatvany felfogásában minden csak annyit ér, amennyi kellemes
izgalmat ad a vele való foglalkozás.
El kell azonban ismerni, hogy az irodalom állandó érdeklődésének
tárgya. Leveleiben is látjuk jeleit finom érzékének a művészi iránt. Alkotó
vágyát azonban nemcsak az esztétikum szeretete hajtja. Sokkal inkább rokona a XVIII. század racionálistáinak, hogy fel ne használná eszméi terjesztésére. Jászihoz csatlakozott. Természetes, hogy oda sorakoztak a „lelkileg hontalanok", hogy Jászinak a realitással, a történeti Magyarországgal
nem számoló teóriái feleltek meg legjobban gyökértelen természetüknek.
Aggodalom nem bántotta őket. Racionálista optimizmusukban vakon hittek
elveikben. De ha kuruzslásukba belepusztul is az ország, ők akkor sem
igen érzik a felelősség súlyát. Ennek feltétele, az egybeolvadás a magyar
lélekkel, teljesen hiányzott belőle. Hatvanynak sem fáj a magyar fájdalom.
A második háborús év tavaszán érdekes sorokat ír Ady néki : „ . . . köszönöm a szavakat, melyeket leveledben küldtél. Nem tudom minemű gyávaságból, csak érezni mertem, amit te leírtál. Csak ilyen őrült, de legjogosabb félvállról lehet nekünk embereket és dolgokat néznünk. Csak így
bírhatom én ki, hogy fölösleges voltomat majd én ítéljem meg annak
idején. Hogy ne engedjem magam ostoba babonák, régi illúziók s kacagnivaló csalódások által legyűretni. Igenis, távol fogom tudni most már
tartani magam tisztelt megháborodott koromtól. Talán csak látszólag
lesz ez nehezebb, mint neked. De meg fogom csinálni mégis szépen". . .
Bár Hatvany nem közli levelét, melyre Ady itt felelt, nem nehéz kitalálni
szellemét. Időnkint Ady is megérzi Hatvany lelki hazátlanságát és irigyli is
fajtájának fölényes kozmopolitizmusáért.
Ady ismerősei közöl sokan mondogatják, hogy ha megéri a forradalom következményeit, kigyógyul vakságából. Lehetséges. A föntebbi
idézet is mutatja, sokat birkózott magyar szivével. Levelei azonban újra
meg újra mutatják, bevezetésében Hatvany is szinte kihivó daccal hangsúlyozza, nem lehet őt visszareklamálni a szélső baloldaltól. Éppen azért
érthetetlen, miért is merülhet fel újra meg újra a vád a nemzeti szellemű irodalom ellen, hogy nem közeledett Adyhoz, akinek ezért már
megélhetés végett is a másik oldalon kellett rekednie. Pedig elsősorban
Adyn múlott az egész. Hiszen a sokat emlegetett duk-duk-ügy alkat-

mával szívesen fogadták az Uj Idők részéről. De nem Ady vágta-e útját
mindennek, mikor rá hamarosan egy cikkben hevesen támadt Herczegre?
Ady nem hagyhatta ott táborát, mert odahúzta a lelke. Különben is
nagyon át kellett volna alakulnia, hogy a jobb oldalon érvényesülhessen, mert ugyancsak valószínűtlen, hogy dekadens és radikális költeményeit szó nélkül közölték volna a „hagyományos" magyar irodalom
lapjai. Az egyik félnek okvetlenül meg kellett volna tagadnia meggyőződését. Egy izben (1913 májusában) ezt írja Ady Hatvanynak : „most a
megriadtság, szertelenség s a valamikori valamiségek elsablonozása
következett a magyarságra, de a dac, mint élethipotéka megmaradt : én
vagyok". Bármily magyar temperamentum, ősi vonás villan is meg e
sorokban, határozottan megjelölik írójuk, Ady helyét a tagadás táborában.
Sajnos, azt is meg kell vallanunk, hogy a mi oldalunkon egy iró
sem találhat Hatvanyhoz hasonló támogatóra. Szó volt már arról, hogy
Hatvany nem sokra becsülte Adyban a mindennapi élet emberét. Ezt
nagyon sokszor, kíméletlenül is odavágja néki, de mindent megtesz a
költőért. Mint művészt, Magyarország legnagyobb értékének tartja és
erkölcsi kötelességének vallja a vele való törődést. Viszont azonban
arra is jogot formál, hogy költői fejlődését is befolyásolja. Hatvany azt
hiszi, hogy a Minden titkok versei (1910) után már hanyatlik Ady;
témaköre nem bővül és újabb költeményei nem egyszer csak variációi
a régieknek. Figyelmezteti, hogy lassan-lassan eljárnak fölötte az évek,
az éiet alig szolgáltat új szenzációkat, csak a „magában aknázó munka"
segíthet rajta. Épen azért önmagának „megmunkálását", az elmélyülést,
a kegyetlen, alázatos, művészi munkát ajánlja néki, ahogy pl. Arany
János csinálta. Eddig is elég hiba volt, hogy Ady nem érlelte költeményeit
és ebből magyarázható nem egy szeplőjük. Adynak fájnak e megjegyzések. Úgy érzi, költői egyéniségét akarják meghamisítani. Marad tehát
olyannak, amilyennek teremtődött. Költői nagyvoltának tudata, mely
annyiszor jelentkezik szinte végletes gőggel, egy pillanatra sem rendül
meg benne. Az igaz, a tanács követésére, a szellemi erők koncentrálására életmódján is kellett volna változtatnia. Arra pedig képtelen volt.
Azzal áltatta tehát magát, hogy életmódja voltakép áldozat nagy lirikusvoltáért és éppen azért írta: „a náthámat van jogom kúrálni, elrendeltetett és versekben fiadzott életemet azonban nincs, nem is beszélve
arról, hogy lehetetlenség".
Adynak nem egyszer okozott nagy bosszúságot ez a már szinte
gyámkodássá fajuló gondoskodás. Az anyagi függés visszásságára is ráráeszmélt. Részben ebből magyarázhatók „hűtlenségei" is. Máskor azonban szerintem épen ez hajtotta arra, hogy teljesen hozzáférkőzzék Hatvany lelkéhez. A benső jóbarátnak segítségét nem érezte volna megalázásnak. De szemmelláthatólag vonzotta Hatvany egyéniségének pár
olyan vonása is, melyek hiányoztak őbelőle. Imponált neki Hatvany fölényes, hideg értelme s az a fegyelmezettség, mely még az élet kiélvezésében sem hagyta el egészen. Kísérletezései, törekvései, hogy része
legyen Hatvany életének, nem jártak eredménnyel. Szinte gyónásnak is
beillik, midőn Ady keresi erre a magyarázatot és ahogy megtalálja magában az okokat.

Egyáltalában Ady életének és költészetének kutatói sok anyagot
találnak a kötetben. De kortörténeti szempontból is érdekes adatokat
szolgáltat a forradalom előtti Magyarország lelkületének megértésére.
Dr. Kocsis

Lénárd.

Kritikai programmunkaí
eddig inkább csak gyakorlatban igyekeztünk megvalósítani és jólesően
állapítjuk meg, hogy Szemlénk kritikai rovata sok helyen — és hozzátehetjük — erre illetékes helyen tetszésre, helyeslésre talált. A kritikának többféle fajtája fejlődött ki a mai irodalmi életben, úgy a tudományban, mint a szépirodalomban. Az egyik az alanyi kritika, mely főleg a
szépirodalomban burjánzik. Ennek nem az ismertetett mü adja a létjogosultságát, nem azok a szempontok, melyek segítségével egy irodalmi
alkotást meg lehet mérni az elvek és értékek mérlegén, hanem a kritikusnak alanyi igazodása. A munka itt voltaképen csak azt a szerepet tölti
be, mint egy ingerbenyomás — lelkivilágunkban. Az ingerbenyomások
az érzetek sorát nyithatják meg, ezek viszont mozgásba hozzák a képzeletet és így a végén alig felelős az inger azért, amit a tudatban előidézett. A szerző is akárhányszor ámulhat, hogy az ő munkája, főleg
ha költői műről van szó, micsoda újabb költői vénákat nyitott meg a
kritika cégére alatt, mennyi egyéni elgondolás, vagy gondolat híjján
szófacsarás árad ki az ú. n. kritikából. A munka helyett a kritikus
magát a szerzőt, hozzávaló viszonyát — vagy épen önmagát teszi meg
vizsgálódásai tárgyává. A kritika így sajátos irodalmi műfajokat keres:
keretes elbeszélést, ódaszerű ömlengéseket, elvetélt szatirákat, eszmetöredékeket stb. stb.
Az alanyiság túltengése jellemzi a mai kritika másik ferde hajtását:
a pajtáskodó kritikát. Akik némikép már beléptek az irodalom berkeibe
— hogy ne mondjuk — dsungeljébe, vagy próbálták a Pegazust megnyergelni, azok atyai jóakarattal veszik vállukra az irodalom „gólyáit",
nemhogy röpülni tanítsák őket, hanem hogy röpülés nélkül — elhitessék
a publikummal, hogy ezek már magasan szárnyalnak. A vállveregetés
gesztusa alig szokott szimpatikus lenni, de alkalmat ad a vállveregetőnek saját fölénye fitogtatására. A pajtáskodó kritika önmagában értéktelen, az irodalmi közvéleményre pedig nagyon káros, arról nem is
szólva, hogy elszédíti azokat, akiknek szól. A könnyen osztogatott dicséret,
a könnyen szerzett pálma elveszti önértékét, az írót pedig visszatartja
saját tehetsége fejlesztésétől, munkáinak folytonos csiszolásától.
Az u. n. kiadói kritikát is jelentős hely illeti meg mai irodalmi
életünkben. Nem szabad felejtenünk, hogy a legtöbb kiadó számára a
könyvkiadás — kizárólag üzlet és valamennyi számára: üzlet is. Ma
az üzleti vállalat sikerének titka : a reklám. Természetes, hogy a könyvkiadó oly reklámot választ, mely céljainak megfelel ; hisz a könyvvel
együtt szétküldött u. n. „Waschzettel" már eleve gyanús az olvasónak;
tudja azt, hogy a kiadó a maga munkáját dicséri. A kiadó tehát örül
annak a reklámnak, mely az érdektelenség, tárgyilagosság látszatával
lép fel. A nagyobb kiadóknak erre megvannak az eszközeik is. Egyszerűen

kiadnak folyóiratokat kritikai rovattal, támogatnak napi és hetilapokat,
a velük érintkezésben levő írókat megnyerik céljaik szolgálatára. így
születnek meg azok a kritikák, melyeknél csak az a kár, hogy nincs
külön jelzésük, pl. : fizetve. Mert ha valami jelzésük volna, akkor az
olvasó nehezebben ugrana be.
Azután a sok közül megemlíthetjük a csakazértis kritikát. Vannak
az írók közt született kritikusok, vannak, akiknek mindig más véleményük van, akiknek a kölni dóm se elég művészi és Dante se elég költői.
Ha egy mű ilyenek kezébe kerül, bizony leszedik róla a keresztvizet és
a címlaptól kezdve a tartalomjegyzékig mindent kifogásolnak, anélkül,
hogy a munkának valami értékét is földerítenék. Az ilyenek ádáz buzgalommal vetik rá magukat pl. a sajtóhibákra és a szedőgyerek helyett
a szerzőnek prezentálják őket kemény megjegyzésekkel. Minden kis elírást, legyen az teljesen jelentéktelen, gombostűre húznak. Egy dolgozatjavító tanár nem vág oly rendet az ártatlan sorokban piros tintájával,
mint ezek a kritikusok. Népszerű célzattal megírt munkák elé oly kívánságokkal lépnek, mintha akadémiai székfoglalónak készültek volna.
Bár a mai kritikának ennyi ferde hajtása van, a kritikának mégis
megvan a maga helye és célja az irodalmi életben. Igaz, hogy sajnos,
a kritika annál népszerűtlenebbé válik legtöbbször a szerzők előtt, minél
jobban megközelíti a helyes kritika fogalmát. Ép a sok pajtáskodás,
egyéni ömlengés elkényezteti a szerzőket és ha valahol nem olvasnak
felsőfokos magasztalásokat saját termelésükről, akkor mindjárt elvesztik
higgadtságukat, mint teszem azt Nagy József pécsi egy. tanár vesztett
el sok mindent válaszában arra a kritikára, mely Vértesi Frigyes részéről érte.
Szomorú volna, ha a katholikus tudományos és irodalmi élet nem
rendelkeznék kellő kritikával. Egy irodalmi munkát nem lehet lesújtóbban
megbélyegezni, mint azzal, hogy nem birja el a kritikát. Mi hisszük és
valljuk, hogy a katholikus irodalom mostani hazai és külföldi termése
nemcsak elbírja a kritikát, hanem arra rá is szorúl. Nem akarunk a
túlsó oldal hibájába esni, nem akarjuk a szubjektivitást és a pajtáskodást a katholikus kritikába bevezetni, nem engedjük ezt a nemes feladatot reklámmá alacsonyítani, de nem vagyunk hívei a l'art pour l'art
kritikának ; a kritika nem öncél szemünkben.
Mert az a helyes kritika, mely jócélokat tart szem előtt és azokat
az igazság és igazságosság eszközeivel akarja megvalósítani. Mi a kritika célja? A kritika értékkiválasztó munka. Ebben áll céljának pozitív
része. A kritikus nem azért dolgozik, hogy pusztán a negativumokat
domborítsa ki, hogy egy munkának, alkotásnak csak hiányaira mutasson
rá. Viszont erre is szüksége van, ha tárgyilagos és igazságos akar maradni. A tudománynak néha egy jó kritika több szolgálatot tesz, mint
vastag könyvek. Mert a kritika használni kell, hogy akarjon. Használni
a tudománynak, az irodalomnak, használni a szerzőnek és használni az
olvasónak. A tudománynak használ a kritikus, mikor egy mű önálló, új,
igaz megállapításaira rámutat, de használ akkor is, midőn a tévedéseket
felderíti. Használ akkor, midőn az értéket a maga helyére emeli, de
akkor is, midőn a megokolatlan, bizonyíttatlan állításokat való értékte-

lenségükre szállítja alá. A szépirodalom is rászorul erre az értékmeglátó
munkára. Itt természetes, az érték jellege tágabb, mint a tudománynál.
Mert itt nemcsak a tudomány számít, hanem főleg az esztétikai érték,
a műnek a művészi alkotás normáival való megegyezése. Ezek mellett
a katholikus szépirodalmi kritika nem hallgathatja el az erkölcsi megítélés szempontjait sem.
Hogy a szerzőnek is hasznára van az ilyen kritika, az természetes.
Hisz az ö munkáját tökéletesíti, az ő termelését javítja. Veritas liberabit
vos. Az igazság, ha fáj is, mégis hasznos, hacsak valaki nem öltözködött át irodalmi primadonnának. Mert akkor az igazság csak fáj az
illetőnek.
De az olvasónak az ilyen kritika is használ. A kritikus, a folyóirat,
elsősorban olvasóival szemben vállal nehéz kötelességet a kritikával.
Nekik kell tájékoztatást nyújtania, érdemes-e pénzt és időt, munkát és
gondot fordítaniuk erre vagy arra a megjelent munkára. Találnak-e
benne komoly tudást, fejleszti-e ízlésüket, gyarapítja-e lelki tartalmukat,
ad-e igazi élvezetet vagy szolgál-e lelkük épülésére.
Amikor kritikai rovatunkat folyton bővítjük, ezek a szempontok
vezetnek bennünket. A kritika a mai irodalmi termelésben nagyon sok
feladatot talál. Tájékoztatnia kell az olvasót, mihez nyúljon, mikor a
könyvek hirdetés, plakát, reklám, utazó-ügynök és agyondicsérő ismertetések útján hozzátolakszanak. De az olvasó szolgálata mellett szent
célunk az irodalom minden ágának önzetlen szolgálata. Elsősorban a
katholikus irodalommal szemben érezzük ezt a kötelességet. Tudományos
termelésünk értékét akarjuk biztosítani bírálatainkkal ; akarjuk, hogy a
színvonal ezen a téren ne csökkenjen, üldözzük a felületességet, könnyelműséget, a látszatértékeket. Katholikus tudományunk kell, hogy módszerében, hangjában és eredményeiben a mai követelményeknek megfeleljen, mert csak így szerezhet osztatlan elismerést, így juthat el mindazokhoz, akiket sem klikk-szempontok, sem felekezeti, sem világnézeti
előítéletek nem korlátoznak, hanem akik a tudomány által az igazságot
keresik. A katholikus tudománynak nem lehet célja, hogy elavult módszerekkel dolgozzék, hogy évtizedekkel elmaradjon az egyetemes fejlődés
mögött, hogy jóhírét a szakkörök előtt már eleve diffamálja. Mi a hiányt
sajít körünkön belül sem akarjuk láttatlanba venni.
Ugyanez a célunk a katholikus szépirodalommal szemben ís. Ma
már kiléptünk abból a korból, midőn egy szépirodalmi jellegű alkotást
pusztán azért dicsérni kellett, mert jószándékkal íródott, mert hitbuzgalmi
lapok közölték, mert hitünk szolgálatában állott, esetleg kiabált belőle
a jámbor tendencia. A katholikus szépirodalomban mind a két jelző
fontos. Mondhatnók egyenlően fontos : hogy szépirodalom legyen és hogy
katholikus legyen. Az egyetemes magyar irodalomnak a katholikus szépirodalom nem lehet zárójelbe rakott, vagy jegyzetbe szorult része. Mi
azért dolgozunk, hogy ennek a szépirodalomnak alkotásai hazai irodalmunk integráns, egyenértékű alkotásai legyenek. Amikor tehát a művészi,
irodalmi szempontokat érvényesítjük velük szemben is, akkor csak az
igazság és igazságosság eszményének áldozunk.
—r.

A magyar katholikus öntudat
ébresztésének eszközeiről mondott történeti jelentőségű szavakat a bíboros
hercegprímás a Szent István Társulat márciusi közgyűlésén. Az ország
főpapja biztos és pontos diagnózist adott és a gyógyítás eszközeit is
megjelölte. Rámutatott a sajtónak, a napi és időszaki sajtónak teendőire
az igazság hirdetésében, de egyúttal a magyar kath. tudománynak is
irányt mutatott. Elsősorban a történelem felé irányította, még pedig a
saját történelme felé. A magyar katholicizmusnak nincs szégyenkezni
valója. Nem szorul arra sem, hogy a történelmi tárgyilagosságot megsértse; munkájában annyi a nagy érték, annyi a heroikus küzdelem, a
nagy kulturtermés, hogy ezek mellett a hiányok ugyancsak eltörpülnek.
Ha szégyenkezni valónk van, csak azon szégyenkezhetünk, hogy saját
történelmünket sem ismerjük. — Érdekes dolog jut épen eszembe. Egy
leányközépiskola igazgatója beszélte, hogy tanítványai írásbeli dolgozatként kapták e tételt : régi híres nagyasszonyok. A lányok persze zavarban
voltak. Nem igen találtak „forrást", míg valamelyikük egy protestáns
füzetet föl nem fedezett a tárgyról. Az egész osztály rá volt utalva a
füzetre és minden dolgozat — protestáns hírességekről tárgyalt. így
vagyunk sok más téren is. Míg nálunk annyi történelmi nagyunknak
nemcsak népszerű, de tudományos életrajza is hiányzik, kénytelenek
vagyunk ifjúságunkat hetedrangú nagyságok iránt lelkesíteni és olvasókönyvekben is az önérzet felsőfokán szerepelnek ilyen és hasonló kérdések bevezetésképen : „Ki ne ismerné Sámi Lászlót". A végén is szégyeljük bevallani, sámílászlót nem ismerjük, de eszünkbe se jut, hogy
szégyenkezzünk, ha nem ismerjük pl. a száz templomot építő Eszterházy
püspököt.
A bíboros hercegprímás iránymutatása minden bizonnyal nagy
hatással lesz kutatóinkra és íróinkra; serény munkával kell e téren sok
hiányt pótolni.
— rf —
f Mersich Máté.
Mersich Máté, akiről ez a néhány sor megemlékezik, a mosonmegyei Horvátkimle plébánosa volt. Ötven esztendeig volt nyájának
hűséges, gondos pásztora, s amikor febr. 17-én a horvátkimlei temetőben utolsó útjára kísértük, temetése — legalább a külső kereteket nézve
— semmivel sem különbözött a falusi papok temetésétől. Ott voltak
megilletődött, könnyező hívei, ott volt a környék népe s a megboldogultnak egy csomó paptársa. Jóformán csak mi, megjelent papok tudtuk,
hogy nagyrahivatott, rendkívüli embernek szinte a tragikum erejével
ható földi pályafutása fejeződött be, amikor Mersich Máté 1928. febr.
15-én paphoz méltó szép halállal jobblétre szenderült. Mert ennek a
78 éves aggastyánnak kidülése, de valójában már egész élete, szokatlanul gazdag irodalmi termelése ellenére is a kultúra veszteséglapjára
tartozik. Sírni lehetne azon, hogy Istentől ilyen pazarul felszerelt lélek

nagy, egyetemes hatásra, korszakos működésre való elhivatottsággal
milyen nyomtalanul, majdnem észrevétlenül tűnik el a világból. Más
miliőben, más előfeltételek mellett s kedvezőbb viszonyok között ez a
haláleset az egész kultúrvilág gyászát jelentette volna s nevét és alkotásait újságok és folyóiratok harsonáznák. így csak 10—12 ember érezte
át a veszteség nagyságát s kérdezte, nem is egymástól, hanem csak
önmagától: Teremtő Isten, miért kellett ennek így t ö r t é n n i e ? !
Mert a boldogult Mersich Máté zseni volt a szó valódi és teljes
értelmében. A sopronmegyei Répcesarudon született s tanulmányai végeztével alig harmadfél évi káplánkodás után Horvátkimle plébánosa lett.
Csendes lelkipásztori tevékenykedése mellett ebben a szűk, nem neki
való keretben vívta ez a titán emberfeletti harcait önmagával és jóformán
mindenkivel, akivel csak dolga akadt. Rendkívül merész és, ami a
zseniknél gyakori jelenség, szemetszúró szélsőségekre hajló természete
sok bajt és keserűséget okozott neki. Azt gondolom, a sas is sokat
viaskodik s nem egyszer véresre sebzi magát, ha vaskalitkába zárják.
De talán nem egészen tehető felelőssé, amikor zajt csinál s fülbántóan
csapkodja a kalitka falát . . .
Mersich Máté tragikumának forrása — szélsőségekre hajló természete mellett — abban van, hogy zsenije sohasem kapta meg a neki
megfelelő iskolázottságot s nem avatta be senki a tudományos gondolkodás és kutatás módszerébe. Ezért azután nem volt s talán nem is
lehetett kiegyensúlyozott lélek, hanem szertelenül csapongott a tudás
birodalmában s hol itt, hol ott próbált megállapodni. Irt magyarul, horvátul, latinul, németül, franciául és angolul; foglalkozott a theológiának
majd minden ágával s ezen kívül a filozófiával, a fizikával, a mathematikával, a szociológiával, a finánctudományokkal, s könyveiben, dolgozataiban mindig ott van az oroszlánköröm, a zsenialitásnak és egész
rendkívüli őserőnek félreismerhetetlen jele, de ott van az autodidaktaságnak és fékezetlen, korlátokat elismerni nem akaró egyéniségének a
bélyege is. Ha valamikor a megfelelő vágányra állítják, ma Prohászka
Ottokár mellett emlegetnék a nevét, így pedig csodálattal, de valami
fájó, keserű érzéssel lapozgatjuk írásait . . .
Mersich Máté a szépirodalomnak is avatott és termékeny munkása
volt. Vérbeli költő, bámulatos fantáziával s a szines, kifejező erőnek
párját ritkító adományával. A magyarországi horvátságnak, amelynek
zöme ma az u. n. Burgenlandhoz tartozik, kétségkívül ő a legnagyobb
poétája. Ez irányú termelése irodalmi működésében a legharmonikusabb
s olyan értékeket revelál, amelyek nevének irodalmi halhatatlanságot
biztosítanak. A germanizáló törekvésekkel szemben Mersich Máté költői

hagyatéka a horvát diaspórának legerősebb fegyverzete, de ettől függetlenül is el nem múló érték, a világirodalom nagyjai mellett is mindig
számbaveendő jelenség.
Nekünk az eddig felhozottakon kívül egészen sajátos, külön okunk
is van reá, hogy Mersich Mátéról itt megemlékezzünk. Középiskoláit
kőszegi és győri gimnáziumunkban végezte s a bencésekkel így kialakult
kapcsolatát mindvégi megőrizte, sőt el is mélyítette. Neki természetesen
a könyv volt a szerelme, s mikor erőit hanyatlani érezte s látta, hogy
a komoly elmerülést kivánó szellemi munka ideje ránézve hovatovább
lejár, nagyértékű s méltán féltett könyvtárát — kerekszámban 1400 kötetet
— még életében Rendünk központi könyvtárának adományozta, ahol
ezt a kincset érő ajándékot Mersich-könyvtár néven egészen külön és
megbecsülten kezeljük.
Mindenképen megokolt tehát, hogy emlékét kegyelettel megőrizzük,
az örökkévalóságba költözött lelkéért pedig buzgó szívvel imádkozzunk.
R. i. p.

Könyvek.
A. francia kaíholikus sal voltak, csak külsőlegesek és sokszor
megújulás.
felületesek voltak. A mostani mozgalom
J. Calvet: Le Renouveau Catholique,
Paris, Lanore.
A párisi katholikus egyetem tanára,
abbé Calvet a nuilt évben két nagyszabású munkával gazdagította azt az irodalmi mozgalmat, mely az utolsó 30—40 év
alatt a francia irodalomban uralkodóvá
tete a katholikus szellemet, mely hogy
Brunetiere szavaival éljünk, megvédelmezte a francia irodalmat az idegenek
szemrehányási ellen, kik a könnyelműség
erkölcstelenség és a nagy kérdések iránti
közönbüsség vádját annyiszor intézték ellene.
A D'une critique catholique a katholikus kritika feltételeit, jogait és komoly
kötelességeit fejtegeti, a Renouveau Catholique pedig megvilágítja ennek a csodálatosan szép és mély katholikus irodalomnak gyökereit, szemlét tart kiemelkedő alakjain.
Az utóbbi években franciáról magyarra
fordított müvekre vetett rövid pillantás
is meggyőzhet bárkit, hogy nagy katholikus francia irodalmi újjászületés áll
előttünk, mely a jelenben
úgyszólván
ellenmondás nélkül hat, irányít. A kiadók
egymás után indítanak katholikus irányú
vállalkozásokat. A közönség érdeklődése,
rokonszenve oly nagy, mely nem volt a
vallástól inspirált szépirodalom
iránt
Chateaubriand óta. A francia irodalomban oly mélyreható változás állott be,
mint volt a romanticizmus.
Chateaubriand 130 évvel ezelőtt összetörte a volterianus előítéleteket az irodalom terén, bebizonyította, hogy a katholicizmus mennyire emberi és költői.
De az ő szempontjai, bár nagy hatás-

a keresztény erkölcstől átjárt, a kegyelmi
élettől éltetett mozgalom. A mostani generáció már nem szorul arra, hogy a tudományban félénken cáfolja az ellenség
álláspontját. Filozófiában, szociológiában,
szentirástudományokban belőlük kerülnek
ki a jelenkor mesterei. Már nem védekeznek, hanem tanítanak. A szépirodalomban
pedig nem a szocialista, materialista irányú regények uralkodnak, hanem az emberiség nagy problémáit katholikus szellemben tárgyaló müvek.
Ez a renaissance nem csalóka tavasz,
de élet és valóság. A régiek mellett, kiknek
nem volt szükségük elvüket módosítani,
a konvertiták nagy serege visz elevenséget, változatosságot, új szempontokat
ebbe a pezsgő irodalmi életbe. Néha-néha
megtörténik, hogy egy-egy konvertita
nem egészen úgy beszél, mint azok, kik
az anyatejjel szívták magukba meggyőződésüket, de az ilyen scandalumok is
csak a szempontok tisztázásához vezetnek
és nagyobb lendületet adnak a fejlődésnek.
Ennek a világirodalomban is ritka irodalmi renaissancenak a megrajzolására
látta elérkezettnek J. Calvet az időt. Senki
se lett volna alkalmasabb, illetékesebb
nála erre a munkára, aki maga is tevékeny tényezője volt ennek a munkának.
Világosság, mérséklet, dicséret, melegség
uralkodik az egész munkán.
A könyv bevezetésében Calvet mesteri
kézzel rajzolja meg a XIX. sz. hitet ölő,
keresztény szellemet fogyasztó légkörét,
melyből a katholikus renaissancenak kellett fakadnia. A mesterek Leconte de
Lisle, Flaubert, Renan és Taine voltak.

A Pannonhalmi Szemlében ismertetett, illetve hirdetett könyvek leggyorsabban szerezhetők be Pfeifer Ferdinand (Zeidler Testvérek) nemzeti
könyvkereskedésében Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 5. (Nemzeti Casino palotájában).

Flaubert átkozta a kereszténységet, mely
szerinte megölte a szépség kultuszát.
Renan azt hirdette, hogy a tudomány
mindent meg fog magyarázni, a tudomány helyettesíteni fogja arz erkölcsöket
és a vallást. Taine száműzte a természetfelettit, a lelket az ő világából, ahol minden szigorú determinizmusnak volt alávetve. Leconte de Lisle átkot szórt Krisztus egyházára.
Alig mult el egy félszázad, ha most
keressük a jelenkor mestereit, szellemi
irányítóit költők, regényírók, kritikusok,
történetírók, filozófusok között, azokat,
kiket a legnagyobb tömeg követ, ott találjuk P. Claudel, P. Bourget, Bremond
abbé, G. Goyau, Maritain, Henry Bordeaux, L. Bertrand, H. Massis, S. Baumann stb. nevét.
A munka bevezetésében ennek a nagy
felujulásnak forrásait keresve, Calvet
visszamegy a 60-as évekbe, mikor L.
Veuillot, Barbey d' Aurevilly állították
nagy tehetségüket, munkabírásukat az
Egyház szolgálatába, de munkájuk csak
védekező s nem hódítójellegii volt. Ebben
a korban találja meg a szerző a mozgalom csiráit először Baudelaire-ben, akit
Calvet nem akar katholikus irónak elkönyvelni, de aki először érezte szatanizmusa ellenére is az Isten után való
nostalgiát. Baudelaire nyomán jelennek
meg a Renan utópiáiból kiábrándultak,
kiket Renan álmai nem elégítenek ki, de
azután csak tapogatóznak. A lényegesben
még nem tudják követni Krisztus egyházát. A határozott hit- és keresztény
erkölcs még nehéz nekik. Inkább csak
külsőségekben kapcsolódnak az Egyházhoz. A góthikus templomok félhomálya,
a régi üvegfestményeken átszűrődő napsugár vibrálása, az egyházi ruhák sz inpompája, tömjénfüst, a kivételes, a misztikus kellett ezeknek az úgynevezett neokeresztényeknek. Nagy reményeket keltettek, keveset valósítottak meg. Az egész
az volt, hogy vallásos frazeológiával töltötték meg az irodalmat. De mégis az ő

vívódásaikból született meg a harmadik
generáció, mely nemcsak keresett, hanem
talált is, a nagy konvertiták nemzedéke.
Ezeknek már nemcsak költőileg értékesíthető valami volt a katholikum, hanem
egyszerűen keresztények akartak lenni az
irodalomban is. Ezek az igazi nagy kezdeményezők: P. Verlaine, J. K. Huysmans,
M. Barrés, Paul Bourget, R. Bazin. Az
utolsó kivételével valamennyi konvertita.
Ezeknek az íróknak szeretettel, találóan
megrajzolt portréi alkotják a munka második részét.
A harmadik részben, a Les grandes
realisations cimii részben 8 iróról kapunk
részletes tanulmányt. A nálunk is ismert
Tharaud-testvérektől regényben megörökített Ch. Péguy-nek, a francia irodalom
emez a Taine és Renan iskolájában nevelkedett eredeti egyéniségének a lelki
fejlődését kapjuk meg az elsőben. A laicizmus fagyasztó légköréből, szocialista
elveiből hogyan jut el Péguy a helyes
útra, hogyan találja meg igazi én-jét, a
hazaszereteten át hogyan lesz gyermekded lelkű, imádságos ember s mégis hogyan marad kívül az egyházon az egyike
a legérdekesebb tanulmányoknak. A harcmezőn életét áldozta hazájáért. Áldozata
meghozta a kegyelmet azoknak, kik miatt
az Egyházon kívül kellett maradnia. Felesége és gyermekei ma már katholikusok.
Péguy rajzához méltón sorakozik a másik három konvertita, Ernest Psichari,
Paul Claudel és Francis Jammes alakja.
Találó vonások, éles látás valamennyiük
rajzánál, de különös szeretet és melegség
árad el E. Psichari alakjának a megrajzolásánál. Nem csoda! Az örök igazság
diadala, a katholicizmus felújongása volt
Psicharinak, Renan unokájának megtérése. Teljesen vallás nélkül nőve fel tanulmányok és jóbarátok (J. Maritain) vezették a katholicizmushoz a fiatal katonát,
aki a modern katholikus férfieszmény
egyik legrokonszenvesebb tipusa lett.
Emberi számítás szerint arra lett volna
hivatva, hogy helyrehozza azt a sok kárt,

mit nagy atyja okozott az Egyháznak. igazi hű képét adja, s ismertetésünk elején
Mint író, egyik legszebb igérete volt a említett D'une critique catholique cimü
katholikus irodalomnak.
Élete utolsó müvével együtt, melyre még visszatérünk,
éveiben azzal a gondolattal foglalkozott, nekünk is sok tanulságot nyújt.
Dr. Szalay Jeromos.
hogy felveszi azt a kelyhet, mely nagyatyja kezéből kihullt. Az Úristen nem ezt
A kemény parancs.
az áldozatot várta tőle. 1914. aug 22-én
elesett a harcmezőn.
Marczell -Koszterszitz. A kemény paLouis Mercier, a kegyelem és az emberi rancs! Élet. Budapest. 340 old. Ara 5 P.
Több mint 3000 éve annak, hogy a kemunka által formált föld énekese, E. Baumann, kit Szent Páljáról nálunk is sokan mény parancsot szentesítette az Or a S ismernek, Louis le Cardonnel, a halkszavu nai hegyen. Azóta az emberiség bizonyára
papköltő és Georges Goyau, a világhírű leélte fele életét részben a pocsolyába
egyháztörténész portréja fejezi be a 3-ik merülve, részben az erkölcsi magaslatokra
helyezkedve aszerint, amint a bennük élő
részt.
A negyedik részben összefoglaló képét kemény parancsot negligálták vagy megnyújtja a jelennek. Kritikusok, regényírók, tartották. Azóta a serdülés korában mindrámaírók serege jelenik meg előttünk, den egyén tekintete egy nagy kérdőjellé
világszerte elismert nevek. Milyen gazdag meredt: melyik harcot vivjam meg? A test
termés, bőséges aratás! Ez a jövő ige- győzzön-e, vagy a lélek? „Állatember"
„Emberkirály"?
rete? Arról is történik gondoskodás. Szá- legyen-e, vagy pedig
mos folyóirat, irodalmi vállalkozás, ifjú- Azóta sokan kiemelkedve az egyéni
sági szervezetek, írók megszervezése, ka- élet szűk korlátaiból, tanítókul, a társatholikus egyetemek szolgálják nemcsak a dalom irányítóiul léptek fel vagy követve
jelent, de alapozzák a jövőt is. A renais- az isteni Mester tanítását, vagy pedig disance munkája Taine és Renan hazájá- csőítve a hedonisták elméletét, fgy van ez
ban nem volt könnyű dolog. A növekedést, manapság a mi irodalmunkban is. Az
a gyarapodást .íz Isten kegyelme megad- egyik tábor hangzatos cimek alatt érteta, de az embereknek kellett munkálkod- kezik a szexualitás elméletéről, „a nem és
niok, heroikus erőfeszítést kifejteniük. jellemről", korunk nemi életéről, majd
Közönséget teremteni, irói mentalitást ne- „atyai" tanácsokat ad „Fiamnak a nemi
velni, vallási téren tudással eltölteni a jö- életről", a másik csoport a hegyibeszéd
vendő irói nemzedéket, ez minden irodal- isteni utmutatása mellett ir a „tiszta életmi renaissance programmja. A sokszor ről", a tiszta férfiuságról, „a nemi élet
szerény viszonyok között működő katho- etikája és pedagógiája", továbbá a „sexulikus egyetemek büszkén tekinthetnek 50 ális élet és a férfivilág" problémájáról
éves munkájukra. A francia és a louva'ni stb. Ezen utóbbi sorozatot egészíti ki a
fribourgi katholikus egyetemek világi hall- most megjelent mű: A kemény parancs.
gatóiknak rendezett theológiai előadásaDiadalmas himnusz ez a munka, —
ikkal nagyban hozzájárultak, hogy most mint az előszóban megállapítja az újkori
már seregestől vannak irók, kik nem nyúl- Magyarország
ifjúságának
tettrekész
nak avatatlan kézzel vallásos témához.
apostola, Glattfelder püspök — a nemi
A francia katholikus irodalom képe
nemcsak vigasztaló, de felemelő is. A szomorú politikai elnyomás ellenére a katholicizmus élő s ható erő Franciaországban,
jobban, mint a XIX. sz. bármely szakában. J. Calvet könyve a mai helyzetnek

erkölcs és élet tisztaságának himnusza, a
nagy Törvényhozó egyik örök világtörvényének magyarázója és megkedveltetője.
A mai kor habzsolja az újdonságokat és
hamar rásüti az elavultság bélyegét mindarra, amiért tegnap még rajongott. így

van ez főképp a tisztaságról irt müvekkel,
amelyek pedig az évezredes parancsot
mindig az egyes korok ruháiba öltöztetve
igyekeznek mutatni.
Tóth Tihamér a kedves csevegés behizelgő hangján férkőzik az ifjú lelkekhez,
cirógat, biztat, bátorít. A „Teremtő terveinek" bemutatása után kijelöli az ,utat',
amelyen a tiszta léleknek haladnia kell,
de a „májusi fagyásokat" követő „fertő
legmélyén is harcra buzdít és a magasbatörő sas lendületével lelkesít a kitartó
„küzdelemre és bizakodásra", hogy a mosolygó lelkek boldogságával a tiszta nemzedék teljes győzelmébe vigye az ifjút —
mindig egy-egy érzékelhető képhez fűzve
mondanivalóját. Nem csoda, hogy ma már
az ifjúság ezreinek kezében forog e szép
könyv és az ifjúság ezrei követik a betűk
alá rejtőzött lelkiatya útbaigazítását.
Ma két ilyen irányú munka jöhet számításba: Tóth Tihamér A tiszta férfiuság
cimü munkája és a pesti egyetemi kollégium elöljáróinak megértő szeretettel összeállított müve: A kemény parancs.
A jelen munka is ugyanezt a gondolatkört öleli föl, de kitűzött céljához képest
magasabb stílusban, szélesebb célkitűzéssel, a „tudományos" kötelesség legteljesebb kielégítésével. Hivatott nevelők irták
aggódó szülőknek és lelkiismeretes nevelőknek, felserdült ifjaknak és lányoknak.
Azoknak bölcs tanácsadó, ezeknek páratlanul álló útmutató és lelki barát. Ámde
nem annyira tudományos, hogy — akár
egy oldalon is — szárazzá lenne, de nem
olyan egyszerű, hogy bárki is „gyereknek
való mese" lesajnáló legyintéssel elintézhetné. Fölvisz a magasságokba, de a földet nem téveszti el szeme elől, tanít oktat,
de nem fölénnyel, hanem érzéssel és szeretettel. Vág, operál, de szinte észrevétlenül dolgozik, a megkapó példák és hasonlatok kimeríthetetlen sokaságával teszi
kézzelfoghatóvá elvont fejtegetéseit. így
csak azok tudnak irni, akik Krisztusból
merítenek és teljesen átérzik a nevelő magasztos hivatását és nehéz feladatát Egy-

házzal és hazával szemben. Csak néhány
fejezetet olvassunk el és a legteljesebben
igazolva látjuk, amit a bevezetés mond,
hogy a szerzők „lelkük minden gondját,
tudását és kincsét beleirták" e könyvbe.
Az előszón kívül a 340 oldalra terjedő
könyv 54 — logikus sorozatban összeállított — cikket foglal magában. Legtöbbjét
dr. Marczell Mihály igazgató (25) és
Koszterszitz József (20) prefektus irták.
Gacs János (4), Décsey Géza (3) és Koudéla Géza (2) prefektusok szintén 'szerepelnek néhány cikkel. A mű ket főrészre
oszlik u. m.: I. Szembe a törvényhozóval
és II. A törvényhozó fáklyaja mellett.
Mindegyik rész egy-egy gondolatkört ölel
fel 2—9 cikkben. Hogy a mű értékét felfoghassuk,
szemelvények
mellőzésével
szinte csak tartalomjegyzéki ismertetést
adunk.
I. „A lázadó lépések" nyomán burjánzanak a ,bűnös gondolatok', ,beszédek' a
,szemek kívánsága' és a ,bűnös tett'. ,A
százarcú bűn'-ben bemutatkozik ,a nagy
Babilon, az utca', a ,művészet', a ,nyom
tátott betű' és a ,tudomány', ,felmagasztalva ezrek szeme előtt.' ,A lélek szentélyé-ben ott látjuk a kísértőket és szövetségeseit, a bűnnel való találkozást és játékot, végül a bűn aktivitása lefolyásának
megrázó következményeit — szintén találó példákkal illusztrálva. És midőn győzött a bűn', lélekbemarkolóan ecseteli a
szerencsétlen ember sorsát a halálraítélt
fa a vizmosta parton' cimű cikk. A testi
és lelki összeomlás tünetei az erkölcsi nihilizmus, az apathia, a kétségbeesés, mint
valami sötét rém látogatnak el a kifosztott ifjúhoz, a lézengő ritterhez és a Charleston társadalmába, mint az élet és lélek
temetésének előhirnökei. E rész vesékig,
velőig ható akkordjaiból szomorúan cseng
ki ismételten a „Circumdederunt". A törvényhozó és a törvény kiadói' közt látjuk
Sodomát és Gomorrhát, krisztuskorabeli
paráznákat, akiknek lelkéről Krisztus kegyelme leveszi a bűn terhét és átkát.
Itt már bevezetést kapunk a II. részhez.

,A tiszta érintetlen élet' mellett jóleső érzéssel találkozunk ,Magdolnákkal és Ágostonokkal', a ,tiszta ifjúság'-ban megismerjük és megszeretjük az utat az igazi erőforráshoz, az újra kezdett élet építő erőit,
a helyes értelemfejlesztés, akaratedzés és
a testi erők okos érvényesítésének szerepét (Csallóközi Nagy-Duna cim alatt). A
lélek ablakából nyiló kilátásban feltűnik
egyrészt örök rendeltetésünk, másrészt a
földi élet hivatása: az édesapai és édesanyai hivatás. Ezen távlat tanít „felsőbbrendű gondolkozás"-ra és ezen távlatban
mesterien rajzolódik ki az Isten, a Szűzanya, az édesanya, a hitves és végül a
fiatalember önnönférfi képe.
A „tiszta szerelem" boldog misztériumainak tárgyalását az illúziókon kezdi.,
fényképeken, a szív megnyílásán és a valc
élet sok kedves mozzanatának megörökítésével folytatja, azután az Isten világtervébe beillesztve, az oltárnál végzi. Az
utolsó 50 oldalon megismerjük a „tiszta
házasélet"-ben a kettős családi szentélyt,
benne a boldog édesapát, édesanyát és a
gyermek őfelségét, a tűzhelyben a házasság felbonthatatlanságát. Az áldozatos
élet és felmagasztosult szerelem költői
lendületével fejeződik be ezen páratlanul
szép munka.
Midőn végére értem, megittasulva és
megtisztulva, emelkedett lélekkel és boldog reménységgel eltelve tettem le. A befejezés víziójában említett diadalmas sereg, a tiszta testű és tiszta vérű ifjú nemzedék fenkölt gondolkodású, sziklaakaratú, komoly munkájú, egek magasságába
néző embere bemutatkozott. Hasonlóképpen mutatkozik be mindazoknak, akik a
nehéz parancs problémájára itt keresik a
kielégítő megoldást. Kincses bánya ezen
könyv, amelyben megizmosodik a test és
tisztán ragyogóvá lesz a lélek.
Ha majd a szerzők kezefejére a megmentett ifjak ezreinek szeméből meleg
könnycseppek hullanak és az íróasztalra
hálalevelek özönlenek, akkor a szerzők a
zsoltárossal „zengjék az Ürnak az új éne-

ket", mert a könyvben megnyitott kincses
bánya bőséges hozadékából a legértékesebbet kapták: a bűnbánat és hála könynyeit!
Dr. Horváth Detre.
Pannonhalma a „Magyar Müvészet"ben. (A folyóirat e száma kapható kiadóhivatalunkban 5 pengőért.)
Már megemlékeztünk a „Magyar Művészet"-ről, mely tartalmával és kiállításával
méltón és eredményesen szolgálja a magyar művészetet. Ez évi első számát egészen Pannonhalmának szenteli. Gazdag,
remekül sikerült képanyaga (1 négyszinnyomású kép és 50 mélynyomású kép)
feltárja Pannonhalma építészeti szépségét,
műkincseit, képtárának fontosabb anyagát. Magát az ismeretést Mihályi Ernő dr.
irta, aki a szenthegy múltját az otthonát
szerető szerzetes lelkével kutatja évek óta,
ismeri minden kövét, minden emlékét és
vonzó irásán átrezeg a nagy mult sok
pusztulást látott és mégis gazdag örökségén érzett nemes öntudata. Mihályi Ernő
ismertetése jó mint cicerone, nagy segítségére lesz azoknak, akik Pannonhalmát
nemcsak látni, de ismerni, értékelni és
művészileg élvezni akarják; de kitűnő,
mint tudományos összefoglalás is. Hazai
irodalmunkban az első sikerült kísérlet ez
arra, hogy a középkori művészetnek necsak anyagi és formai, de mélyebb tartalmi, főleg jelképes jelentőségét földederítse. Mihályi rengeteg tanulmányt ölt
bele abba, hogy a székesegyház és keresztfolyosó egyes állat-, növény-, emberalakjainak szellemtörténeti hátterét felderítvén — jelentésüket a középkor vallásos
szemléletében megállapítsa és így kimutassa, hogy a dómoknak nemcsak érzéki,
de szellemi architektonikája is van. Másik
nagy értéke Mihályi tanulmányának, hogy
a Pannonhalmán őrzött koronázópalástmintának eredetét és rendeltetését rendkívül ügyes megfigyeléseivel szerintünk
egész meggyőzően felderítette. Munkájának eredménye, hogy ez a palást kétszeresen élőmunkája a koronázópalástnak.

Előmintája a Szent Istvánkori misézőkazulának és mintája, próbája annak, hogyan kellett átalakítani az eredeti misézőkazulát XII. században koronázópalásttá.
Ezzel természetes megdőlnek azok az elméletek, melyek a pannonhalmi palástban
a koronázó-palást utánzatát látják.

—rf.—
Enrica v. Handel-Mazzetti : Johann
Christian Günther. J. Kösel-Fr. Pustet
München.
A nagy osztrák írónőnek ez a könyve
egészen más természetű, mint eddigi művei. Mindjárt hozzá tehetem azt is, hogy
nem kevésbé megkapó, mint akár történelmi, akár társadalmi regényei. Ez utóbbiakban is mindig érezzük ugyan legszemélyesebb lelki világát, hiszen minden
tárgyilagossága mellett sem tudja elpalástolni hősei iránt való rokonszenvét, rajongását, vagy részvétét és különösen
egyes halhatatlan nőalakjai annyira a
saját lelkéből lelkedzett hasonmásai az
Írónőnek, hogy több kritikusa önismétléssel vádolja miattuk. Üj könyve azonban nem ilyen leplezett lélekfeltárás, hanem részben nyilt önvallomás érzéseiről,
gondolkodásáról, írói művészetéről és
világnézetéről. A műalkotás lélektanának
problémájához, ahhoz a titokzatos benső
vajúdáshoz, amely az igazi költői és művészi alkotások születését a lélekben megelőzi, keresve sem találhatnánk jellemzőbb adalékokat, mint Handel-Mazzettinek legújabb könyvében.
Günther, akinek nevét e kötet viseli, a
német barokk-irodalomnak legnagyobb
lírikus tehetsége volt. Nyugtalan vérmérséklete, szerencsétlen élete azonban megakadályozta abban, hogy kifejlődjék ;
egészségét a mértéktelen életmód, alkohol
és kicsapongó szerelem korán aláásta, fiatalon, alig huszonnyolc éves korában elpusztult. Lírája leplezetlenül feltárja bűneit, de egyúttal tanúságot tesz arról is,
hogy jó szive volt és még a legnagyobb
nyomorúságában sem vesztette el hitét.

Elhibázott élete végén, a közeledő halál
gondolata mélyen töredelmes, alázatosan
bűnbánó verseket fakaszt ajkán, mint
megérdemelt büntetést fogja fel betegségét és halálát és az isteni irgalmasságba
vetett hitben talál vigasztalást.
Erről a nagy bűnösről készült regényt
írni Handel-Mazzetti, és miközben a Ritas
Vermächtnis-en dolgozott, szorgalmasan
gyűjtötte az adatokat Güntherhez; könyvének nagyobbik fele ezeket az előkészületeket írja le, terveit, nehézségeit, kétségeit. Eközben árul el sok mindent régebbi
regényeinek megszületéséről, írói elveiről,
modelljeiről és önmagáról. És mig egyre
jobban megismeri Giinthert, nagy lemondásra kell magát elhatároznia. Bármilyen
szines, változatos is Günther élete, fertőkön át vezet a bűnbánathoz; és a tisztalelkű katholikus írónő visszariad attól,
hogy ezt az utat képzeletben végigjárja
és olvasóit is átvezesse rajta. Günther helyett tehát Sand felé fordul figyelme, akinek egyénisége egészen ellentéte a szerencsétlen költőnek és erkölcsi tisztaságánál
fogva alkalmas arra, hogy alakja a német
ifjúság előtt álljon. Ennek tragédiáját irta
meg azután hatalmas trilógiájában, melyet folyóiratunk legutolsó számában ismertettünk.
Günthernek pedig szintén állított emléket. De nem a könnyelmű bohémet rajzolta meg, hanem a bűnbánót; halálos
ágyán találjuk a boldogtalan költőt, megrázó vívódásai, önvádjai közepette a kétségbeesés szélén. Testi és lelki gyötrődéseinek elemzése, mig a kegyelem megvilágosító és segítő erejével eljut a bánathoz
és megigazuláshoz, méltó Handel-Mazzetti
lélekábrázoló művészetéhez. Hatásos ellentét gyanánt Günther mellől sem hiányozhatik az ártatlan, fiatal leány, aki
ugy mint Walch Erzsi a Sand-trilogiában,
résztvevő szeretetével és imádságával segíti utolsó óráiban a boldogtalan költőt,
aki romlott nők által vétkezett legtöbbet.
A jénai háttér a német barokk-kor levegőjét érezteti.
Dr. Bánhegyi Jób.

Szépirodalom. rek csillaga, a mocsarak és mindenek
N. Czike Gáborné Lovich Ilonka költeményei. „Vasárnap" nyomda, Minorita
kulturház. Arad, 1927.
Finom, érzékeny, minden nemes érzésre
könnyen hangolódó, szépségre szomjas
lélek. A mindennapiságban is megsejti a
költőit, élete át van szőve természetfelettiséggel és így a metafizikai magaslatok
iránt is fogékony. Vonzó egyéniségének
legjellemzőbb sajátja igazi, tiszta nőiessége. A szeretet uralkodik benne, amely
Istenből merít és nemcsak férjére, nemcsak az ártatlan gyermekekre terjed ki,
hanem egyetemes emberszeretetté tágul
és különösen a gyengéket és sebzett szívűeket, szegényeket és betegeket öleli magához. A saját lelkének hitét, boldogságát, harmóniáját árasztja ki embertársaira, hogy vigasztaljon, gyógyítson és
felemeljen. Mélységes katholicizmusban
fogant költészet Lovich Ilonka lírája, a
keresztény hitvesi, anyai és emberi érzések szép megnyilatkozása. Önkifejezésének formai része ugyan nincs mindig
összhangban a nemes tartalommal, a
gondolat gyakran elnyomja a líraiságot,
a festői és zenei elemek háttérbe szorulnak előadásában, de azért van egyéni stílusa és sajátos hangja, művészete pedig
további fejlődést igér. Néhány kerek,
zártabb szerkezetű költeménye
(Ilonka,
titka,
Könyvek, A gyermek, A visszatérés
Férfilelkét stb.) a belső forma szempontjából is sikerült alkotás.
Dr. Bánhegyi

Jób.

Dedek Crescens Lajos: Mária-Legendák.
Udvardy G. eredeti rajzaival. Második
kiadás. Budapest, Szent István Társulat.
173 1.
Ez a kötet ajándék a magyar ifjúságnak és egyúttal hódolat a magyarok
Nagyasszonyának. Legenda a cime, de a
mese, monda és legenda tulajdonságai
együtt találhatók meg benne, ö t szép legendás elbeszélést fűz koszorúba a Bold.
Szűzről, aki az egek királynéja, a tenge-

Asszonya. Mindegyik legenda megoldását
Szűz Mária adja, ki mindenben segítő
királyné, aki elragadja gyermekét a felhők közé, egy hajszálával biztos útra vezérli, hirtelen megjelenésével megoldja
bizodalmas gyermekeinek minden nehézségét, a családoknak visszaadja az elveszett örömet, a szorongó lelkeknek a nyugalmat. Az iró történelmi érzéke történelmi helyek és események, mint biztos
háttér köré fonja vallásos fantáziája teremtette eseményeit. Álomszerűen vonulnak el előttünk a Zobor hegy környéke,
a Fertő melléke, a Pilis, a Duna melléke,
a pannonhalmi kolostori iskola emléke,
felidéződnek történelmi válságaink emlékei, a tatárjárás, a törökverő Hunyadi.
A régi kor patinássá és legendaszerűvé
teszi eseményeit. Ez is volt velük a cél.
A történelmi reminiszenciák összeolvadnak mesélő kedvvel, vallásos fantáziával
és bájosan csendülnek meg a magyar
mese és mondai motívumok. Történelmi,
mesei és mondai romantika ez együtt.
Embereit a valóság és egy égi kéz vezeti,
ez a magyarok Nagyasszonyának keze,
melyre nagyobb szükségünk soha sem
volt, mint ma. A jó lelkeknek és az ifjúságnak igaz öröme lehet ez a könyv,
melynek második kiadása mutatja, hogy
elérte célját.
Zalán
Menyhért.
Dickens: Dombey és fia. Átdolgozott
kiadás. Budapest, Szent István Társulat.
A nagy angol irónak ez a regénye
nemrég teljes fordításban is megjelent
más kiadónál; a jelen kiadás az ifjúságnak van szánva és meg is felel céljának.
A rövidítések és kihagyások ellenére is
teljes és befejezett a cselekvény s a sok
epizóddal terhelt eredetit úgyis aligha
olvasnák végig még nagyobb diákok is.
Mostani alakjában viszont nemcsak mint
érdekes történetet lehet az érettebb gondolkodású ifjúság kezébe adni, hanem remélhetően nagy pedagógiai értékei is hatásosan érvénnyesülnek.
bj.

Monay Ferenc dr.: Római levelek. „Vasárnap" nyomda, Minorita
Kulturház.
Arad, 1927.
Leveleit több éves római tartózkodása
alatt küldözgette a szerző a „Vasárnap"
cimii lapok olvasóinak. Érdemes voltokét
összegyűjtve is kiadni, mert irójuk élesszemii megfigyelő, jól ismeri az örök város múltját és jelenét és ami a fődolog,
elevenen és hangulatosan tud irni. Változatos témái között sok a ferences vonatkozású, cikkei mindig tanulságosak és
•érdekesek. Aki már járt Rómában, az is
talál benük újat, aki pedig csak vágyódik
a kereszténység fővárosába, annak sóvárgását ez a kis könyv is erősiti.
bj.

sikerültebb, mint a második; Krisztus földi
életének eseményeit a történet adott rendjében, különösebb alakító gond nélkül
ugyan, de természetesen folyó előadásban
beszéli el. A második rész eseményei már
a jövőben és nagyobbára az érzékfeletti
világban játszódnak le; a képzeletnek
végtelen tere van ugyan, de az utolsó ítélet
hatalmas drámájának, a pokol kárhozatának és az üdvözültek mérhetetlen boldogságának művészi megérzékítéséhez már
nem elég erős a szerző tolla. Ha elevenebb volna is a képzelete és ha fárasztó
képek helyett több drámaiságot tudna
adni, még akkor is akadályozná a választott versforma
egyhangúsága.
Mint műalkotás tehát ez a vallásos eposz
sem tud mindenben megküzdeni a tárgy
természetével járó és szinte legyőzhetetlen
nehézségekkel. De célját így is eléri; mélyen vallásos ihletben fogant, az Üdvözítő
és a lelkek szeretete hatja át minden sorát
és ezt az olvasóban is erősíti.

Dr. Szerviczky Margit J. B. M. V. :
Jézus. Budapest, Szent István Társulat.
Két részből álló verses elbeszélés az
Üdvözítőről és a végső dolgokról. Az
első rész 39 éneket foglal magában; a
Megváltó születését megelőző időkről ad
hangulatképet, azután elmondja életét,
Dr. Bánhegyi Jób.
működését, halálát, feltámadását és menybemenetelét, a Szentlélek eljövetelét és
Kocsis László: Szent Ferenc miséje.
az apontolok térítő munkára indulását. 1928. Nemzedékek kiadása (Pécs?), N.
A második rész terjedelemben körülbelül 8.-r. 59 1.
ugyanannyi, mint az első, de csak 13
Érdekes gondolatot valósít meg Kocsis
énekre van osztva. A világ végét hirdető László. Amint a zeneszerzők, átélve a
előjelek után a pusztulást, utolsó Ítéletet, szentmise egyes mozzanatait, hangokba
a kárhozat helyét és végül a menyország öntik, a zene formáiban rögzítik meg érörömeit énekli meg. Forrása elsősorban zelmeiket, ő költői misével próbálkozik.
a Szentírás, azután magánjövendölések és Feladata súlyát még fokozza az is, hogy
látomások és végül a költői képzelet. For- Szent Ferenc szellemén át iparkodik megmai érdekessége hogy Toldi-strófákban közelíteni a legszentebb áldozat liturgiávan irva, tehát nemzeti versirodalomban, jának lelkét. Vájjon eltalálja-e fenség
a legmagyarosabb elbeszélő versformában. hangját, mely patinás egyszerűségében
Verstechnikai szempontból nem is eshetik természetfölötti magasságokat és metakifogás alá ez a magyar messiáda; a fizikai mélységeket tud tükrözni, és melritmus és rímalkotás szabályos, a vers- lette éreztetni birja-e azt a harmatos üdesorok középmetszetét pontosan megtalál- séget, mellyel szent Ferencnek Krisztus
juk, a mondatszerkesztés alig követ el kegyelmétől megszentelt ősi, romlatlan,
erőszakot a természetes szórenden. Nyelve egyszerű emberi jósága hat reánk? „In
tiszta magyarságú, helyenkint elég szines magnis et voluisse sat est", mondhatná
és kifejező, de éppen a legköltőibb helye- magának Kocsis akkor is, ha teljesen
ken nem tudja követni képzeletének röp- meddő volna vállalkozása. Pedig szép értét. A mű első része a maga egészében tékek is vannak művében. Van Kocsisnak
**

mélyen érző, nemes, modern lelke, nagyon
élénk fantáziája, így szemléletes és friss
nyelve, melynek sodra sok nemes eszmét
ragad magával, technikai készsége is általában fejlett, sőt nem egyszer a mesterkedésig virtuóz. Egybe azonban még bele
kell törnie magát: az önfegyelmezésbe.
Nem tud gazdálkodni eszméivel, szinte
az elején kiárad lelkéből minden tartalom,
kevés marad későbbre, ismételgeti magát.
A belső forma iránt sincs még mindig
kellő érzéke. Fantáziáját nem fékezi.
Mintha el-elfeledkeznék arról, hogy a
nyelv nem önmagáért van, és hangulatkeltő ereje éppen nem független értelmességétől. Memnon szobra is akkör kezdett
zengeni, mikor a fölkelő nap sugarai ráestek. A nyelv zengése sem teljes az értelem fénye nélkül. Le kell szoknia Kocsisnak a képösszekeverésekről is, amelyek
sokszor értelmetlenek és néha szinte komikusak. Az ilyfajta műben különben is
stílustalan az erőszakoltan pompázó kifejezésmód. Csak a műgond hiányának tudható be az is, hogy az a Kocsis, aki anynyiszor tesz tanúságot technikai ügyességéről többször küzd a rímekkel és feltűnően szerintük válogatja szavait.
Dr. Kocsis

ig

Lénárd.

Kozma Andor: Petőfi, költői regény.
Budapest, 1927. Pantheon, 8. r., 248 1.
Valóban regényként hat Petőfinek külső
és belső eseményekben gazdag élete, és
úgy látszik, azért nem változtatott semmi
lényegeset Kozma az irodalomtörténettől
kapott adatokon. A vett anyagot azonban
átélte, átszűrte a maga érző lelkén, hogy
Petőfi életének egyes változatai az ö felfogásában tükröződve, az ő érzelmeiben
még elevenebbé válva legyenek az olvasónak is élményei.
Kozma az áhítatos tiszteletnek szemével tekint hősére. Bizonyos, hogy már
gyermekévei óta kísérője Petőfi és költészetével együtt élete is állandó foglalkozásának, elmerülő, szerető tanulmányozásának tárgya. Nem is talál benne semmi fol-

tot, jelentősebb árnyékot és egész életét
költői pályáját fokozatos fejlődésnek, áldott csirákból a sarjba szökésnek, virágba
borulásnak, termésbe érésnek fogja fel.
Ez a gondviselésszerű belső célszerűség
valamiképp egységbe szorítja azt a sok
— magában nem is mindig jelentős —
eseményt, melyek a testes kötet lapjain elvonulnak szemünk előtt. A valóság adta
változatos képet még színezi az az érzelmi
visszahatás, mellyel az egyes mozzanatokra felel a hősével mindig együttélő
Kozma szíve. így aztán Petőfié mellett
Kozma lelkével is összeolvadhatunk, az
ő idealizmusával, alázatos hitével és komoly erkölcsi felfogásával, nagy műveltség nemesítette jellegzetes magyarságával.
A mű stílusa nem oly ragyogó és festői,
mint például a Turán-é, közelebb van az
élet nyelvéhez, de csak természetes, hogy
sem benne, sem a verselésben nem tagadja meg magát az a Kozma Andor, aki
ma legszuverénebb ura a magyar nyelvnek.
Dr. Kocsis Lénárd.
G. K. Chesterton : Die verdächtigen
Schritte. 6 Detektivgesichten. Ins Deutsche übertragen von H. M. Lama. —
G. K. Chesterton, Die Sünden des Prinzen
Saradin. 6. Detektivgeschichten. Ins Deutsche übertragen von H. M. Lama. —Petrea Vallerin, Der Kurier der Königin.
Roman. Verlag I. Kösel-—Fr. Pustet, München. Sammlung Rast und Feiertag.
A kitűnő müncheni könyvkiadó cég legújabb vállalatával a pihenés óráira akar
szórakoztató könyveket adni az olvasók
kezébe. A fejlettebb izlésü közönség azonban ma már akkor sem elégszik meg úgynevezett könnyű fajsúlyú olvasmányokkal,
amikor a fárasztó hétköznapok után pihenés vagy utazás közben mulattató vagy
feledtető szépirodalmat keres. Megkívánja,
hogy az író képzeletének játéka, mellyel
kiragadja őt gondjai, elfoglaltsága, megszokott gondolatvilága köréből, műizlését
se hagyja kielégítetlenül, hogy a történet

érdekessége mellett lélektanilag is igaz jéhez való odaadó ragaszkodással önfelállegyen, a modern ember vagy letűnt korok dozó megbízatásra vállalkozik és nemcsak
életének hamisítatlen rajzát adja és ke- egy szörnyű büntettet hárít el, hanem az
államra veszélyes összeesküvést is megdélyvilágát is gazdagítsa.
A „Rast und Feiertag" eddigi kiadvá- hiúsít. A mese tele van romantikával, benyai kielégítik ezeket az igényeket. Ches- sugások, cselszövések, méregkeverések
terton, Angliának legszellemesebb katho- mozgatják, de jól tudjuk, hogy ezek a
likus írója akkor sem nyújt érdektelent, motívumok nem kis szerepet játszottak
ha oly elnyűttnek látszó műfajba tesz ki- akkor a francia udvari és állami életben,
rándulást, mint a detektivtörténet. Sőt ez az író pedig nem alkalmazza őket mértéka tizenkét elbeszélése, amelyről szó van, telenül és így sikerül megőriznie a valóépen azt az egyedüli lehetőséget aknázza szerűség hatását. Richelieunek egyéniséki, amellyel a müveit emberre bűnügyi ge, aki a háttérben mint az államot korhistóriákkal hatni lehet: paródiákat ir és mányzó és külpolitikáját egyedül irányító
nevetségessé teszi a Sherlok Holmes-féle nagyhatalom szerepel, emberileg is, törnagyképüsködéseket. Első pillanatra az ő ténelmileg is igaz. Annál hihetetlenebb
novellái sem látszanak egyébnek, mint hi- jellem e regényben az az angyali arcú és
hetetlenül rémes büntettek megdöbben- sátáni gonoszságú fiatal leány, aki legnatően ügyes megoldásának. A szörnyű ese- gyobb sajnálatunkra akkor kerül v é r tek kigondolásában és bonyolulttá tevésé- padra, midőn a tiszta szerelem érzése
ben Chesterton a legedzettebb képzeletű kezdi átalakítani egész lelkületét. Az árkalandorromantikust is felülmúlja, a kibo- mány és szerelem szövevényes útjain járó
nyolításban pedig ügyesebb, mint bármely regény fordulatosságával, könnyed elődetektív. Ez a helyzeti fölénye ad neki jo- adásával élvezetes olvasmány.
got arra, hogy gúnyolódjék; egy hivatáDr. Bánhegyi Jób.
sos kriminalistát, Flambeaut és egy laikust, Fater Brownt visz novelláiban bűnTermészeítudomány.
ügyi kirándulásokra és midőn a nagy deA. Lübke: Technik und Mensch im Jahre
tektív tudománya csődöt mond és leg- 2000. A könyv tárgya: az ember küzdelme
feljebb teljesen összezavarja a helyzetet, a természet energiáinak kiaknázásáért.
a külsejére igénytelen, de természetes ész- Többet ad, mint amit a cime után várjárású és emberismerő Brown atya töri nánk. Nemcsak a jövőbe tekint, hogy rnifel a Kolumbus tojását. Chesterton törté- .lyen technikai fejlődés várható a követneteit tehát nemcsak leleményének gaz- kező ezred-fordulóra, hanem az elmúlt
dagsága, a szerkezet kerekdedsége, a századokra is visszanéz és rengeteg érdemese idegfeszítő kiélezettsége teszi érde- kes adat kíséretében mutatja be az emberi
kessé, hanem a lélektani elmélyítés, a pa- szellem nagy küzdelmét, mellyel a levegő,
radox helyzetekből adódó irónia és a ki- a viz, az anyag óriási energiakészleteit a
fogyhatatlan ötletek, amelyek a tizenkét maga rabigájába iparkodott hajtani. Enovella azonosnak látszó kereteit kitöltik. mellett a könyv teljesen modern, a leguA hórihorgas Flambeau és elmaradhatlan tolsó évnek nem egy technikai teljesítmébarátja, a tömzsi Brown, akárcsak a fil- nyét találjuk benne ismertetve s a sok
men Zoro és Huru, felejthetetlenül em- érdekes és aktuális 1 kép még érdekesebbé
lékezetünkbe lopódzanak.
teszi a könyv tartalmát.
Vannak azonban a könyvnek kisebb
Petrea Valierin regénye XIII. Lajos
francia király korában játszódik és mesé- hiányai is. Néhol csak nagyon felületesen
jét főhősével, Anna királynénak fiatal ud- újságcikk módjára ismertet technikai provari gavallérjával mondatja el, aki úrnő- blémákat. A fizikában való kisebb jártas-

ságát nagyszámú idézettel igyekszik pótolni, de így sem tud apróbb hibákat elkerülni. Pl. a 169. lapon azt irja, hogy
27 trillió kis naprendszer van egy hidrogénben. A Millikán által vizsgált kozmikus sugárzás hullámhossza egy milliomod cm. (259. 1.) 9.81 kg. súlyú testnek
1 kg. a tömege (184. 1.). Charles 1883ban tette az első kísérletet a léghajónak
hidrogénnel való töltésére (209. 1.). Az
ilyen hibák nagyon bosszantók, mert az
olvasót bizalmatlanná teszik a többi adatokkal szemben is.
Egészben a könyv hibái ellenére is értékes olvasmánya lehet mindazoknak, akik
a technikai problémák iránt érdeklödnek.
Dr. Holenda
Barnabás.
Paul Siebertz: Wunder im Weltall (Ein
Buch vom Werden und Sein). Neue Folge.
München 1927. Kösel u. Pustet. V i f 4 2 4
old. Ára vászonkötésben 10 M.
A könyv cime kissé megtévesztő, mert
a könyv nem a világegyetem csodálatos,
érthetetlen jelenségeit, hanem a föld és
az ember életét t á r j a az olvasó elé kezdettől máig 1—12 »oldalas fejezetekben.
A könyv első része (1—89. old.) a Föld
történetét adja érdekes, könnyen érthető
feldolgozásban. Ezt a részt különösen értékessé teszik azok a cikkek, amelyek a
geológiai leletek gyűjtésére és felismerésére akarnak megtanítani (Eine geologische Heimatstudie, Wie man urgeschichtliche Funde sammelt). A könyv
következő nagyobb része az emberiség
történetét tárgyalja művelődéstörténeti
szempontból. A 89—202. lapokon az ősemberről és kultúrájáról, a 202—263. lapokon a családról, családnevekről (germán) és a törzsekről, továbbá a lakásról
és a régi falvakról, városokról van szó.
A 263—322. lapokon a szerzők az írás
kifejlődését és a középkori művelődést
tárgyalják korrekt katholikus szellemben.
Az utolsó fejezetek tarka egymásutánban
a divat és az anyagi művelődés (vadászat, bányászat, földmívelés) történetéből

hoznak érdekes képeket. A legutolsó cikk:
Vom religiösen Tanz zum Charleston! —
Kár, hogy a kiadók nem a földrajzból vett
fejezeteket csatolhatták a geologiaiakhoz,
mert így sokkal logikusabb lenne, mint
müvelődéstörténettél. Azonban jelen formájában is igen jó szolgálatot tehet a
jelzett tárgyak után érdeklődőknek, de
különösen a geologia és a történelem
tanárainak.
Dr. K. G.
Johannes Reinke: Mein Tagewerk.
Herder. Freiburg im Breisgau. 1925.4951.
Reinke az újabb évtizedek természettudományi irodalmának egyik legérdekesebb és szinte egyedülálló alakja. Rendkívül sokoldalú egyéniség, aki nem marad
meg szorosan vett szakstudiumának, a
botanikának művelésénél, hanem más irányokban is dolgozik s különösen a természetfilozófiai irodalmat nem egy elsőrangú munkával gyarapítja. Számos a.
botanika körébe vágó jeles dolgozatai
között csak kettőt akarunk kiemelni, mint
természettudományi kutató munkájának
legértékesebb eredményeit: a cservirág
(Fuligo Septica) nevü nyálkagomba plasmodiumáról szóló dolgozatát és az „Algenflora der westlichen Ostsee" cimü
müvét. Az első azért oly nevezetes, mert
ebben először végzett pontos quantitativ
chemiai analysist a protoplasma összetételére vonatkozólag, a másik pedig a d a tainak és leírásainak pontossága és megbízhatósága miatt az algologiai irodalomban ma is nagyfontoságu forrásmunkaként szerepel.
Reinke igazi hírnevét azonban minden
kiválóságuk és tudományos értékük mellett is nem a botani'dolgozatai alapították meg, har
természetbölcseleti
munkái.
Ez a fáradhatatlanul tevékeny kiváló
természetbúvár most élete alkonyán, 76
éves korában „Mein Tagewerk" cimen
megírja élettörténetét barátai kérésére.
A munka két tartalmilag egymástól lényegesen elütő, szinte önálló részre oszlik. r

Az első rész a szorosabb értelemben vett logikájának boncoló asztalára helyez. így
önéletrajz, a második rész pedig mintegy müve a korabeli természettudományok
függelékképpen a szerző világnézetének történetére is szolgáltat számos érdekes
ismertetése. Bár saját szavai szerint nap- és becses adatot. Egyetemi éveinek befelót nem vezetett, mégis helyenkint szinte jezése után egészen fiatalon, 24 éves kobámulatos részletességgel chronologikus rában a bonni egyetemen magántanári
rendben, a figyelmet mindvégig lebilin- képesítést nyert, majd utána hamarosan
cselő módon élénk, szines előadásban be- még ugyanabban az évben, 1873-ban kiszéli el élményekben, eseményekben gaz- nevezték a göttingeni egyetem növénytani
dag élettörténetét. Munkájának ebben az tanszékére rendkívüli tanárnak. 1879-ben
első szorosan vett önéletrajzi részében pedig rendes tanár lett ezen egyetemen.
fötörekvése arra irányul, hogy lehetőleg Itt működött mindaddig, mig 1885-ben
hü képet fessen arról a fokozatos fejlő- szinte egész váratlanul meghívást nem
désről, mely a benne lappangó tehetsé- kapott Kielbe, hogy elfoglalja a nagynevű
geknek következetes fejlesztésével és ki- Engler megüresedett növényrendszertani
művelésével végre egyéni jellemének és tanszékét. Itt meg is marad azután 1921világnézetének teljes kialakulásához veze- ig, mely évben nyugalomba vonul és
tett. E törekvésével kapcsolatban iparko- Preetz-ben telepszik le, ahol most is tölti
dik bennünket megismertetni mindazon nyugalmi idejét csendes visszavonultságkülső és belső tényezőkkel, melyek egyé- ban. Kielben Reinke rendkívül élénk tuniségének fejlődésére valamiféle hatással dományos működést fejt ki. Itt irja meg
voltak; mindazon kérdésekkel és problé- többek között a már említett nagyjelentőmákkal, melyekkel folyton kutató és az ségű algologiai munkáját. Itt kezdi meg
igazságot kereső szelleme egyáltalán fog- természetbölcseleti müveinek és előadálalkozott. Ily módon tudományos működé- sainak hosszú sorozatát is. Algologiai fősének is részletes rajzát kapjuk ebben a művének megjelenése után szinte kizárórészben, ahol szinte kivétel nélkül összes lag természetfilozófiai kérdésekkel kezd el
tudományos munkáinak keletkezésére vo- foglalkozni s egymás után adja ki értékes
natkozólag találunk érdekes és tanulságos műveit, melyek közül a ,,Welt als Tat" c.
adatokat. Reinke életrajzi adatai röviden a 1925-ben már nyolcadik kiadásban jelenik
következők. Patzeburg fejedelemség Zie- meg. Annak, hogy a botanikai kutató
then nevü falujában születik 1849-ben munkától szinte teljesen elfordult, ránézve
protestáns szülőktől. Már gyermek korá- egy rendkívül sajnálatos körülmény volt
ban nagy hajlamot érez a botanika iránt az oka. Orvosai tanácsára ugyanis mindés nagy lelkesedéssel gyűjtögeti szülő- jobban erősödő fejidegbántalmai miatt
földjének növényeit. A nagytehetségű ifjút teljesen abba kellett hagynia a mikroszazonban más tudományok is érdeklik, el- kóppal való foglalkozást. Ez ránézve azt
sősorban a történelem. Végül
mégis jelentette, hogy más működési térre kelelhatározza, hogy botanikussá lesz. Nö- lett átlépnie, mert az ő speciális botanikai
vénytani tanulmányai közben, melyeket működésében, különösen algologiai munNémetország különböző egyetemein vég- kálataiban nem nélkülözhette a mikroszzett, módja volt megismerni az akkori kóppal való foglalkozást.
idők természettudósait, melyeknek úgyReinke művének második része „Weltszólván mindegyikéről tud valami érdekes
anschauung" cimen tulajdonképpen tömör
és jellemző dolgot elmesélni. Rendkívül
összefoglalása mindazon Ismeretelméleti,
éles megfigyelő képessége sok másoknak
metafizikai és természetbölcseleti tanai-'
talán fel sem tünő dolgot észre vesz, menak, melyeket egyéb munkáiban különböző
lyet azonnal fejlett kritikai érzékének és
helyeken már részletesebben fejtegetett.

E kérdésekre vonatkozó felfogása bár mig egészsége azt lehetővé tette, az éjt
több pontban megegyezik a keresztény nappallá téve fáradozik kedves stúdiumátermészetbölcselet elvével, mégis egy-két nak, a botanikának meg nem fejtett proalapvető kérdésben a keresztény termé- blémáinak megoldásán. Éleseszü, mélyen
szetbölcselettel ellenkező vagy azzal leg- gondolkodó filozófus, akinek neovitalista
alább is nehezen összeegyeztethető felfo- működése messze földön ismertté tette
gást is találunk művében. Ilyen például nevét s akinek rendkívül fontos szerep
Wasmannal szemben vitatott azon felfo- jutott a Haeckel-féle monizmus elleni
gása, amely szerint a magasabbrendü ál- harcban.
latoknál ösztön helyett határozottan érMélyen vallásos lélek, aki saját bevaltelmi tehetségeket vesz fel. Nehezen fo- lása szerint a legnagyobb bajok és szengadható el ezenkívül az egyébként is na- vedések közepette is vigasztalást tudott
gyon homályos domináns elmélete. Ezen meríteni abból a tudatból, hogy az Isten
elmélet szerint az élőlényekben a psychi- kezébe van letéve sorsunk.
kai elven kívül még u. n. diafizikai erők
Reinke könyve rendkívül tanulságos és
is működnek, a dominánsok. A dominán- érdekes olvasmány elsősorban botanikus,
soknak rendkívül fontos szerepük van az természetfilozófus és historikus számára.
átöröklésnél, ahol mint az átöröklés De nagy élvezettel és lelki nyönyörüséganyagfeletti tényezői a genekkel, az á t -gel olvashatja Reinke művét mindenki,
öröklés anyagi hordozóival analog szere- akit a nagy szellemek fejlődése s a kopet töltenek be. A genek a dominánsokhoz molyabb világnézeti kérdések tárgyalása
Reinke felfogása szerint úgy kapcsolód- egyáltalán érdekel.
Kálovics Rezső.
nak, mint a lélek a testhez. Reinkének
ezen domináns elmélete keltette a kereszHitbuzgalom.
tény filozófusok részéről a legtöbb ellenDr. Babura László: Nagy Szent Atanáz
mondást. Nehéz megmagyarázni a felfoélete. Szent István Társulat (Szentek Orgás mellett többek között az organizmus
szága). Budapest, 1928. 191 1.
egységét.
Babura László dr. egyike azon kevesekMunkájának befejező részében hosznek, akik munkásságuk legnagyobb részét
szabban foglalkozik Reinke Darwinhoz és
a szentatyáknak szentelik. A leghálásabb
Haeckelhez való viszonyával. Darwinról
és egyben leggyümölcsözőbb terrénumon
általában nagy dicsérettel emlékezik meg,
mozog.
bár elméletét nem tudja teljesen magáévá
Eddigi szép munkáit újabbal gazdagítenni. Haeckelről szóló kritikája igazi
mintája a minden elfogultságtól ment ob- totta, midőn a görög szentatyák egyikének
jektiv kritikának. Éles különbséget von a Nagy Szent Atanáznak életével ajándégeologus és a monista Haeckel között s kozott meg bennünket. Méltán sorakozik
mig az elsőről elismerőleg emlékezik meg, eddigi kötetei mellé.
addig az utóbbival szemben nagy tehetséNégy nagy fejezetben foglalkozik a
gének és gazdag ismereteinek teljes latba- nagy szent életviszonyaival és egyénisévetésével igyekszik saját dualista állás- gével. Az elsőben végig kiséri a szülői
pontját védeni.
háztól a püspöki székig. Színes képekben
A mű elolvasása után Reinkében egy vonultatja fel előttünk Sz. Atanáz szülői
nem mindennapi tulajdonságokkal rendel- otthonának, Alexandriának kulturális, tárkező embert ismerünk meg, akiben párat- sadalmi, világkereskedelmi és vallási mozlan harmóniában egyesülnek egyéniségé- galmait, villongásait. Szól neveltetéséről,
nek kiváló sajátságai. Fáradhatatlanul te- a meletiánusokkal szövetkezett ariánusok
vékeny természetbúvár, aki mindaddig, ellen kifejtett kemény küzdelmeiről.

A második fejezetben Sz. Atanázt Alexandria püspöki székében mint ideális
főpásztort mutatja be. A mü gerince ezen
fejezet, tegyük hozzá mindjárt, hogy a
Iegélvezetesebb és legtanulságosabb is.
Előttünk van Sz. Atanáz, aki minden alkalmat megragad híveinek megismerésére.
Körutakat tesz. Felkeresi a szerzetesekét
és remetéket. Szivében lánggal ég a lelkek
szeretetének pünkösdi tüze. Látjuk az ő
acélos jellemét, megalkuvást nem ismerő
gerinces viselkedését a császárokkal, különösen Konstancius császárral szemben,
kinek zsarnoki féktelenségétől kimondhatatlanul sokat szenvedett. Magunk előtt
látjuk hemzsegni a haszonleső császári
udvaroncokat, gerinctelen hízelgőket, tehetségtelen törtetőket. Megható az alexandriai hivek hűséges ragaszkodása az
öt izben is száműzött püspökük iránt,
viszont a püspök gyermeki bizalma Krisztus földi helytartójához. Szerzőnk nagyon
sikerülten és talpraesetten jellemzi a Néróra és Diocletiánra emlékeztető Konstancius uralkodását.

sok, melyeket müveiben emelt magának."
Exegit monumentum . . .
Dr. Kálovics
Adorján.

S. E. Le Cardinal Dubois: Saint Joseph.
„Les Saints" vállalatban. Paris, 1927.
A francia hagiografia a XIX. század
második felétől kezdve legalább 20 Szent
József életrajzzal ajándékozta meg a közönséget. Nem tartjuk véletlen jelenségnek ezt. A XIX. században történő ismételt
egyháztámadások a pápákat is arra indították, hogy körirataikban, beszédjeikben
a Szent Család feje iránt bizalmat keltsenek a hívekben. IX. Pius pápa az Egyház
legnagyobb reményének nevezte Szent
Józsefet és 1870. december 8-án az általános Egyház patrónusává tette. A munkásmozgalmakkal kapcsolatban XIII. Leo a
szociális pápa „Quamquam pluries" encyklikájában főképen a munkásokat hivja
fel Szent József erényeinek követésére,
hiszen maga is munkás volt. X. Pius pápa
300 napi búcsúval ellátott és a nyilvános
istentiszteleteken is imádkozható SzentJózsef-litániát jóváhagyta. XV. Benedek
A harmadik fejezet a nagy egyháztaní1919. április 9-én kelt rendeletével külön
tónak van szentelve. Bemutatja szerzőnk
praefatiot rendelt el Szent József tiszteleSz. Atanáz hitvédelmi, hittudományi és
tére.
vitázó munkásságát, történelmi és aszkeSzent József minden erénynek összessétikus müveit, leveleit, különösen pedig az
egyháztörténet számára megbecsülhetet- gében épugy, mint részleteiben tökéletes
mintaképe. A tisztaéletü Szent József, a
len értékű püspöki körleveleit.
gyermek Jézus védője, őrzője a fiatalokA negyedik, utolsó rész a nagy szent nak. A kezemunkájából élő, lelkiismeretes,
boldog halálát ecseteli költői lendülettel. dolgos ács mintaképe a munkásnak. A neCsak a legnagyobb elismerés hangján velés gondjaival és a gyermekek jövőjével
szólhatunk szerzőnknek komoly forrásta- törődő szülőknek Szent József az odanulmányon alapuló tartalmas, szép mun- adást, az áldozatkészséget hirdeti. A tökájáról. Bepillantást nyerünk a „halhatat- kéletes családapának az eszménye, a honi
lan" szent életébe, jellemébe, nagy szel- tűzhely védője. Király ö a gazdagoknak,
lemébe, irói örökségébe, a páratlanul ér- hiszen Dávid házából származott, munkás
dekfeszítő korviszonyokba. Ennyit leg- a szegény embereknek, ács volt ugyanis.
alább is megérdemel Sz. Atanáz, kinek Az üldözöttek gyámolítója, sokat szenvenemcsak a neve, de gondolatai és alkotá- dett ő is, a tökéletességre törekvőknek az
sai is halhatatlanok. Miként „az egyip- ideálja, hiszen Istennel benső viszonyban
tomi piramisok hűségesen állnak őrt a állott. Ütmutató Szent József ebben a zafáraók emléke felett, úgy őrzik Atanáz jos, zűrzavaros életben a belső lelki világ
áldott emlékét is azok a szellemi pirami- felé.

Dubois, párisi biboros ezen szép lelki
életen vezeti keresztül az olvasót egy 220
oldalra terjedő, nemcsak lelki olvasmánynak, mint inkább szigorú történeti érzékkel, az igazság kutatásának szándékával
megirt életrajzon. Az ószövetségi jövendölések és képek felhasználásával, az Újszövetség rá vonatkozó szövegeinek filologikus magyarázatával, a szentatyák alapos ismeretével, a középkori és újkori
aszketikus irók teljes kiaknázásával vezet
el bennünket Szent József származásához,
Szűz Máriával való eljegyzéséhez, Krisztus
születéséhez. Egyiptomba való menekülése, onnan való visszatérése, elrejtett názárethi élete, halála, erényei, tisztelete, e
tisztelet története fontosabb fejezetei ennek az értékes Szent József-életrajznak.
Dubois a legmagasabb helyről kapta
meg szép munkájáért a dicséretet, amidőn
XI. Pius pápa februári római látogatása
alkalmával gratulált neki a szép munkáért.
Dr. Szalay Albert.
Dr. Tóth Tihamér: Szentbeszédek Krisztus királyságáról. Budapest, Szent István
Társulat, 1927. 320 1.
A budapesti egyetem tanárának s egyetemi hitszónoknak, a termékeny irónak ez
a legújabb könyve vallásos remekmű,
mely Krisztus királyságáról 26 szentbeszédet tartalmaz s a függelékben még három
alkalmi szentbeszédet.
A 26 beszéd közül kettő Krisztus királyságának eszményét fejtegeti, egy-egy Kr.
jogát a királysághoz és azt, hogy Krisztus
királya a halálnak, a földi hazának, az
örök hazának, az egyháznak, a papságnak, lelkünknek, a gyermekeknek, az ifjaknak, a hitvallóknak, az emberi életnek,
a nőknek, az anyáknak; kettő arról szól,
hogy Krisztus királya a szenvedőknek,
négy pedig, hogy a családnak is királya.
Végre egy-egy arról szól, hogy mit jelent
Krisztus születése a világnak, hogy Krisztus a szenvedő király, a keresztre feszített
király, ki nekünk Krisztus és Ave Rex.
Ez a könyv rövid tartalma.

Bár a szerző egyáltalán nem barátja a
nyomtatott kész prédikációk szolgai használatának, mégis kiadta könyvét, hog*r
anyagot, azaz gondolatokat szolgáltasson
Krisztus királyságának uj ünnepére.
És valóban szolgáltat gondolatokat, bőséges és mély gondolatokat, éppen a mai
hitszónoknak, a mai kor betegségével
szemben és mindenütt rámutat az összes
okokra, hogy a Krisztustól elidegenedett
mai társadalom meggyógyulhasson.
Teszi pedig ezt igazán vonzó alakban,
világos nyelvezettel, ragyogó szónoki stílusban és előadását minden egyes beszédben számos, az életből és történelemből
vett tanulságos és megkapó példával világítja meg.
Bár a beszédek a fővárosi hallgatóság
előtt hangzottak el, más városok és községek hitszónokai is nagy haszonnal használhatják fel, ha szerzőnk szándékát követik, hogy ne ugy mondják el, amint készen vannak, hanem gondolatait, ezen valóban termékenyítő gondolatokat aknázízák ki saját hallgatóságuk előtt.
Hála ezen könyvért a kitiinő szerzőnek
és őszintén kívánjuk, hogy minél több hitszónok forduljon ezen gazdag kincsesbányához, mert akkor remélhető, hogy magyar társadalmunk arculata megváltozik.
Dr. Schermann
Egyed.
F. R. Clarke: Elmélkedések Jézus Krisztus kínszenvedéséről, a nagyböjt minden
napjára. 3. kiadás Budapest, 1928. Szent
István Társulat (144 1.).
A Szent István Társulat amatőr-kiadványai között már harmadszor jelenik
meg Chobot Ferenc fordításában ez a
könyvecske. A nagy böjt minden napjára
ad kis evangéliumi részletet és hozzá kéthárom oldalas elmélkedést. Sok lelki épülés meríthető a kis műből. A szép fordításés az Ízléses kiállítás növeli a könyvecske
értékét.
S. P.
Anton Steeger: Das Ende grosser Menschen. Regensburg, 1927. S. 285.

Ez a munka Istenhez vezető mutatóujj.
Száz nagy ember halálának a rajzát adja,
akik nem is olyan régen, a XIX. században éltek.
Mindig az elmúlás gondolata volt a
legnagyobb életjavító eszme. Steeger a
királyok, papok, művészek és szegények
utolsó életlobogásában megmutatja nekünk a haldoklók életét s ebből a valóság
eleven ihletésével látjuk, hogy ki mint veti
ágyát, úgy alussza álmát — ki mint él,
úgy hal meg. Szardínia királynőjének,
Mária Klotildának halálrajzától egész X.
Pius pápa haláláig az elbeszélés mindig
sietős, rövid, de minden izében nagyfontosságú, mint az ember utolsó percei.
A könyv egyéni lelki életünknek is nagy
hasznára lehet élménygazdagító meséivel,
a hitszónokoknak pedig mintegy nélkülözhetetlen forrásmunkája.
Dr. Magasi

Artúr.

Dr. Hirschler József : A szentkeresztút.
Brassó, Az Erdélyi Tudósító kiad. 1927.
122 1.
Az egyház egyik legelterjedtebb ájtatossági gyakorlatával ismertet meg bennünket a tudós szerző. Kifejti, mikép lett a
keresztútjárás bűnbánati cselekedet és
megmutatja, hogy alakultak ki az egyes
stációk s ezek egymásutánja. Érdekes része a műnek a jeruzsálemi keresztút eleven leírása. Assziszi szent Ferenc és szent
Domonkos rózsafüzéres és stigmatizált
búzgását kellőleg méltányolja Hirschler és
kimutatja, hogy az egész Egyházban dívó
ájtatossággá az ő szorgalmuk erősítette
a keresztútat.
Rövid, de szép méltatásban részesülnek
azok a művészek, akiket a szent keresztút
ihletett alkotásra. Az egyházmüvészet legszebb remekei reprodukcióban is élvezhetők a könyv lapjain. Mint a forrásmunkák
jegyzéke is mutatja, a szerző alapos munkát végzett. Művét az ájtatosság kedvelői
és terjesztői nagy haszonnal olvashatják

és végzésének módját a könyv végén levő
schémákból megismerhetik.
Dr. Magasi Artúr.
Dr. Tóth J ó / s e f : Anima Emerícana.
Budapest, 1927.
A könyv mottója: Dum anima est, spes
est. Ezt az anima-t, ezt az emerikánás
lelket akarja a szerző megismertetni és a
megismerés révén az életben, annak különböző munkaköreiben kialakítani. Az
Emericana ma már hatalmas organikus
szervezet, amely az ország különböző helyein különböző foglalkozási módok, korkülönbség és a nemek varietása mellett is
karitativ intézményeivel áldásosán működik. A különbözőségeket (nem, kor, foglalkozás) magában egyesíteni akaró Emericana rászorul egy közös szellemet kialakító vezérkönyvre. Tóth dr. könyve praktikus aszketika, regula, amely útmutatást
ad dominusnak, leventének, apródnak,
nagyasszonynak, kisasszonynak a kath.
magyar intelligentia fejlődésére. Minden
követelménye megvalósítható, lélekből fakadt. Semafor e könyv, amely meg akarja
védeni az emericánást a materializmus
durva eszméitől, az erkölcsi nihilizmus
posványaitól negativ szempontból, kialakítani a ker. szereteten nyugvó, lelkiségtől
fűtött Anima Emericana-t tagjaiban positiv oldalról. Mindazoknak, akik nem ismerik még az Emericanat, hogy alaposan
megismerjék, azoknak pedig, akik közelebbi viszonyban vannak vele, hogy töltekezzenek evvel a lélekkel, hamarjában
jobbat ajánlani nem tudok. Vivat, crescat
floreat Anima Emericana!
Dr. Szalay

Albert.

A. Huonder : Zu Füssen des Meisters.
Bd. 2. Die Leidensnacht. 4-te bis 6-te verbesserte Auflage. Herder 1926. (XI+429) 12°.
Huonder A.—Várkonyi F.: A Mester lábainál. II. kötet. A szenvedés éjjele. Bpest.
Szent István Társulat. 192S. (431) 12.»
Méltó folytatása ez a könyv a régebben megjelent és több kiadást ért első

kötetnek. Szerzőnek meg van a kiváló képessége, hogy pár rövid és súlyos mondatban a szívhez szóljon és megindítsa a lélekben az elmélkedő imádság folyamatát.
Az Ür Jézus szenvedéséhez fűződő rövid
elmélkedések mindegyikében van egy-egy
megkapó és gondolkodásra késztető megjegyzés. A munka valóban alkalmas elmélkedéseket tartalmaz „nagyon elfoglalt papok" részére. A mű kiválóságát mutatja,
hogy az első kötet tizenkét nyelvre lefordítva forog a klérus tagjainak kezében.
A magyar fordítás is nagyon sikerült,
méltó arra, hogy minél több pap könyvtárába eljusson.
S. P.

a mű, de világiak is bőséges lelki tanulságot meríthetnek az elevenen megirt könyvből. Az iró sorba veszi a szentségekhez
való járulásokat, az ájtatossági gyakorlatokat, a napi foglalkozásokat, a parancsolatok megtartását. Oktatásait apró kis
események elbeszélésével teszi vonzóvá és
érdekes olvasmánnyá.
A ferences szellem öntudatossá tételét
céloza a P. Juvenal összeállításában megjelent katekizmus. Kérdés és felelet alakjában tájékoztatja a harmadrendű testvéreket a felvételről, az előirt életmódról, a
a hivatalokról, a búcsúkról és kiváltságokról.
S. P.

Müller Lajos S. J.: Az első parancs. 2.
kiadás. 1928. (67).
Müller L.: A második parancs. 2. kiadás.
1928. (63).
Müller L.: A harmadik parancs. 2. kiadás. 1928. (60).
Müller L.: A házasság. 1928. (188.)
A négy kis füzet a Szent István Társulat
kiadásában megjelenő Keresztény Kis
Könyvtár 1., 2., 3. és 24. száma alatt jelent
meg. A népszerűen megirt füzetkék sikerét mutatja, hogy az első számoknak új
kiadásáról kellett gondoskodni. A sorozat
legtöbb számát Müller irta és ezek a Müller-féle füzetek mindvégig érdekes hangon
tárgyalják az egyes parancsolatokat és
hittitkokat. Legterjedelmesebb a házasságról szóló füzet, mely részletesen ad
felvilágosítást az életben felmerülő házassági kérdésekre. Méltók e népies füzetek
a terjesztésre.
S. P.

Szunyogh X. Ferenc: Sz. Benedek életszabályai. Budapest, 1928. Szent István
Társulat. Ára 1.80 P.
Sz. Benedek Regulájának latin-magyar
kiadása, melyet Labach Berthold rendezett
sajtó alá, régen jelent már meg és éppen
ideje volna, hogy új kiadást nyerjen. Szunyogh Ferenc nagyon hasznos feladatot
teljesített, midőn a Regulát némi rövidítéssel, a fejezetek más csoportosításával,
a főbb gondolatoknak külön kidomborításával — magyarul kiadta. Munkája a lelki
élet iránt érdeklődő világiakat tartja elsősorban szem előtt; ezért hagyta ki a Regulából épp azokat a részeket, melyek kizárólag szerzeteseknek szólnak. A fordítás
hű és magyaros; a magyarázatok jók, az
anyag elrendezése is megfelelő. Az Ízlésesen, szépen kiállított kis munka azoknak,
akikhez szól, Ielkiokulást, hasznot és örömet szerez az által, hogy a katholikus
lelkiélet emez ősi kalauzát adja kezünkbe.

P. König Kelemen: Alverna felé. (Bevezető a lelki és a szerzetes életbe.) Vác,
Kapisztrán-nyomda. 1927. (266) 8".
P. Jagicza Juvenal: Assisi szent Ferenc
harmadik rendjének katekizmusa. Bpest.
A Ferences Közlöny kiadása. 1927. (88).
Az első könyv célja a szerző szerint,
hogy „a kolostor lakójának, a lelki átalakulását rajzolja meg." A Ferences testvér
számára készült oktatások kézikönyve ez

rf.
Schneider Edouard: Néhány óra a bencések között. Magyara átdolgozták Szunyogh X. Ferenc és Tóth Pelbárt bencés
tanárok. Budapest, Atheneum irodalmi és
nyomda R. T. kiadása. 1927. 169 1.
Dr. P. Franz Szunyogh O. S. B. : In der
Schule des HL Benedikt. Sieben Vorträge
über das geistliche Leben im Sinne des hl.

Benedikt. Missionsverlag St. Ottilien:
Oberbayern. 1927. 126 1.
Valaki, aki nyitott szemmel járta végig
nagyhéten a templomokat, két dolgot tapasztalt. Az Isten házai zsúfolásig megteltek ájtatoskodó emberekkel; ezek az
emberek legnagyobbrészt fiatalemberek
voltak, akik áhítatba merülve nagy figyelemmel kisérték a lélekemelő és fönséges
szertartásokat. Kétségtelen: a vallás jelentékeny helyet foglal el a ma emberének
életében, nagyobbat, mint annakelőtte.
Izzó vágy ég a lelkekben valami magasabb után.
Ennek a z ' e g y r e erősödő vonzalomnak
terméke ez a két könyv is, mely sz. Benedek ősrégi intézményének tiszta forrásából meríti az ihletet a magasabbrendii
valásos élet légkörének megismeréséhez.
A benediktinus életnek egyik legszebb
erénye: a lélek üdesége meg az a mélységes béke, melyèk ott virulnak a szent patriarka monostoraiban és ama népek lelkében, melyek most is közvetlen érintkezésben vannak velük. Szinte élő valóságképen
rétegeződik bele ez a benediktinus hagyomány ezen nemzetek történelmi hagyománykincsébe. Atyai örökség, a művelődés eszköze, a lelki finomodás módszere
a múltban és jelenben. Valami fel-feltörő
gyöngéd érzés, hazajáró édes-bús hangulat játszik a lélek hárfáján egy-egy magányos hegyfokon álló benediktinus monostor láttára, melynek csak mohos, tiszteletet
keltő falai tűnnek szemünkbe, de belső
életébe mindennapjába bele nem láthatunk.

I temetőig. Az utolsó fejezetben itt-ott himnikus magaslatokban örvénylő szárnycsattogással zengi a benedeki lélek dicséretét,
amely minden más szerzetesrend előképe
s ezért tulajdonképpen e könyvön át az
egész szerzetes életbe láthatunk, e külön
világba, mely a hétköznap zaja mellett
örök vasárnapi csendben figyeli az örökkévaló dolgokat.
A fordítók derekas munkát végeztek.
Nemcsak magyaros, az eredetinek meleg
hangját éreztető és rokonszenvet keltő
nyelven szólva, hanem külön érdemet is
szerezve ama sok jegyzettel is, melyek
egyrészt a tárgyra vonatkozó ismereteket
is gazdagítják, másrészt még szélesebb
körű érdeklődést is alkalmasak kelteni a
szerzetes, főleg pedig a benediktinus élet
iránt. A könyv ára 4.40 pengő.
2. A második mű részletesen tárgyalja
az előbbinek utolsó fejezetében vázolt tárgyat: a benedeki szellemet. Egy-két évvel
ezelőtt Miért jöttél? cimmel készült lelkigyakorlatok előadásaiul. Erre a célra
azonban szerény véleményem szerint kevésbbé alkalmas eléggé terjedelmes tudományos és itt-ott polemizáló részei miatt,
melyek kevésbbé alkalmasak a lelkigyakorlatok célját biztosító hangulat keltéséMint lelkiolvasmány azonban kiválóan
ajánlatos s ebbeli használhatósága mellett
szól, hogy a St. Ottilieni benediktinus
apátság jó német fordításban adta ki.
1 b.

Vallástudomány.

Anton Anwander: Die Religionen der
Edouard Schneider, kiváló francia iró, Menschheit. Freiburg. Herder. 1927. XX. f
mint már előtte mások is, érdeklődve a 568 S. 16 Tafel. 1 Karte. Lw. 18 M.
monostor „ P a x " feliratos kapuján belül
A vallástörténet mindjobban az általános
lengedező bensőséges szépség, szelid öröm érdeklődés homlokterébe lép. Az újra nagy
és hófehér lelkiség levegője iránt „Les arányokban föllendülő missiós mozgalom
Heures Bénédictines" c. könyvében a sze- világszerte fokozza iránta az érdeklődést
mélyes átélés melegségével festi meg en- és bővíti tudományos fölkészültségét.
nek a különösségében is vonzó életnek apró Örömmel kell megállapítanunk, hogy ezen
képeit: a felkeléstől az imádságon, mun- a téren a kath. tudomány nagy lépésekkel
kán, elmélkedésen át a lefekvésig és a halad előre. Ennek egyik jele Anwander
feltámadást megelőző álomig: a kolostori kitűnő munkája is.

Anwander nem akar mást, mint a vallástörténet népszerű összefoglalását adni.
De bár módszere, Írásmódja nem is szaktudományos, a feldolgozott anyag teljesen
a mai eredményeket értékesíti; a hivatkozások ballasztja nélkül könnyedén, eleven
előadásai közli mondanivalóit. A vallás
mibenlétének és a vallástörténet módszereinek ismertetése után az u. n. természeti
népek vallását vizsgálja; az öt világrész
népeinek képzetei tarka változatosságban
peregnek le vetitőfilmjén. Majd a kulturvallásokra tér át. Részletes képet nyújt
Kina, Japán, India vallásairól, a fejlődést
mindenütt gondosan bemutatva. Kitűnően
ismerteti a buddhizmust; sok félreértést
oszlat el, midőn a buddhista bölcselet után
ennek vallási átalakulásait bemutatja. Az
izlam, a parsismus, az egyiptomi, mesopotámiai vallások után az előázsiai népek
hitét tárgyalja, majd a görög és római
vallást ismerteti. A zsidóság természetes
hidként szolgál tárgyalásában a kereszténységhez.
Nagyon értékes olvasókönyvével a tanulmányozást jelentősen elősegíti. Képei
és a világ vallásait föltáró térképe nagyon
emelik munkája használhatóságát. Kár,
hogy magyarban nincs hasonló könyv.
Érdemes volna akár le is fordítani, hogy
közönségünk ne szoruljon nagy reklámmal hirdetett fércmunkákra.
Dr. Kiihár Flóris.

mán mitológia kialakulásában keleti hatások is érvényesültek, de Jostes éppen a
nyugat és kelet között feltételezett ősi
kulturális kapcsolat alapján igyekszik a
kelta és germán hitregetan alakjait új
megvilágításba helyezni. Midőn nagy munkájának ciméül a Sonnenwende-t választja,
ezzel mindjárt megjelöli mitologiai nézeteinek kiindulópontját; szerinte tudniillik
a keleti mítoszok, amelyekben a kelta és
germán hitregék gyökereznek, majdnem
mind a nappályára és annak fordulóira,
továbbá az állatkörre és ennek bolygóira
vonatkozó kozmikus képzetekben lelik eredetüket. Ezeknek a gondolatoknak tudományos valószínűségét Boll és F. R.
Schröder kutatásai is támogatják. A keleti
mítoszokból kiindulva, Jostes átkutatja a
kelta és germán hitregék világát, a germán mondatörténetet és keresi az ősi képzetek emlékeit a nép hitében, legendákban
és mondákban. Az ókor és középkor között talált kapcsolatok nagyrésze a következő kötetekben jelenik meg. Már az elsőben is sajnálattal érezzük, hogy Jostes nem
végezhette el a roppant gazdag anyagának
végleges rendezését, nem hidalhatta át a
mutatkozó hézagokat, nem domboríthatta
ki erősebben az összefüggéseket. De alapgondolatának következetes érvényesülése
rendszeres tudományos jelleget ad művének, útmutatásai pedig új eredmények reményével biztatják követőit.
Dr. Bánhegyi

ïFranz Jostes: Sonnenwende. Forschungen zur germanischen Religions- und Sagengeschichte. I. Band: Die Religion der
Keltogermanen. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.
A münsteri egyetem elhunyt germanistája nem érhette meg életművének megjelenését. Tanítványai, K. Zeck és Marg.
Jungehülsing vállalkoztak
kéziratainak
rendezésére és kiadására. Jostes, aki, mint
ember is eredeti egyéniség volt, tudományos kutatásaiban sem járt kitaposott ösvényeken. Eddig is elfogadott elméleti
feltevés volt ugyan, hogy a kelta és ger-

Jób.

Dr. Vasady Béla: A valláspszichologia
fejlődésének története. Kny. a Theologiai
Szemléből. Debrecen, 1927. 136 I.
Vasady Béla külföldi, főleg amerikai
intézetekben végzett tanulmányokat és
örülünk, hogy kutató készségét a valláslélektan terén értékesítette — alapos irodalmi áttekintését nyújtva avalláslélektan
irodalmának. Némi tárgyi csoportosítással, de inkább országok és nevek szerint
tartalmilag ismerteti az egyes szerzők nézeteit; az ismertetésbe beleszövi a kritikát
is. A tudománytörténeti alapvetésben a

patrisztika is, a skolasztika is rövidséget
szenvedtek. Jó szolgálatot nyújt a nehezen
hozzáférhető amerikai szakmunkák ismertetése.
Vasady tárgyalásának módszere kevés
rendszerességet ád és sok ismétlést. Jobb
lett volna a problématörténet módszerével
dolgoznia. A problématörténet szükségképen visszavitte volna a régebbi felfogások alaposabb ismertetésére. A skolasztika
pl. a mai valláspszichologiai kérdések legtöbbjét — ha más összefüggésben is - •
alaposan tárgyalja (pl. Sz. Tamás S. Th.
II—II. ae.). A misztika problémája és irodalma is szebben kidomborodott ^oína —
más módszerrel. így éppen csak egy —
hiányos — jegyzet érinti irodalmát. Sajnáljuk, hogy szerző a tárgy katholikus
irodalmát kevésbbé ismeri és értékesíti.
Ma több kath. folyóirat szolgálja ezt a
tudományt. (A legközelebbi: Z. f. Aszese
und Mystik. Innsbruck.) Kívánatos volna,
hogy a szerző, akiben meg van a tárgyilagosságra való törekvés, e téren bővítse
irodalmi tájékozódását. A tudományok
művelésében nem szabad felekezeti korlátokkal akadályozni a problémákban való
tájékozódást. Bármily nehézségekbe ütközik is nálunk még — technikai okokból is
-— a másvallásu szakirodalomba való behatolás, ebben igyekeznünk kell a német
és angol példa követésére.
Szerzőnk kritikai megjegyzései helyes,
megalapozott meggyőződésről, tárgyilagosságról, az alapkérdésekben való tisztánlátásról tanúskodnak.
Dr. Kiihár Flóris.
René de Maumigny S. J. : Katholische
Mystik. 'Einführung von Karl Richstätter
S. J. Freiburg. Herder. 1928. (XI. 334. S.)
6 M.
Maumigny René (1837—1917.) a francia
jezsuita provinciának volt hosszú ideig lelki
vezetője azáltal, hogy az utolsó próbaév
instructori tisztét betöltötte. Sok papi és
szerzetesi tapasztalat és tanulmány érett
gyümölcse a misztikáról szóló könyve. Ez

*

a munka a misztikus életet tárgyalja abban
az elhatárolásban, mely az újabb időkben
jött divatba és a kath. kegyelmi életet
kettévágja : „természetes" és „természetfölötti" kegyelmi életre. Maumigny müve
önmagában klasszikus vezető a lelki élet
felső ormain. Nem maga beszél, hanem a
nagy misztikusokat szólaltatja meg példájukban és tanításukban. Az elméleti kérdésekben világos útmutatást ad és kerül
minden polémiát; látszik munkáján az átéltség közvetlensége. Józan a gyakorlati
kérdésekben. Ezt a munkát melegen ajánljuk azoknak, akik saját lelkiéletükben és
mások vezetésében ilyenre szorulnak.
Külön kell szólnunk Richstätter bevezetéséről. Ez a munkának tekintélyes részét
alkotja (1301.). Maumigny életrajza, művének ismertetése hálára kötelezi az olvasót.
A misztikáról szóló tudomány-elméleti fejtegetések azonban nagyon elütnek Maumigny írásmódjától. Richstätter felvonultatja az utóbbi évtizedek polémiáit, ellentéteit e téren. Beszél a különféle irányokról, a saját irányát nem átallja „hagyományos"-nak nevezni. Meglehetős merészséggel konstruálja nézete mellé (mely a misztikus kegyelmek lényeges különbségét
a lelki élet kegyelmeitől) a tradíciót, már
sz. Tamást is maga mellé erőltetve. Saját
írásaira gyakran hivatkozik, ez bizony nem
misztikus vonás nála. Még bántóbb, hogy
Ps. Dionysios „végzetes" hatásáról beszél
a kath. misztikára. Csak nem akarja elhitetni, hogy a legnagyobb egyháztanítók,
mint pl. N. Sz. Gergely, Beda Ven., Sz.
Tamás, Sz. Bonaventura — „végzetes" tévedésnek estek volna áldozatul ? Ha el is
hitték, hogy ő apostoltanítvány volt, és
ebben tévedtek, de nem abban, amit sokszor helyesbítve átvettek tőle. Magát a
vitakérdést nem akarjuk bolygatni. Csak
azt sajnáljuk, hogy a kérdések tisztázására
Richstätter elmulasztja a mai pszychologiának, főleg az „okkult" jelenségekkel
(hipnózis, telepathia stb.) foglalkozó részének kellő felhasználását, továbbá a nemkeresztény misztikával való összevetést. Ha

ezeket figyelemba vette volna, talán nem
állítana oly biztosnak bizonyíthatatlan elméleteket. Ha a lélek természetes működése ma még felderítetlen mélységeket rejteget, melyek szerkezeti rokonságot mutatnak a misztikus élményekkel ; ha a kereszténységen kívül is előfordul a misztikával
rokon (ha nem is azonos) élet ; mi jogon
választjuk szét a még rejtélyesebb, csodálatosabb kegyelmi életet két, lényegesen
különböző szférára ? Arról meg már igazán
le kellene szokni, hogy a misztikus kegyelmeket katexochén „természetfölöttiek"-nek
nevezgessék : szembeállítva velük a megszentelő kegyelmeket és a Szentlélek adományait, mint „természetes" kegyelmeket.
Ez nem jó másra, mint a fogalmak összezavarására. Hisz a kis káté is világosan
megmondja, hogy a megszentelő kegyelem
természetfölötti adomány.
—rf—
Dr. Horváth Sándor O. P . : A Szentlélek Hárfája. Prohászka mint misztikus.
Budapest. Credo. 1927.
Horváth Sándornak ezért a müvéért hálás lehet a Prohászka-irodalom. Prohászka
lelkét ott fogja meg, ahol kevesen érintettek hozzá : a gyökerében. A gyökere pedig
az, hogy Prohászka lelke a Szentlélek
hárfája volt, isteni ihlettség működött benne,
ettől visszhangzott tanítása, írása és élete.
Prohászka misztikus volt, az igazság élmény volt számára és élménnyé tette mások
számára is. Tételét Horváth ügyesen bizonyítja. Horváthot ez a müve is egyik legképzettebb bölcselő hittudósunknak mutatja.
Csak azt sajnáljuk, hogy az önmagára való
hivatkozás mellett, spekulativ készségének
nem vet szélesebb irodalmi, történeti alapot.
—rf—
R. Leiber S. J.: Konnersreuth. Tatsachen und Grundsätze. Freiburg. Herder.
1928. 48 1. 0-80 M.
Leiber részletesen ismerteti a konnersreuthi eseményeket saját tapasztalatai és
az idevágó irodalom alapján. Állásfoglalása

lényegben ugyanaz, mint Mageré folyóiratunkban.
—rf—
Kühár Flóris: A misztikus természetszemlélet alapjai. Székfoglaló értekezés
a Szent István Akadémiában. Budapest,
Stephaneum nyomda. 24 I. 1928.
Aki be akar tekinteni a misztikus élet
gazdag és mély világába s aki meg akar
győződni arról, hogy a lélektani kutatások,
különösen a valláslélektan kérdései 'mily
erősen függenek metafizikai és világnézeti
előfeltevésektől, az olvassa végig ezen értékes kis tanulmányt, amelyet úgy tekinthetünk, mint szerzőnk egy nagyobb művének kiegészítését (Kühár : Bevezetés a vallás
lélektanába. Szent István könyvek. 41. sz.)
Ami a tartalmát illeti, magában a misztikus
természetszemléletben finom megkülönböztetéssel szétválasztja szerzőnk a misztikus
élménymódot a misztikus élménytarialomtól
s ez utóbbi vizsgálására szegzi élesen tekintetét. A keresztény m. természetszemlélet
tartalmi adatait, alapjait aztán részint a kinyilatkoztatott hittartalomból (a világ teremtett volta, a természetben megnyilvánuló
törvény és célszerűség stb.), részint a bölcseleti gondolkodásból, közelebbről Ps. Dionysiosból és Sz. Ágostonból vezeti le, mint
akik az újplatonizmust kellő átalakítással
összeegyeztették a kinyilatkoztatás természetképével s akiknél már a későbbi ker.
misztikusok természetszemléletének összes
vonásai megtalálhatók : a természet oksági
és szimbolikus viszonya Istenhez, Isten
jelenvalósága a természetben, Isten látása
a teremtményben s a teremtménynek Istenben.
Ezen értékes tanulmányban csak egyet
kívántunk volna, ha szerzőnk utalt volna
arra a különbségre, mely a „vita mystica"
és a „scientia (theologia) mystica" között
már a középkorban is fennállott (vö. pl.
Sz. Bonaventura De triplici via-ja, mely a
ferences misztika elmélete) s az elméleti
misztikával összefüggésben azon ismeretelméleti és metafizikai felfogáskülömbségekre, amely miatt pl. épen ferences és

domonkos misztikáról beszélhetünk, Úgy
gondoljuk, hogy ez a misztikus természetszemlélet tárgyalásánál figyelembe veendő
szempont.
Érdemét főképen kettőben látjuk :
1. Kimutatja, hogy a pszich. vizsgálódás
nem nélkülözheti a metafizikai és világnézeti alapot.
2. A gazdag és vonzó misztikus élet megismerésére kitűnő szempontokkal szolgál.
K. G.

Hitoktatás.

tetet („amor fraternus paternus, maternus"),
amely önzetlenséget kiván a katecheta részéről, a hitanyag pontos kiszemelését é s
megválogatását, azt a fontos tételt, hogy a
Szentírás minden része az Üdvözítő eljöveteléig csak jelképe annak, ami megvalósult
Krisztusban és az Ő Egyházában, hogy a
megváltás lényegében a szeretet műve és
hogy ennek az isteni szeretetnek visszhangot kell találnia a lelkekben az isteni törvények iránti engedelmességben. A kathecheta
feladata a legkevésbbé sem merül ki az
anyagközlésben és a megtaníttatásban. hanem, hogy a katechumen a hit útján eljusson a reményhez, a remény útján Krisztus
szeretetéhez, aki középpontja az egész oktatásnak (ut cognosceret homo quantum
eum diligat Deus; et ideo cognosceret, ut
in eius dilectionem, a quo prior dilectus
est, inardesceret.")

Augustinus : Der erste Religionsunterricht. Übersetzt und mit einem Auszug
aus den Erläuterungen des Fürsterzbischofs
Augustin Gruber herausgegeben von Auer
S. J. Innsbruck. F. Rauch. 1927.
Az őskereszténység első századaiban a
csecsemőkeresztelés (paedobaptismus) ritkaság volt. Felnőtt korukban vették fel a
Nagy jelentőségű Szent Ágoston azon
keresztséget, amelyet ilyenkor 2—3 évre megállapítása is, hogy a ker. igazságok
kiterjedő katechumenatus előzött meg. A megismertetése
nem történhetik sem
katechumen, hitújjonc hiterkölcsi oktatását tételes, sem rendszeres alakban, hanem
nagyobbrészt egyháziak (püspökök, papok, bibliai történetek alapján elbeszélés formádiakonusok), néha laikusok is végezték.
jában („omnia narrando evolvere et expliSz. Ágoston De rudibus ( = újjonc, „qui care"), hogy más az eljárás a tudatlan gyerfide Christiana primitus imbuendes est") mek (incultus) és a szabad művészetekben
catechizandís-a a hitoktatás (tanítás + ne- jártasak („liberalibus doctrinis exculti") oknevelés) elméleti alapvetése 490 körül kelet- tatásában. Szent Ágoston leszögezi a tényt,
kezett Deogratias karthagói diákonus szá- hogy eredményt a katechetika oktatásában
mára. Alkalmi mü. Keletkezése oka a hit- nem ér el az, akinek a lelkek üdvösségére
újjoncok oktatásával megbízott diakónus semmi gondja és csak a földiekkel törődik,
túlzó bizalmatlansága önmagával szemben aki büszkeségében lenézi ezt a foglalkozást,
ily fontos kötelesség elvégzésére, bár amert ő csak a csendes szobában a spekudiákonust erényes élete, a tanításban való tioban tetszeleg („quod is in silentio is in
jártassága, alapos theologiai tudása alkal- silentio mente cernit"), aki azt hiszi, hogy
készülés nélkül is sokat tud a tudatlanok
massá tették erre.
A mű a rövid bevezetés után két részre előtt, akit elszomorít hallgatóinak figyelmetoszlik Az első része (3—15 c.) elméleti meg- lensége és az eredménytelenség.
Épen száz évvel ezelőtt tartotta hires
alapozás, a második rész (16—27. c.) két
mintakatechezis. Előadása nem a kérdések- katechetikai előadásait Szent Ágoston ezen
feleletek nyomán halad — mint a mai kate- művéből Gruber Ágoston, salzburgi érsek,
kizmusok módszere — hanem folytonos u. amelyek könyvalakban is megjelentek. Most
n. akraomatikus. A De rundibus catechizan- új fordításban látott napvilágot az „első
dis valóban elméleti katechetika, útmutatás katechetika" Auer S. J.-tól. Minden fejezet
a gyakorlati tanítás („usui est") számára. végére bő tapasztalatokat, hasznos útmutaHangsúlyozza Sz. Ágoston a gyermekszere- tásokat ad Auer a modern katechétának

a fordítással kapcsolatban e könyvben. Mindazoknak, akik szeretik a gyermeki lelket és
igaznak tartfák Sz. Chrysostomus szavát :
„Kiválóbbnak tartom azt, aki ért a gyermekszivek alakításához, elsőrangú festőnél és
elsőrangú [szobrásznál" teljes bátorsággá]
ajánljuk e szakmüvet. Dr. Szalay Albert.

az anyagi nélkülözésektől is („Brotstudent")
megmentette az ifjúságot, el nem tagadhatjuk a kezdeményező Schofer nagy érdemeit. Mindazoknak, akiket hivatásuk lelki
egyesületek élére állított, toto corde ajánljuk e nagy józansággal megírt könyvet.
Dr. Szalay Albert.

Biblische Geschichte für das Bistum.
Dr. Joseph Schofer: Studenten Seelen
und Präses-Sorgen. Freiburg. Herder. Breslau u. seinen Delegaturbezirk. Freiburg i. B. 1927., 8-r., XVI + 308 1., 74
1927.
Schofer neve nem ismeretlen azok előtt szöveg közti kép, 4 térkép. Félv. 2'50 M.
akik a német katholikus müveit ifjúság Ennek kivonata a Kleine Schulbibel u. o.
újabbkori történetével foglalkoztak. Hiszen 1927., 8-r., 93 1. 53 kép.
A breslaui egyházmegye most megjelent
már több könyvben, a több kiadást megért
Kompass für den deutschen Studenten» hivatalosan elrendelt iskolai bibliája a hitDer Primaner és füzetben, Burchenband oktató- és tanítókörökkel ifolytatott alapos
és Bierzipfel, tanújelét adta, hogy ismeri eszmecsere eredménye. A 93 ószövetségi
a müveit ifjak lelki vezetésének minden és 114 újszövetségi történet szövege középproblémáját. Tudja, hogy a közép- és fő- úton van a szentírási szöveg és a didakiskolások egy külön világ, amelynek meg- tikus szempontok szerint irányított elmondás
van a maga nyelve, a maga erkölcse, de között. Minden egyes történet végén a taerkölcstelensége is. A freiburgi (i. Br.) fő- nálságot egy szentírási mondással fejezi ki.
iskolán lelkipásztorkodásban töltött 10 év Az ó- és újszövetség végén függelékként
(1894—1905.) és az azóta is élénk rész- szemelvények vannak a legszebb szentírási
vétele a diákmozgalmakban, kiváló lélek- szövegekből. A képek didaktikai szempontból elsőrangúak, a neves Philipp Schubúvárrá tették.
Ezen bőséges tapasztalat jellemzi ú j macher alkotásai. A könyvet melegen ajánl—r.
könyvét is, amelynek értéket nem annyira juk a hitoktatók figyelmébe.
a tisztán tudományos magyarázatok és
Irodalomtörténet.
bölcseleti fejtegetések, mint inkább a taMáté Károly : Irodalomtörténetirásunk
nulókkal való személyes foglalkozás, gyakorlati útmutatás adnak. A freiburgi fő- kialakulása. — Budapest, 1928. 8. r. 54 1.
iskola hallgatóinak Mária kongregációba (Minerva-könyvtár).
Irodalomtörténetirásunk
tudvalevőleg
való tömörítése (Congregatio Mariana Academica Friburgensis) és ezen kongregáció- Czvittinger Dávidnak 1711-ben megjelent
kezdődik. Benne jutott el
nak caritativ irányba való kifejlesztése és Specimen-iével
a példa hatása alatt más főiskolákon levő az öncélúság magaslatára. Csirái azonban
kath. tanulók megszervezése, nagy érdeme már régóta el voltak szórva a magyar
Schofernak. Ezáltal a könyv kicsiben az földbe. A kialakulásnak „mintegy láthatategész német kath. Ifjúság történetévé válik- lan földalatti csírázását" igyekszik figyeHa meggondoljuk, hogy abban a liberális lemmel kisérni Máté derék dolgozata. Sorlégkörben, a hitetlen és erkölcstelen (Ber- baveszi az előző századokból fennmaradt
lin tanulóinak 25%-a nemibajos volt) kör- leltárszerü könyvjegyzékeket, könyvtárkanyezetben élő tanulóknak milyen mentsvára talógusokat, irodalomtörténeti vonatkovolt egy ilyen karitatív praktikus kongre- zású dicsérő és üdvözlő verseket, sirató
gáció, amely nemcsak a lelki nyomorúság- költeményeket, halotti beszédeket, az irói
tól („Der verbrummelte Student"), hanem életrajz és bibliográfia első kisérleteit. A

gyakorlati célok mögött keresi a tiszta
irodalmi érdek megnyilvánulásait, melyek
aránylag az u. n. irodalmi
szemlék-ben
észlelhetők legerősebben, ahol az irók irodalmi visszapillantásokban adnak hátteret
a maguk müvének. Öntudatra ébred az
irói egyéniség, az olvasók érdeklődése is
feléje irányul. Mindig jobban kezdik gyűjteni az irodalomra, irókra, tudósokra vonatkozó adatokat, rendszerbe szedik őket,
még pedig elméleti célból. Megjelenik a
magyar história literaria első képviselője.
Czvittinger müve csak irodalomtörténeti
adattár ugyan még; hisz hiányzik belőle
fejlődés gondolata, mely azután Wallaszky Conspectus-ában
nyilatkozik meg
először.
Dr. Kocsis Lénárd.
Eckhardt Sándor: Sicambria. Egy középkori monda életrajza. Budapest, 1928. 8. r.
47 1. (Minerva-könyvtár IX.).
Ujabban ismét fokozottabban ráirányul
tudósaink figyelme a magyar húnmondákkal kapcsolatos problémákra. Egy idevágó
kérdésnek megoldását adja Eckhardtnak
munkája. A magyar-hűn történetben többször szerepel a Sicambria városnév. Ott
keltek át a hunok a Dunán, hogy hátbatámadják Macrinus alvó seregét, ez lesz
Attila székhelyévé, ezt nevezi el Buda a
maga nevéről, amiért azután Attila megöli; a névhez fűződik Attila fiainak véres
küzdelme is. Mások is utaltak már e név
kapcsolatára a frank-trójai hagyománynyal, de az összefüggésnek részletes kimutatását és szabatos meghatározását
Eckhardt végezte el.
A Sicambria szó a frankok egyik törzsének, a római történetiróktól sicambri,
sycambri és sygambri, (Eckhardt szerint
helyesebben Sugambri) néven emlegetett
frank néptörzsnek nevére vezethető vissza.
A törzs elpusztulása után is fennmaradt a
szó, még pedig mint a frank népnév antikizáló szinonimája, majd mint a frankok
ősi neve. Tudvalevő, hogy a mai Franciaország területén már a római korban meggyökeresedett a trójai származás hite. A

képzelet lassankint kialakította a trójai
frankok, sicamberek menekülésének, vándorlásainak, Galliába való jutásának részletes képét. Egyik állomásuk Pannónia
volt és fővárosuk Sicambria. „A Sicambria
szó tehát a sicamber népnévhez kitalált
főváros neve, melyet a monda Maeotis közelébe, de Pannónia határaira tesz."
Midőn a XII. és XIII. században élénk
lett érintkezésünk Franciaországgal, az
innét beözönlő francia szerzetesek, ciszterciták, premontreiek bizonyosan ismerték e
mondát és közöttük alakulhatott ki e felfogás, mely Sicambriát Aquincumra lokalizálta. A magyar hagyomány viszont Attila székhelyét helyezte ide. Ez az összefonódó kettős hagyomány azután elterjedt
nálunk is, Franciaországban is. A név még
a magyar és német köznyelvbe is elhatolt.
Más állomásairól is tud a monda e vándorlásnak és érdekes, hogy mindenütt a
római világ főbb romjaihoz tapadt. A
rombolás persze Attila nevéhez fűződött.
Ezen eredmények rendkívül széleskörű kutatások gyümölcsei, melyek folyamán
Eckhardt még a VIII. századi Gesta regum Francorum idevágó részeinek forrástörténetét is új adatokkal gazdagította.
Dr. Kocsis Lénárd.
Futó Jenő: Herczeg Ferenc. Bpest, 1927.
8. r. 135 1. (Különlenyomat az Irodalomtörténet XVI. évf. 1—8. számából).
Futó dolgozata a legnagyobb tanulmány
eddig Herczeg Ferencről. Részletesen bemutatja az iró művészi fejlődését, alkotásainak műfaji differenciálódását, problémakörének kiszélesedését, elmélyülését és
nyomon követi alakító kifejezőképességének folytonos tökéletesedését. Futó is az
1896 és 1905 közti időt tartja a döntőnek
Herczeg írói pályája kialakulásában. Addig Herczeg inkább csak a közönség dédelgetett kedvence volt, akit a komoly kritika az elsekélyedéstől féltett; a milleniummal kezdődő kilenc év alatt teljesült ki
időtálló nagysága. Már nem kívülről nézi,
vizsgálja környezetét, közelebb lép anya**

gához: kezdi átélni, a maga életnézete
szempontjából felfogni, alakitani az életet.
Futó Herczeg életszemléletének megkomolyodásával hozza kapcsolatba e jelenséget
és finoman jelzi hatását az író lelkiismeretének és alakító erejének izmosodására.
Herczeg most már mélyebben f o g j a fel a
magyar társadalmi és politikai élet jelenségeit és a mából jobban megérti a multat
is a maga sokszor nagyon is tragikus,
de egyetemes érvényű tanulságaival. Az
író már kezd nevelővé is válni, a szó legnemesebb értelmében; teljesíti természetes
nemzeti hivatását.
Jól figyeli meg Futó, hogy „1906-tól
kezdve a már teljesen kiforrott művész
költészetén sajátos alanyi színezet ömlik
el." Forrásaira is rámutat ennek Herczeg
egyéni életének válságaiban és hazafias
lelkének aggodalmaiban és megrázkódtatásaiban. Tagadhatalan, hogy Futó alkalomadtán fel-felfedi a müvek viszonyát
alkotójuk egyéniségével, de kissé túlzásnak tartjuk előszavában tett kijelentését,
hogy végeredményben lélekelemzési végzett. A valóságban legtöbbször nem lépi
át a történeti és esztétikai módszer kereteit. Nem vesszük rosznéven tőle. Elégséges külső adat hiányában ma még nagyon
nehéz az egész Herczegen „lélekelemzési
végezni." Azután enélkül is marad sok érdeme Futónak. Lelkiismeretes, felhasznál
minden eredményt, de tud önálló is lenni,
ha szükségesnek látja. Bár bele-belemeriil
a részletekbe, az összetartó fő vonások
nem kerülik ki figyelmét. Nem fogadom
el minden értékelését, de izlése elég megbízható. Szereti Herczeget, mégis igyekszik elfogulatlan maradni. Egyet azonban
nem tudok elhallgatni. Futó emlegeti Herczeg életszemléletét, de csak részleteket
látunk belőle. Jó lett volna szerves egésszé,
egységbe foglalni ezeket. E munka nem is
igen esett volna ki eredeti célkitűzésének
köréből. Azt hiszem Herczeg jelentőségének megállapításánál sem közömbös a felelet e kérdésre és még szorosabban vett
művészi sajátságaira is esnék így világos-

ság. Föltűnő szerintem, hogy általában
Herczeg alakjainak nincsen vallási érzékük
és erkölcsi tudatuk tartalmát is nagyon
sokszor csak konvencionális elvek, a társadalmi illendőség szabályai teszik. Reális
kép ez? Fölmerül az emberben a gondolat,
hogy minden élettapasztalatának, szeme
élességének dacára sem lát le Herceg az.
emberi szív végső mélységeibe.
Dr. Kocsis Lénárd.
Kéky Lajos : Vajda János. 32 I. (1 P) ;
Trencsény Károly : Arany János és az
eposzi közvagyon. 50 1. (140 P) ; Papp
Ferenc: Gyulai Pál és Pataki Emilia.
22 1. (0-80P); Badics Ferenc: Megoldott
problémák Gyöngyösi István életrajzában. 23 1. (0-80 P). Az Irodalomtörténeti
Füzetek (szerk. és kiadja Császár Elemér)
24—27. füzete, mind 8-ad r.
Kéky Lajos életrajzzal, Vajda munkáinak rövid ismertetésével és bibliográfiájával kiegészítve azt az irói arcképet közli,
itt, melyet a mult évben centennáris megemlékezésképpen olvasott fel a KisfaludyTársaságban. Kéky megkeresi Vajda meghasonlott életének lelki gyökereit, melyekből egyúttal költészetének tartalmi és
alaki harmóniátlansága is sarjadt. Rámutat Vajda eredetiségére is. Kiemeli filozofikus töprengését, pesszimizmusát. Szerelme
tárgya a társadalmon kívül élő nő; külön
ben is igazában érzéki sóvárgás érzése,
nem csoda, ha oly szerencsétlen. Ő az első
magyar költő, kit szegénysége lázadóvá
tesz. Hazafias érzésében is sok az érdesség, keserűség. Bár inkább egyedülisége
vonzotta Adyt, mégis érthető a Nyugat
körének érdeklődése iránta. Különben is,
„mintha már nyomai jelentkeznének nála
a természet szimbolikájának, misztikus
hangulatokat sugalló kísérteties és bizarr
jelenségei felhasználásának is." Rövidsége
mellett is kimerítő és találó e tanulmány.
Trencsény füzete - már nem oly lebilincselő olvasmány, mint Kéky-é. Filologiai
alapossággal
kutatja, mint
értékesíti
Arany az epikai közvagyont, azon formai

és tartalmi elemeket, melyek Homeros óta
öröklődnek át epikusról epikusra. Nem
akarok semmit sem levonni Trencsény érdeméből, de mintha gondossága nem egyszer aprólékosságba, túlzásba tévedne.
Oly motívumokat is besoroz az epikai közvagyonba, melyeknek egyformasága a közös emberi természet kifolyása. Hogy konkrét részletet is érintsek, nem értem, hogy
Arany Csanád-töredékével kapcsolatban a
kivágott nyelvmotivum forrását miért keresi Trencsény a
Trisztán-mondában?
Arany itt minden bizonnyal a Gellértlegenda Csanád-mondáját dolgozta fel.
Melankolikus, de tiszta idillként hat az
emberre Gyulai Pálnak szerelme
Pataki
Emiliához. A szegény instruktor 1843-ban
ismerte és szerette meg a deési alispán
leányát, de szerelmét nem viszonozták.
Gyulai lemondott, azonban még jóidéig
meg-megihlette Pataki Emilia emléke
(Szeretnélek még egyszer látni).
Badics Ferencnek, irodalomtörténetírásunk e veteránjának dolgozatában legérdekesebb és egyúttal legszomorúbb az a
megrovás, melyben Badics a különben már
elhunyt Gyöngyösy Lászlónak dolgozásmódját kénytelen részesíteni. Kimutatja,
hogy ,,a Heves megyében 1653—1682-ig
szereplő esküdt, szolgabíró és helyettes
alispán, meg a Gömör megyében szereplő
költő, ügyvéd, országgyűlési képviselő és
első alispán Gyöngyösi István nem ugyanazok, csak névrokonok s így Gyöngyösy
Lászlónak azt a terjedelmes tanulmányát
és adatközlését (I. K. 1908. 194—204 és
338—346. 1.), melyben az amarra vonatkozó levéltári adatokat mind a költőre vonatkoztatja: mint felületes, hibás s az olvasót tudatosan megtévesztő dolgozatot
végkép ki kell törülnünk a Gyöngyösi-irodalomból." Azt is tudomásul kell vennünk,
hogy Gyöngyösi István nem Radváncon
született.
Dr. Kocsis Lénárd.

Liturgia.
1. J. P. Kirsch: Die Stationskirchen
des Missale Romanum. (Ecclesia orans
19. kötete.) Herder Freiburg i. Br. 1926.
2. Dr. P. Parsch : Das Jahr des Heiles
1928. Klosterneuburger Liturgie-Kalender.
Klosterneuburg 1927. — U. a.: Der Weihnachtsgottesdienst. Lit. Volksandachten.
No. 14.
3. Liturgikus élet. A kath. Egyház szertartásai. Szerkeszti Dr. Szúnyogh X. Ferenc 0 . S. B. 1. A házasság. II. A keresztség. III. A betegek'szentsége. IV. A temetés. V. A nap megszentelése. VI. Anya és
gyermeke. VII. Búcsújárásra. Szent István
Társulat. Budapest.
1. A római liturgia szellemébe bevezető
„Ecclesia orans" cimű német könyvsorozat
jelen kötete a liturgiatörténetnek eléggé elhanyagolt kérdésével foglalkozik, a stációstemplomok kialakulásának kérdésével. Ismerős, hogy a római misekönyv jelenleg is
87 napon jelzi, hogy Rómának melyikjtemplomában van stációs istentisztelet. A stációs templomok száma pedig 31.
Statio a Kr. u. 2. század és 3. század
elején kettőt jelent. -Elsősorban vallásos
vagy profán célú összejövetelt bizonyos
meghatározott helyen, másodsorban a d. u.
3 órakor végződő szerdai és pénteki böjtöt,
melyet sok keresztény tartott. A harmadik
században statio vallásos célú gyülekezést
jelent, de jelenti a gyülekezés helyét is.
Mikor a keresztények a 3. és 4. században
már nagyon megszaporodtak, az istentisztelet megtartására kialakulnak az ú. n.
„tituli" (az 5. században Rómában 25 ilyen
tituli van), vagyis az Egyház házai, hol a
közösen élő papok és kisebb rendűek az
istentiszteletet is végezték. Mig tehátjkezdetben az összes keresztények egy közös
helyre gyűltek össze az istentisztelet végzésére, addig a 3. századtól kezdve ez az
egység a keresztények nagy száma és az
istentisztelet végzésére kialakult több templom miatt kezdett megbomlani. Ekkor
Róma püspökei a keresztény egység ápo-

lása és megőrzése céljából hol ebben, hol
abban az előre kijelölt templomban tartottak közbe-közbe istentiszteletet, melyen
a város összes keresztényei résztvettek.
Ezt a különös fénnyel végzett istentiszteletet nevezték ettől fogva *statio-nak, az a
templom pedig ahol végezték, a stációstemplom. Ezek a templomok eleinte a
titulik voltak, majd később a vértanúk sirja
fölé épült templomok is; ezekhez járultak
a 4. századtól kezdve az újonnan keletkezett bazilikák és a szentek tiszteletére épült
fogadalmi templomok. A stációs istentisztelet teljes egészében a 14. századig virult
Rómában, vagyis ameddig a pápai udvar
nem költözött Avignon-ba. Attól fogva a
pápák hiába igyekeztek a régi istentiszteletet teljes egészében életre kelteni, csak
töredékek maradtak meg belőle mind a
mai napig.
Kirsch könyve két részre oszlik. Az első
rövidebb részben ismerteti a „statio" szó
és a stációs-templomok kialakulásának történetét, majd a római Ordo-k alapján
plasztikus leírását adja a stációs-misének,
mint azt F. Cabrol és J. Kramp is teszik.
A második részben a mai misekönyv stációstemplomainak részletes leírása olvasható
az egyházi év sorrendjében, úgy azonban,
hogy a húsvéti ünnepkör stációstemplomainak leírása megelőzi a karácsonyi ünnepköréit. Ezek a leírások legnagyobbrészt az
illető templomok történetére vonatkoznak
és művészet szempontjából nem foglalkoznak velük, mint A. D. Tani könyve, de
minden részletükben szakemberre vallanak.
A stációstemplomok istentisztelete nagy
hatással volt a római liturgia végleges kialakulására és ezek a templomok befolyással voltak a változó miserészek megválogatására is. De ezekre a liturgikus lelkiélet szempontjából leginkább hasznosítható
kapcsolatokra csak itt-ott mutat reá szerzőnk, minthogy ezeket a kapcsolatokat az
„Ecclesia orans" egy külön kötete fogja
vizsgálat tárgyává tenni. Az egyes templomok leírását kitűnő bibliográfia teszi teljessé, könyve végén pedig Kirsch három

függeléket ad. Az első a stációs templomok végleges megállapítását teszi táblázatszerűén könnyen áttekinthetővé a würzburgi Comes, Sacramentarium Gregorianum
és Missale Romanum alapján ; a második
a stációs napokat állítja össze az egyházi
év sorrendjében, a harmadik pedig a stációs templomokat sorolja el alphabetikus
sorrendben. — 2. A klosterneuburgi liturgikus kalendárium immár hatodszor jelenik meg és szerény kezdetből a liturgikus
apostolság jelentékeny tényezőjévé fejlődött
nemcsak Ausztriában, hanem Németországban is. 10.000 példányban forog közkézen
és 32 egyházmegyében használható. Nem
csoda, mert könnyen kezelhető és kitűnően
van szerkesztve. Napról-napra követi az
egyházi kalendáriumot (directorium) és
nemcsak a változó miseszövegeket magyarázza szépen és alaposan, kidomborítva a
liturgikus vezérgondolatokat, hanem a karimádságot is (breviárium), sőt a martyrologiumot is. Azonkívül szentek ünnepein a
vonatkozó szenteknek rövid életrajzát is
adja, a stációkat magyarázza és bővelkedik
elmélkedésre alkalmas gondolatokban. Egy
napnak átlag 3—4 oldalt szentel. Hamarjában nem lehetne a liturgiát praktikusan
ismertető és * megkedveltető jobb munkát
ajánlani, mint ezt a kalendáriumot. A misekönyvet használóknak kimondhatatlan szolgálatot fog tenni. Megérdemli, hogy nálunk
is lelkes terjesztőkre találjon. Ára fűzve
3 Mk., vászonba kötve 4'20 Mk.
Dr. Parsch másik kiadványa a „Liturgische Volksandachten" 14. száma. Ez a
szám a karácsonyi három mise és a római
breviárium karácsonyi officiumának szép
német fordítása rövid magyarázatokkal.
3. A liturgikus élet fent felsorolt füzetei
a rituálé (szertartáskönyv) vonatkozó részeinek kétnyelvű, magyarázattal ellátott
kiadása, szép fekete-piros nyomással, jó
papiroson és ízléses, tartós kartonkötésben.
Az 5. füzet tartalma a római breviárium
prímájának szövege, mint reggeli imádság,
az egyházi imádságok étkezés előtt és után,
végül a római breviárium vasárnapi com-

pletoriuma mint esti imádság, függelékül
imádság útra indulás előtt. Kiadó ezt a
füzetet kath. cserkészek tábori imádságos
könyvének is szánta. A 6. füzet tartalma
a fiatal asszony avatása, az édesanya megáldása a betegágyban, a szükségkeresztség,
az egyházkelő, a gyermek általános és különös megáldása, ünnepélyes áldás, amikor
a gyermeket a templomban bemutatják,
beteg gyermek megáldása.
Ezek a füzetek a liturgikus apostolság
szolgálatában állnak és bizonyára nagy jót
tesznek a lelkeknek. Az egyes füzetek ára
átlag 1 P, véleményem szerint sok, ha a
célt tekintjük, a tömeges terjesztést.
Dr. Janota Cirill.
Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. VI.
Band (1926). Aschendorff. Münster i. Westf.
8-r. 443,
Ez az évkönyv, mely a liturgia és liturgiatörténet minden ágára kiterjeszkedik és ismerteti annak egy év alatt megjelent irodalmát, most töltötte be hatodik évfolyamát.
Az évenkint megjelenő kötet pontossága és
teljessége miatt annyira fontos már, hogy
nélküle a liturgiatörténetben nívón állni
szinte lehetetlen. A kötet szerkesztői márialaachi bencések, kiknek nem egy tagja állandó külföldi tanulmányokat végez, de a
mű nagy irodalmi anyagának nagy része is
azt igazolja, hogy ma ők foglalják el a legelőkelőbb helyet a liturgiatörténet munkásai
között, mellettük még kiválók a solesmesi
és maredsousi bencések.
Nem hagyja ki természetesen hazánkat
sem, és a jelen füzet éppen magyar vonatkozása miatt fontos. G. Morin világhírű
bencés a milánói Ambrosiana könyvtárosa
három magyar Árpádkori liturgiái emlékről
ad hírt. A zágrábi egyetemi könyvtár kéziratai között a következő magyar vonatkozású műveket fedezte föl : 1. Hartwig győri
püspök pontificaleja, ordinariusa és ritualéja
a XI. sz.-ból (jelzése : MR 165). Állítását
föltétlenül igazolja az, hogy az „Exultet"ben benne van a püspök neve („pro episcopo nostro chart wirgo") ; a föltámadási

körmenet a Mária egyházból, Szt. István
első vértanú templomába ment. Itt a tudós
szerző a mostani szent István oltárra hivatkozik ; mi kiegészítjük bizonyítását azzal,
hogy Győrött csakugyan volt a középkorban
külön Szt. István-templom, mely a mostani
megyeháza helyén állott, de már a XVI.
századbau omladozott. — 2. A másik
mű egy esztergomi püspöki
benedictiokat
és pontificale-rövidletet
magában foglaló
kódex. Magyar szentjei és vonatkozásai esztergomi eredetét kétségtelenné teszik (MR 89). 3. A harmadik a bélai bencés
apátság sacramentariuma, mely az Árpádkori bencés kultúrának a Pray-kódexen kívül értékes emléke (jelzése: MR 126).
A mű felöleli a magyarországi liturgiatörténeti munkák ismertetését is. Itt idegen
nemzetek hasonló munkásságával összevetve a mienket, látjuk, hogy milyen szegény a mi liturgiatörténeti irodalmunk. Nálunk még jóformán semmi sem történt, sőt
a legfontosabb alapvető forráskiadások is
hiányoznak. Örvendetes azonban, hogy a
kevés munkás között itthon is a magyar
bencések vezetnek és munkásságukról tudomást vesz a Jahrbuch is.
Zalán Menyhért.

Földrajz.
Erdősi Károly : Napsütéses IndiábanÚti emlékek. Budapest, 1927. Szent István
Társulat. 344 oldal. Ára
P.
1926. okt. közepén kelt útra Erdősi Kátoly és két heti tengeri utazás után érkezett
kitűzött utiprogrammjának első fontos állomására: Ceylon-szigetére. Kolombo kikötővárosból kiindulva beutazta a sziget középső
északi részeit, és a Dekán déli csücskét.
Ceylonból Jávára utazott Szingapúr érintésével. Ennek a pompásan művelt szigetnek
beutazása után a nagy Hindu-alföldet járta
végig Calcutta-Darjeeling, Benares, Delhi,
Agra, Bombay érintésével. Útvonala tehát
eltér a délázsiai útirajzokból ismert iránytól és kétségtelenül szintén előnye könyvének, mert sok érdekes vidéket tesz ismertté
ezátal a magyar olvasó közönségnek. Erdősi

útleírásán meglátszik, hogy útja előtt jól
megismerkedett Dél-Ázsi történelmi és földrajzi viszonyaival. így útja jelenségeit kritikus szemmel tudta megvizsgálni és aránylag
gyors utazás mellett ítéletei többnyire igen
precizek. Leírásában igen jól eltalálta az
arany középutat a történelem és földrajz
között, de igen helyesen az utóbbiak érdeklik legjobban. Dél-Ázsia természetviszonyairól : növényzetéről, klímájáról, gazdasági életéről, népességéről, a régi kultúráról
és a modern szociális problémákról egyaránt érdekes felvilágosításokat ad. Stílusa
folyékony, előadása könnyed, lebilincselő,
úgyhogy könyve végig érdekés. Kifogás alá
igazán csak egy-két elnézés, elírás esik.
A mai olvasó közönség méterekben számít :
öt láb, kilenc hövelyk érthetetlen előtte (9.
1.) ; Amuradhapura 40 km2 területe (70. 1.)
kisebb Londonnál, amely 303 km2 (GreaterLondon 1600 km2) ; Pulo-Penang nem a
déli, hanem az északi szélesség 5. fokán
fekszik (201. 1.); a trópus határát csillagászatilag a két térítő kör, klimatikailag a
20 C éri izothermális vonal jelzi ; a szerző
talán az aequatoriális erők zónáját érti itt
(200—201. 11.); a maláriát nem a levegő,
hanem az anopheles szúnyog terjeszti (233.
1.) stb. Valamennyi jelentéktelen elírás. Az
idegen (indiai stb.) szavak írásánál (Shiva,
Vishnu, Saigon, Siam stb. a magyar kiejtés
az irányadó (tehát Siva, Visnu, Szajgon,
Sziám stb.) A könyv kiállítása minden kritikát kiáll, nyomása tiszta, könnyen olvasható. Gazdag és érdekes képanyagában csak
néhány elmosódott van.
Dr. Kalmár

Gusztáv.

Kelemen A n d o r : Tut—Ankh—Amen
f ö l d j é n . Útirajzok Egyptomból. Budapest,
1927. Szent István Társulat. 216 old. Ára 8 P.
A Kelet sokszor megírt földjéről ad Kelemen Andor útirajzok keretében ismertetéseket. Tarka egymásutánban tűnnek fel előttünk a régi és a modern Egyiptom (és nem
Egyptom) városai, a városok utcai élete és
történelmi emlékei. Kairótól kezdve végighaladunk a Nilus völgyében Assuánig.

Közben néhány kirándulás a piramisokhoz.
A szerzőt elsősorban a népélet és a történelmi emlékek érdeklik, azért könyvének
túlnyomó részét ezeknek leírása foglalja el.
Speciálisan földrajzi vonatkozású leírása
csak kevés van (Nílus völgye, folyó, öntözés, csatornázás) és ez is igen röviden.
Sajnálattal látjuk, hogy a különben igen színes, folyékony, érdekes leírások történelmi
vonatkozása mellett teljesen eltűnik a földrajzi szín. Egyiptomi úti rajzokban, ahol a
kultúra olyan nagymultú, és ahol olyan élesen elütő földrajzi jelenségek találkoznak,
legalább is egyensúlyban kell lenni a történelmi és földrajzi résznek, különben archeológiai séta lesz a leírásból. Az érdekes
leírások mellett a könyv legnagyobb értékét
pompás, tiszta képei nyújtják. Zavarólag
hat az elég gyakori könyvidézés. Legjobb
ezeket magyarul adni, vagy legalább magyarul is! Minden olvasó nem tud feltétlenül
németül, még kevésbbé franciául vagy angolul. A könyv papirja vastag és kemény,
kényelmetlenné teszi az olvasást.
Dr. Kalmár Gusztáv.
Böle Kornél: Spanyol földön. Uti rajz.
Budapest, 1927. Szent István Társulat.
472 1. Ara 13 P.
Böle Kornél 1926 május havában utazott Spanyolországba dominikánus rendfőnökválasztásra. Ezt az alkalmat felhasználta arra, hogy máj.—jún. beutazza Spanyolországot és megtekintse annak nevezetességeit. Utazásának emlékét örökíti
meg könyvében. Könyvének első 40 oldalán Körösi Albin rövid áttekintést nyújt
Spanyolország történetéről. Különösen érdekes az utolsó hat jegyzet, amely a modern Spanyolország legégetőbb kérdéseit
(munkáskérdés, marokkói- és katalánkérdés, hispano-amerikanizmus) és legújabb
történetét tárgyalja. Ezek után következik
Böle Kornél útja, amely Spanyolországnak
minden nagy táját és úgyszólván minden
fontosabb városát érinti. Útirajzában, mint
könyve Előszavában kifejezi, igazságot
kiván szolgáltatni a szabadkőmives és

protestáns forrásokból származó hírekkel
rossz megvilágításba helyezett katholikus
spanyol népnek. Ezt az intencióját csak
dicsérni lehet, mert el kell ismerni, hogy
szükség van rá. Kevés nép van Európában, amelyet bizonyos körök annyira befeketítettek volna, mint a spanyol népet
(mindjárt utánuk a katholikus magyarság
következik). A gyűlölet rugója kétségtelenül abból az időből származik, amikor a
spanyolok voltak a katholikus megújhodás
legerősebb támaszai tudományban s fegyverben egyaránt. Nem tudják megbocsátani, hogy megvédte magát a hitújítás
felforgató, bomlasztó hatásától. Ez a farizeuskodó felfogás humanizmust, kulturát
emlegetve könnyeket hullat a mohamedán
mórok kiűzése miatt, de egy szava sem
volt a katholikus írek stb. sokkal kegyetlenebb elnyomása ellen. Böle Kornél, aki
meglátogatta Dél-Spanyolországban a mór
uralom emlékeit, joggal mutat rá a fellendülő katholikus kultura hasonló alkotásaira, amelyek semmivel sem maradnak
mögötte a mór kulturának (templomok,
zárdák, tudományos intézetek stb.) Csak
végig kell nézni könyvének gazdag képanyagát, amely a spanyol művészet legszebb alkotásait hozza. Kicsit azonban
elragadja egyébként érthető lelkesedése,
mert szinte az ellenkező végletbe esik.
Amint a mór kultura teljesítményeitől nem
lehet megtagadnunk teljes elismerésünket,
éppen úgy nem lehet a katholikus spanyolok kulturális életét minden hiba nélkülinek mondanunk. A pompás bazilikákkal, gazdag kincstárakkal szemben kiáltó
ellentét a falusi nép elmaradottsága, szegénysége, rossz gazdálkodása. Bizony
eszünkbe jut a Szentírás szava: misericordiam volui, non sacrificium. — Böle Kornélt útjában elsősorban a mult emlékei
érdeklik és ezekkel foglalkozik legtöbbet.
A földrajzi viszonyokról csak néha ad
egy-egy rövid megjegyzést pl. Valenciánál a huertákról. Arragóniábn a vidék
steppe jellegéről stb. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a ; huerták öntözős

kulturája nem a mórok idejéből való, hanem jóval korábi, valószínűen a föníciai
gyarmatosítás idejéből. A könyv stílusa
könnyed, folyékony. Ez nagyon emeli értékét, mert élvezetesebbé teszi az egyébként is végig vonzóan, érdekesen megirt
könyvet. Szubjektív érzései néha túláradnak (Torquemada stb.) de megérthető, hiszen szerzetes és hozzá dominikánus!
Még a lequeitio-i ódát is végig olvassa az
ember, látva a szerző nagy hazafiúi lelkesedését a királyi család lakóhelyén. Egyegy kedvenc kifejezését gyakran használja különös összefüggésben: a világítótorony jóízűen szórja fényét, a hajószakács jóizüen mossa a halat, jóizü várkozás. Ez azonban nem crimen. Könyve tanítók, tanárok, papok számára Spanyolország ismertetésénél igen jó szolgálatot
tesz, de katholikus közönségünk is igen
megbízható és érdekes ismertetést k a p
benne a nálunk oly kevéssé ismert országról.
Dr. Kalmár Gusztáv.

Történelem.
Meszlényi Antal dr. : A magyar katholikus egyház és az állam 1848—1849-bea*
Budapest. Szent István Társulat kiadása.
258 1.
Meszlényi könyve komoly történelmi
munka, alapos kutatás és széleskörű forrásismeret alapján készült s éppen ezen
tulajdonságainál fogva válik a magyar
katholikus egyház 1848—49-es szereplésének elevenen megírt apológiájává.
Élénk színekkel rajzolja meg az egyház
szenvedéseit Európa forradalmaiban s a
magyar egyházat ért támadásokat a reformországgyűlések izzó liberális hangulatában. Nem kerüli el figyelmét a demokratikus szellemnek az egyházi körökben
s a szerzetes rendekben való felsarjadzása
sem. Mikor törvénnyé lett a szabadság
(1848. ápr. 11.), félreteszik a sokszor legszentebb jogaikat, söt létüket fenyegető
sérelmeket s nagyban segítik a kormányt
az átalakulás munkájában. Ezzel párhuzamosan nagy küzdelmet fejtenek ki a kath.

autonómiáért, s az iskoláknak veszedelmes
laicizálása ellen. Majd részt vesznek a
szabadságharcban, áldoznak a haza oltárára s az elnyomatás napjaiban is együtt
véreznek, együtt szenvednek a világi társadalommal. Kossuth igyekszik is jóvá
tenni korábbi támadásait: „Én a magyar
katholikus klérus hazafisága iránt mindig
a legnagyobb elismeréssel viseltettem."
Nekünk még külön örömet is okoztak
azok a szép lapok, amiket a bencések tevékenységének szentelt. (Rimely Mihály
főapát felszólalásai az egyház és a szerzetes rendek érdekében, Sárkány Miklós
bakonybéli apátnak és Kossuthnak vitája,
az 1848-iki pannonhalmi káptalan, amelyből mély Istenbizalom, szigorú egyházias
felfogás, az egyházért, hazáért való dolgozniakarás s az összes egyházi erők
együttdolgozása szükségességének élénk
átérzése csendül ki; Rónay Jácint, Rómer
szerepe, Czuczor Riadója, szenvedéseink
stb.).
Meszlényinek éles, nyugodt, tárgyilagos
Ítélőképessége különösen ott csillanik ki,
ahol az egyháziaknak a szabadságharc
kényes pillanataiban való szereplését boncolgatja.
Dr. Mihályi Ernő.
Vorbuchner Adolf: Az erdélyi püspökség. Az Erdélyi Tudósító Könyvtára, III.
Brassó, 1925. 112 1.
Az egyháztörténeti kutatás legújabb
eredményeit foglalja össze s önti népszerű
formába a szerző. De nemcsak a nagymultú és sok szenvedést étéit püspökséget
ismerjük meg összes püspökeivel együtt
a Szent István-féle alapítástól napjainkig,
hanem bepillantást nyerünk Erdély nemzetiségi viszonyaiba, az ott működő szerzetesek, a kolozsmonostori bencés apátság
hiteshelyi, majd a jezsuiták térítői, politikai, tanári, a franciskánusok nagy lelkipásztori, a női szerzetek sokágú, az iskolák, a státus, az egyházközségek, az egyesületek, a szakadárok s a protestánsok életébe is.
Dr. Mihályi Ernő.

Bangha Béla S. J.: A jezsuita-rend és
ellenségei. Budapest, Magyar Kultura kiadása. 1928. 176 1.
Bangha Béla könyve a korszerű apologia egyes, a jezsuitákra vonatkozó kérdéseinek kitűnő fegyvertára. Ismerteti a
Jézus-társaság alapítóját, alapítását, szellemét, érdemeit; az ellene felsorakoztatott
történeti és elvi vádakat összefoglalja és
megcáfolja. Az idevágó irodalmat ügyesen
használja fel és a vitapontokat szellemesen, okosan bogozza szét. Munkáján végig
vonul a jogos rendi önérzet, rendje iránt
való lelkesedése és könyve amellett, hogy
sok tévedést eloszlat, egyházunk e dicső
seregének is kiváló ismertetését nyújtja.
A további kiadások számára javításra
ajánljuk a következőket: Pascal művét
nem ajánlatos „vidéki leveleknek" fordítani. Eredeti cime: L. à un Provinciái;
később lett röviden:
Les Provinciales.
Buchberger: Kirchl. Handlex. Pascal. —„berzer-düh" (87. 1.) nekünk érthetetlen
kifejezés; helyesebben körülírva kellene
kifejezni. (Berserker: a német ősmithologiában medvévé vagy farkassá vált embert
jelent.) Hogy az aranybulla fegyveres ellenállást engedne meg (99. I.), azt Lovas
Elemér épp a P. Sz.-ben (I. 327—33.) cáfolja alaposan. — Juan Caramuel y Lobkowitz, kit B. bencésnek mond, eredetileg
spanyol cisztercita volt, később különböző
javadalmakat nyert el, köztük bencés apátságokat is, már mint felszentelt püspök.
1657-ben Campagnai, majd Vigevano
püspöke lett .Különben egyénileg akármely
rendnek büszkesége lehetne; jámbor, buzgó pap és püspöke volt, csak tanaival érdemelte ki a princeps laxistarum elnevezést.
Bangha e művét melegen ajánljuk, r f .
Sebestyén József: A székesfehérvári prépostság és káptalan egyházi kiváltságai.
Különlenyomat a Századok 1925. 9—10.
és 1926. 1—3. számából. Budapest, 1926.
58 1.
A székesfehérvári prépostság és káptalan kiváltságai éppúgy az első szent ki-

rátytól származnak, mint Pannonhalmáé.
Szent István Pannonhalmát mint a magyar
kereszténység bölcsőjét, a fehérvári prépostot és káptalant pedig, mint koronázó
városának papságát kivette a püspöki joghatóság alól és közvetlenül a Szentszéknek rendelte alá. Sebestyén müve a fehérvári exemptio történetét és a körülötte
folyt harcokat adja elö, melyeket jogaiért
kellett vivnia a prépostságnak nagyrészt
egyháziak ellen. Az Árpádok korában még
csak védelmezte a szent királyok hagyománya, ugyanígy volt az Anjouk alatt is.
A prépost előkelő állása, sok kitüntetése
és a királyi udvaroknál betöltött hivatalai
mutatják nagyságukat. A XVI. századtól
kezdve azonban csak teng a jog, a XVII.
században már csak papíron van meg,
mig végre a fehérvári püspökség szervezésekor, 1777-ben végleg megszűnt. A
prépost és káptalan birtokai részben a
püspöké s az új káptalané lettek, részben a
kegyes tanítórend kezébe kerültek. Az öszszefoglalást értékessé teszi az alaposság
és világosság, belőle elvenni semmit sem
lehet. Az a „dicséretes szokás, mely egész
Magyarországon divott, t. i. midőn az 01táriszentséget a beteghez vitték", melyet
IX. Gergely a fehérvári prépostnak is megengedett, valószinü az volt, hogy a pap
előtt ilyenkor zászlót vittek. Erre a magyar liturgia-történetben később is van
példa. Érdemes lett volna a Márk krónikájában említett két rationaléhoz fűzött kiváltságra is kitérni, mert ez a rationálé
természetéből nem következik, a liturgiatörténetben páratlan, más, nem a krónikától függő emlékben nem fordul elő, késői
felbukkanása pedig legalább is különös.
Zalán

Menyhért.

Horváth Jenő: A modern Amerika története. Budapest, 1927. Szent István T á r sulat. Szent István Könyvek 56. sz. 122
oldal.
A modern Amerika története ép oly ismeretlen még ma is nagyközönségünk előtt,
mint Ázsiában Kina vagy Japán története.

Az iskolai világtörténelem (még az egyetemeken is) nem más, mint az európai
államok története. A világháború azonban,
de különösen annak következményei, ráterelték a figyelmet a mai legerősebb hatalmasságnak, az Uniónak és vele a többi
amerikai állam történetére. Amerika története 1490-ben történt felfedezésével kezdődik. A szerző igen világos jelentésben
4 részre tagolja könyvét: az első rész (117 1.) a gyarmatosítás történetét adja; a
második (18-38) az európai államoknak
az egyes gyarmatokért folytatott versengését és az Unióba tömörült 13 angol
gyarmat függetlenségi harcát; a harmadik
részben (39-81) röviden leperegnek előttünk azok a mozgalmak, amelyek végül a
legtöbb gyarmat függetlenségének kivívásával végződtek (1815—1875 között); a
negyedik rész a modern Amerika történetét adja 1875—1920 között. A terjedelmes
anyagot a szerző nagyon szűk keretek
közé szorította. Ennek következménye,
hogy bár minden fontos adatot megtalálunk a könyvben, sajnálattal nélkülöznünk
kell sok fontos esemény rugóinak, okainak
bővebb, színesebb leírását. A könyv jó
szolgálatot tesz mindenkinek, aki az amerikai államok kifejlődését meg akarja ismerni, de kifogásolnunk kell az adatok
túlságosan bő használatát.
Hónapokat,
napokat említ gyakran jelentéktelen eseményeknél. Még a magyar történelemben
sem vagyunk ilyen bőkezűek. A dátumok
jelölése sokszor hibás: 1713-iki, jún 16-án
stb.
Dr. Kalmár Gusztáv.
Nagy József: Kornis Gyula mint
kulturpolitikus. Budapest, 1928. 8.-r. 19
1. (Minerva-könyvtár XII.)
A kultusz-minisztérium új államtitkárának
kultúrpolitikai elveit foglalja össze e tanulmány. Főkép „Kultura és Politika" címen
összefoglalt tanulmányaira támaszkodik.
Plasztikusan emelkednek ki kultúrpolitikai
hitvallásának körvonalai, melynek gyökereit
Nagy Kornisnak nemcsak a filozófiájában,
hanem a magyar középosztályt jellegzetesen

képviselő egyéniségében is keresi. Részletkérdésben itt-ott talán nem ért vele egyet
mindenkor, de egészében csak méltó tisztelettel hódol meg az államtitkár nagyszabású kultúrpolitikai programmja előtt és
nagy reménykedéssel tekint működése elé.
Melegen ajánljuk e füzetet mindannak, aki
eszmélkedve érdeklődik a magyar művelődés alapvető kérdései iránt.
Dr. Kocsis Lénárd.
Balogh Albin : Ország é s nyelv a magyar történelemben. Budapest. Szt. István
Társulat kiadása. 166 1.
Balogh Albin, a neves régész, művelődéstörténész, tankönyvíró újra könyvet ad a
nagyközönség kezébe, melyben szomorúan
időszerű tárgyat boncol. Tárgya az ország,
a nyelv, a határok és nemzetiségek. Míg ép
volt országunk, keveset gondolkodott az
ember ezekről. Struccpolitikával néztük a
nemzet fájának gyökereit őrlő nemzetiségi
kérdést. Potemkini falvakkal akartuk elhitetni magunkkal, hogy nálunk minden rend-

ben van. S egyszer csak azt vettük észre,
hogy összeomlott hazánk, darabokra jtört
országunk. Arra késztet bennünket Balogh
könyve, hogy legalább most, mikor szebb
jövőt készítünk elő, foglalkozzunk ezekkel
az égető problémákkal. Nem is olyan nagy
a könyv, hogy bárkit is elijesztene, tartalma
pedig gazdag, az országhatárok vizsgálásával kapcsolatban összefoglalja az egész
magyar történelmet, az összes nemzetiségekről pedig s a magyar határok között
élvezett szabadságukról kimerítő történeti
ismertetést nyújt, szép, magyaros, költői
stílusban, kifogástalan, hazafias szellemben.
Meggyőződésem szerint sokat fog használni
a könyv a történelmi érzék fejlesztésében.
Dr. Mihályi Ernő.
Dr. Schütz Antal piarista, egyet, tanár
Az Ige szolgálatában címen kiadta tanulmányainak gyűjteményét. A 650 oldalas,
testes és értékes kötetre felhívjuk olvasóink
figyelmét. Ismertetésére visszetérünk. Ára
a szerzőnél (Bp. Piaristák.) 7 P, könyvkereskedésben 10 P.

Benedictina.
Maredsous.
Montecassíno híres jelszava : succisa virescit a Szent Benedekrendre nézve a clugny reform óta sohasem teljesedett be annyira, mint
XIX. században. A francia forradalom, a napoleoni háborúk alatt a
német államok kapzsi, vallástalan kormányai a kolostorok százait tarolta
le. S mégis e század látta megújulni a Szent Benedek regulája szerinti
szerzetes életet Magyarországon, Angliában, e században vert gyökeret
a rend Amerikában. Ez a század látta kifejlődni a rend két merész lendületű kongregációját, a solesmesit, mely a choralis ének művelésével
tett szert világhírre és a beuronit, mely sajátos festőiskolájával vonta
magára a figyelmet.
Kevésbbé ismeretes nálunk a belgiumi Maredsous, mely pedig
jelentőség és hatás dolgában nem áll egykori anyamonostora, Beuron
vagy Solesmes mögött.
Maredsousba a híres könyvkiadó Desclée-család telepítette a beuroni
bencéseket 1872-ben. A kolostor 1920-ig a beuroni kongregációhoz tartozott. Husz év alatt készült el a képünkön látható hatalmas művészi
épület.
A sziklás dombon fekvő kolostort báró Bethune tervezte. A góthika
szellemének, égbetörő vágyódásainak megértése s húsz év munkája hozta
létre ezt a bámulatosan szép alkotást, ahol a harmóniát és az egységet
semmi sem zavarja. A templom és kolostor elrendezése a bencés kolostorok hagyományos beosztása. A középen elhelyezkedő kis udvart körülvevő négyszögletes kolostori épület északi oldalát a hatalmas templom
alkotja, mely uralkodik az egész kolostoron. A déli részhez illeszkedik az
ebédlő és a könyvtár. Az északnyugati oldalon, teljes harmóniában az
egész épülettömeggel, csatlakozik a templomhoz a gimnázium és az
internátus.
Hosszú tanulmányt szentelhetnénk Maredsous művészi értékeinek,
de mi jelen cikkünkben inkább azzal a munkakörrel akarunk foglalkozni,
mely Maredsous-nak sajátos jellegét adja.
Az első alapítók csak a schola dominici servicii iskoláját akarták
felállítani, az egyén lelki tökéletesedését, átadását Istennek azokban a
keretekben, miket Szent Benedek regulája szab meg. Maredsousban is,
mint minden bencés kolostorban a középpontban az officium divinum
áll, amihez alkalmazkodik minden más munkakör. Hogy a szerzetesek
lelkében milyen munkát végez, a kegyelem milyen fokát működteti a
gonddal végzett officium divinum, annak csak az Úristen a megmondhatója, de hogy a világra milyen hatással van, azt eléggé bizonyítja egyrészt az a nívós szépirodalom, mit nagynevű francia írók a bencés élettel
kapcsolatban termeltek (Huysmans, Schneider, Silvestre), másrészt az a
körülmény, hogy Maredsous annak a liturgikus mozgalomnak, mely oly
eredménnyel hatja át a katholikus világot, annyi másvallású és közöm-

bös embert megigéz, középpontja lett az 1912 augusztusában megtartott
liturgikus héttel.
A bencés monostorokat más kolostoroktól megkülönböztető jegy
az officium divinum liturgikus végzése. Idők folyamán egy másik megkülönböztető jegy csatlakozott az elsőhöz, a tudományos munka fogalma.
Cassiodorus, Beda Venerabilis, Alcuin, Hrabanus Maurus, de főkép a
maurinusok munkássága nyomán vált közmondásszerüvé a travail de
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bénédictin, a bencés munka, vagyis az a munka, mely hosszú és türelmes kutatást kiván.
Ez a megkülönböztető jegy Szent Benedek azon elvéből fejlődött
ki, hogy a szerzeteseknek dolgozniok kell (Reg. 68. fej.), saját munkájuk után kell megélniök. Szent Benedek szelleme szerint ez a munka
nem felüdülés, nem szórakozás, hanem komoly fáradsággal járó.
Idők folyamán ez a munka változott. Földmívelés volt kezdetben,
a kéziratok fáradságos másolása később, tudományos munkásság s a

rend történetének egész folyamán az ifjúság nevelése, ami a szerzetesi
élettel legösszeférőbb munkák egyike.
Megfelel Szent Benedek buzdításának, hogy a szerzetesek munkájukból éljenek, azonkívül igazi, komoly, fáradságot okozó, az emberiségnek javára szolgáló munka. Nem egy helyen a kolostor egész munkaerejét lefoglalja a nevelés nagy feladata, pl. Magyarországon, máshol,
ahol ez lehetetlen volt, a szerzetesek egy része kézimunkával foglalkozik a regulától megkövetelt munkaidőben. Akiket pedig tehetségük,
képzettségük a tudományos munkára képesít, azok elmélyednek a tudományos munkában. Az egyháztörténelem, patrisztika, biblikum, egyházjog forrásainak összegyűjtése az apologeták, a kontroverzisták számára
megbecsülhetetlen előnyöket jelent. A munka ezen fajának, melynek a
bencés kolostorokban dicső múltja van, lendületet adott XIII. Leo, ki
buzdította a rendet a tudomány által való apostolkodásra.
Maredsous-ban az egyházi tudományok müvelése, tanítás, kézimunka egymás mellett szép harmóniában töltik ki azt az időt, ami a
szerzetesi élet mellett a munka rendelkezésére áll.
A beuroni kongregáció alapítói Volter Maurus és Piacid maguk is
nagy tudósok voltak, Guéranger solesmesi apát, aki nagy hatással volt
az alapítókra, elsőrangú liturgikus és történeti munkák írója volt. Az
alapítók irányítást adva, áldozattól vissza nem riadva, maguk körül egész
iskolát neveltek, melynek tagjai lelkesedéssel, kitartással adták magukat
kritikai és történelmi tanulmányaiknak. így történt azután, hogy Maredsous, bár egyre bocsátotta ki a rajokat új kolostorok alapítására (Brazília,
Kongó), elsőrangú erőkkel tudott hozzájárulni ahhoz a munkához, melylyel a rendet a pápa megbízta (Vulgata revíziója), vagy amelyhez közreműködését kérte (Codex).
Munkásságuk közt első helyen a Revue Bénédictine 43 évfolyama
áll történeti, .patrisztikai, liturgikus, biblikus tanulmányaival, forrásközléseivel. Munkatársai nemzetközi viszonylatban is első helyen állanak, mint
Ursmère Berlière, a római belga történeti intézet megalapítója és igazgatója, a magyarság melegszívű barátja, aki már érdekünkben cikket is
írt s aki a belga történeti intézet beszámolójában Fraknóinak szép emléket állított, 1 Germain Morin, akinek az őskereszténységre vonatkozó,
patrisztikai és liturgikus kutatásait több egyetem, köztük az oxfordi
azzal honorálta, hogy díszdoktorává választotta s aki csak nemrég fedezett fel 3 magyar vonatkozású kódexet Zágrábban. Az egyházi tudományok ezen két nagynevű képviselője méltán foglal helyet azon tudós
gárdában, mely a XIX. sz. végén és a XX. sz. elején a keresztény, az
őskeresztény egyháztörténeti, patrisztikai kutatásokat kiemelte a racionalistákkal szemben való inferioris helyzetéből. A maredsousi bencések
tudományos és hitbuzgalmi kiadványainak jegyzéke egész kis füzetet
tölt meg. A Pax című kollekciójuk, melynek eddig mintegy 20 kötete
jelent meg, hivatva van megismertetni a katholikus közönséggel a rend azon
nagy alakjait, akik a rend 14 százados története alatt életszentségükkel,
tudományukkal kitűntek. Szentek, vagy kiváló személyiségek életrajzai,
1
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az aszkézis, a szerzetes történet különböző kérdései, szemelvények régi
bencés írók ma már nehezen hozzáférhető műveiből foglalnak helyet a
nagy méltánylásnak örvendő kollekcióbin.
Az eddig elért eredmények, a munkának a regula szellemében való
felfogása és megszervezése remélni engedik, hogy a jövőben még nagyobb
szolgálatot tesz Maredsous az Egyház és a tudomány ügyének.
A szerzetesi élettel legkompatibilisebb munka, a nevelés is helyet
talál Maredsous-ban. A kolostor északnyugati részéhez épített egészségügyi és tanügyi szempontból egyaránt jól felszerelt gimnáziumban
mintegy 80—100 növendék van. Ennyi volt az intézet alapításakor s
azóta nem növelték a növendékek számát a sok kérés ellenére se.
A bencés iskola családias jellegét akarták az intézet fenntartói megőrizni és biztosítani a tanulmányok eredményességét. A kis létszám
mellett az iskolától megkövetelt ismeretanyag nagyrészben elsajátítható
az iskolában, bőven marad idő az egyéni hajlandóságnak megfelelő
fakultatív studiumokra, német, angol nyelvre, zenére, rajzra, sportokra
és játékokra. Élvezet nézni a vidám gyermeksereget jó időben a hatalmas fákkal borított parkban, rossz időben pedig az intézet üveggel
födött udvarában. Mindenütt családias kedvesség uralkodik. A felügyelet
se nem túlzó, se nem elhanyagolt. Jönnek is a jelentkezők mindenfelől
a napsugaras intézetbe. A belga többség mellett mindig találunk náluk
növendékeket a belga, lengyel és francia főnemesi családokból.
Biztos vezetés a tanulmányokban, bátorság a fellépésben, a szociális
érzék és a keresztény szolidaritás kifejlése ennek a rendszernek a nálunk
divatos előkelő magántanulói rendszerrel szemben, az előnye, melyben
még a legjobb esetben, vagyis jó oktató mellett is, bizonytalan tudás,
bátortalanság a fellépésben, jobb hajlandóságú tanítványoknál idegesség
a meg nem emésztett anyag, a fölösleges munka miatt, a kevésbbé
szorgalmasoknál pedig szerencsére utazás az eredmény. Ehhez járul a
szülők sok gondja, aggódás az oktató kiválasztásánál, vizsgák előtt.
A maredsousi iskola a kis létszám mellett fokozottabb mértékben adja
meg a nyilvános iskolák előnyeit, családias jellege pedig egyesíti ezekkel az előnyökkel az otthon előnyeit. A nagyüzem óvatos elkerülése,
mire pedig nagyon csábította a vezetőséget a sok kérés, lehetővé teszi
itt a lelki és testi tehetségek harmonikus kifejlését. A nagy városok
közelsége lehetővé teszi az intézet részére az igazán eredményes tanulmányi kirándulásokat. A szerzetesi élet, a megható szépségű istentiszteletek közvetlen szemlélete pedig a fogékony ifjú lélek vallási életére
van nagy hatással.
Beuron művészi hagyományai is átplántálódtak Maredsous-ba, nem
ugyan festőiskola formájában, mert hiszen csak a tehetségek összetalálkozásának szerencsés véletlene volt ez Beuronban is, hanem iparművészeti iskolát állítottak fel 1905-ben, hogy keresztény iparművészeket
képezzenek. A Szent József pártfogása alatt álló iskolába mintegy 80
tehetséges gyermek kap elméleti és gyakorlati kiképzést. Francia nyelv,
számvitel, rajzolás mellett a jól felszerelt műhelyekben a növendékek
a mesterség technikai részét is alaposan elsajátítják. Nagy gonddal
ügyelnek arra, hogy az egyes tárgyak minden részletét lehetőleg ugyanaz
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ott m a r a d h a t n a k , így a z u t á n vezetőik s e g í t s é g é v e l m i n d i n k á b b b e h a t o l n a k az igazi e g y h á z m ű v é s z e t s z e l l e m é b e . Az i s k o l á n a k a n ö v e n d é k e k
m u n k á i b ó l m á r e g é s z m ú z e u m a v a n . A j e l e n l e g i a p á t , aki r é g e b b e n a z
iskola t a n á r a volt s m o s t is lelke, az 1925-iki párisi v i l á g k i á l l í t á s o n
3 díjat is k a p o t t tervezéseivle. S a j n á l a t o s , h o g y ezen i g a z á n a p o s t o l i é s
s z o c i á l i s i n t é z m é n y a h á b o r ú óta m é g m i n d i g n e m t u d t a m e g n y i t n i
valamennyi műhelyét.
íme, n a g y v o n á s o k b a n a keret, m e l y b e n S z e n t B e n e d e k r e n d j é n e k
ez a fiatal h a j t á s a teljesíti a r e g u l á n a k a p a r a n c s á t a m u n k á r a nézve.
P é l d á u l szolgál, h o g y i d ő k é s o r s z á g o k s z e r i n t az a l a p e l v m e g v a l ó s í t á s a
m e n n y i r e a l k a l m a z k o d i k é s m é g i s milyen közel áll S z e n t B e n e d e k
k o r á h o z . N a g y é s é r t é k e s ez a m u n k a ö n m a g á b a n is, d e l e g n a g y o b b
é r t é k e a b b a n áll, h o g y S z e n t B e n e d e k j e l s z a v á n a k két t a g j a , a z „ o r a "
é s „ l a b o r a " között a h a r m ó n i á t oly m e s t e r i e n eltalálja. 1
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,4 montecassinói apát-püspök. A Szentatya kegye február első napjaiban az
arábiai Constanza tituláris püspökévé emelte Montecassino apátját és a montesassinói
nullius egyházmegye főpásztorát, Diamare Gergelyt. A szentelés az új püspök nevenapján, február 12-ikén, fényes ünnepségek keretében folyt le, melyek egyúttal alkalmul szolgáltak a környék lakosságának arra, hogy odaadó ragaszkodását főpásztora
iránt kifejezésre juttassa. A cassinói joghatóság alá tartozó plébánosokon kívül — a
kedvezőtlen időjárás ellenére is — mintegy 4000 hívő gyűlt össze ; az ezen alkalommal szétosztott könyvecskék nyomán, melyek a püspökszentelés szertartásait és azok
magyarázatát tartalmazták, a nép is élénk érdeklődéssel kísérte az egyházi funkciókat.
A szentelést Nápoly — az apát szülővárosának — érseke, Ascalesi Elek bíboros
végezte ; a salernói érsek, Grasso Gergely O. S. B., valamint Acerenza és Matera
érseke, Pecci Anzelm O. S. B. segédkeztek. A számtalan — világi hatóságtól is érkezett — táviratot nem említve, ott voltak a Rend Rómában székelő prímás apátja,
a subiacóí, monteverginei, a római Szent Pál-i apát és sok más prelátus. Az egyházi
ünnepséget 300 teritékes díszebéd követte, mely alatt a „Laudes Hincmari" felköszöntötte a Szentatyát, a szentelő bíboros-érseket, az újonnan fölszentelt püspököt és a
jelenlévő vendégeket. Nagy lelkesedést váltott ki Őszentsége táviratának felolvasása,
melyben az új püspöknek áldását és jókivánatait küldötte. A délután folyamán a
káptalanteremben zene- és énekszámokat adtak elő, azonkívül számos beszéd hangzott el. Az apát mindenkinek meghatottan mondott hálát és a prímás-apáthoz fordulva,
különösen sz. Benedek rendje iránti szeretetét hangsúlyozta. — Szent Benedek leányai.
1928. márc. 21-én, Sz. Benedek ünnepén Hanauer Á. István dr. váci megyéspüspök úr
„Sz. Benedek Leányai" néven egyházmegyei kongregációt alapított, melynek anyaháza
Tiszaujfalun (Pest m.) van. A mohácsi vész után a bencés rend női ága kihalt
Magyarországon ; azóta nem éledt föl. (A magyar szentkoronához tartozó Fiúméban
1

Akik a kolostor belső élete után érdeklődnek, azokat a köv. munkákra
utaljuk : Sehneider-Szunyogh : Bencések között, Silvestre : Dans la lumière du cloître»
P. Oer: Ein Tag im Kloster.

vannak bencés apácák.) Új formában most éledt újra a rend női ága Tíszaujfalun.
Az egyházmegyei kongregáció a váci megyéspüspök joghatósága alatt áll. Szabályzata
Sz. Benedek regulája és a külföldi hasonlócélú szerzetek statutumai alapján készült.
A szerzet célja, hogy a népet, főleg az alföldi tanyavilág népét hitoktatásban részesítse, elemi iskolákat és óvodákat vezessen és a nép közt az irgalmasság testi-lelki
cselekedeteit gyakorolja. A tagok a jelöltség és a noviciatus után hat évig ideiglenes
fogadalommal, hat év után egyszerű örök fogadalommal kötik magukat a zárdai
életre. Az új női szerzet csicsópolyáni Steer Ferenc és felesége Fechtig Adél bárónő
alapításából keletkezett. Az első tagok 1927. aug. 1-én nyolcnapos lelkigyakorlattal
kezdték meg a zárdai közös életet. Az apostoli Szentszék a Szerzetesek kongregációja
útján megadta az engedélyt a megyéspüspöknek a szerzet erigálására. Márc. 25-én
négy jelölt kezdte meg a noviciátust a szerzet ruhájának fölvételével. A beöltöztetést
dr. Bárdos Rémig főapát úr végezte. A szerzetnek most négy noviciája és két jelöltje
van (postulans). Akik a szerzetbe belépni óhajtanak, Hajós Piacida főnöknőtől (Tiszaujfalu, Steer-major) a szükséges felvilágosításokat megkapják. Az Isten áldása és az
égi pártfogók védelme segítse az új szerzetet céljainak munkálásában az Egyház és
a haza javára — kifejlődéshez és virágzáshoz. — A magyar hercegprímás a külföldi
sajtóban. Szent Benedek rendje férfi és női ágával és a belőle alakult rendekkel és
társulatokkal ma a világegyház egyik legelterjedtebb testülete. Serédi Jusztinián
bíborosi és hercegprímási kinevezése világszerte nagy örömet keltett a bencés rendben, miről a bencések által kiadott vagy szerkesztett folyóiratok tanúskodnak. A Pax
(Prága, Emaus), Benediktus-bote (Salzburg, St. Peter), Ben.Monatschrift
(Beuron),
Missionsblätter v. St. Ottilien (Bajorország), a maredsous-i (belga) és solesmes-i
(francia), montserrati (spanyol) apátságok folyóiratai, az 11 Sacro Speco (Subiaco)
a Paradieses-jrächte,
The Grail (St. Meinrad, Egyes.-Államok. Amerika) — mind
lelkes megemlékezéseket közöltek az új bíborosról és hercegprímásról. Közölték arcképét, életrajzát, a római ünnepségeket, rendesen szemtanúk leírásában. Megemlékeztek természetesen a prímási szék jelentőségéről és a magyar katholicizmus érdemeiről. — Glenstal-ban (Írország, dublini kormányzóság) a maredsousi bencések prioratust
alapítottak. Az ír püspöki kar örömmel üdvözölte a rendnek letelepedését Írországban. — A tutzingi bencés missziós-nővérek az afrikai missziókban néger jelölteket
vesznek fel, akiket misszióikban betegápolásra és tanításra képeznek ki. — A barcelonai szeminárium kispapjai felvették a rend oblátusainak skapuláréját. Kívánatos
volna, hogy a világi papság nálunk is követné e külföldön nem ritka példát. —
Nagyheti liturgikus lelkigyakorlatok a német és osztrák bencés monostorokban. A nagyhét liturgiája a legalkalmasabb arra, hogy az ünnepelt misztériumok által az ember
lelkét megragadja és a lelki újjászületés forrásaihoz elvigye. Németországban főleg
a főiskolát végzett körök számára rendeztek a beuroni, mária-laachi, coesfeld-i,
neresheimi, grüssau-i, seckau-i bencés apátságok nagyheti lelkigyakorlatokat, melyek
által rendkívül jelentős hatást értek el. — Az új marienbergi apát (Tirol) P. Ulrich
Patscheider lett, akit 1928. jan. 17-én választottak az elhunyt Leo Treuinfels apát
helyébe. — A caldey-i bencések (Anglia) jelentős birtokot kaptak egy protestáns
embertől, aki halálos ágyán visszatért az Egyházba. — Az Amay-sur-Meuse-i
bencések a keleti schisma megszüntetésére alakultak. A keleti egyház kongregációja szabályozta jogi helyzetüket, úgy, hogy bencések maradnak, a prímásapát és a löweni apát
joghatósága alatt, működésük csak az oroszok visszatérítésére irányul. — P. Lukas
Etlin, a clydei (Amerika) bencés apácák lelkiigazgatója, 1927. dec. 16-án automobilszerencsétlenség , áldozata lett. P. Etlin a világháború után az amerikai katholikus

hivek áldozatkészségét annyira fel tudta ébreszteni a német, osztrák, magyar hittudományi hallgatók iránt, hogy kb. 3000 kispapot tudott különböző szemináriumokban támogatni. Igazán Jézus Szive szerint való pap és szerzetes volt. — A német és
bajor apátságok a szentatya kívánságára egy uniós monostort alapítanak a beuroni
főapát főhatósága alatt a Rajnavidéken. — A sankt-ottilieni bencések átvették a
meschedei (Paderborni egyházmegye) középfokú tanintézetet és vele egy új missziós
intézetet akarnak összekapcsolni. Az intézet vezetője P. Leberle lett. — Római Sz.
Franciska ünnepén, Rómának és környékének összes új autóit a kolosszeum mellett
egy bíboros áldásban részesítette. Római Sz. Franciskát, a bencés obláták kongregációjának alapítóját az automobil védőszentjének tekintik a rómaiak. — Az amerikai
bencések a liturgikus mozgalom ápolására folyóiratot indítottak Orate fratres címmel.
— Paul Claudel megtérése. P. Claudel, a nagyhírű francia költő megtérésének történetét közli a Schönere Zukunft 1928. (III.) 26. sz. 567. 1. — Hogy a liturgiának mily
nagy jelentősége volt ebben a megtérésben, arra idézzük a szerző önvallomását.
„A nagy könyv, mely nyitva állt számomra, hogy hitbeli "tudást szerezzek belőle —
volt az Egyház. Térdenállva áldassék mindvégig a felséges Anyaszentegyház. Tőle
tanultam mindent megtérésem folyamán. Minden vasárnap ott voltam a Notre-Dameban ; ha időm engedte, hétköznap is odajártam. Akkoriban annyira járatlan voltam
vallásomban, mint amennyire pl. a budhizmusban lehet valaki. De a szemem előtt
játszódott le oly fönséggel a szentséges dráma, hogy minden képzeletemet felülmulta.
Ez nem az ájtatos könyvek dadogásával szólt hozzám. Ez volt a legmélyebb és legnagyszerűbb költészet, a legfönségesebb előadásban, amely valaha is az ember számára megszólalt. Nem tudtam betelni a szentmise színjátékának szemléletében és a
pap minden mozdulatát mélyen bevéstem szivembe-lelkembe. A requiem, a karácsonyi
misék, a nagyhét szertartásai, a nagyszombati Exultet, (Pindaros és Sophokles ihletett
énekei emellett unalmasnak látszottak) — mindez tisztelettel, örömmel, hálával, bánattal és imádással töltöttek meg. Mindig jobban meggyőződtem arról, hogy a művészet
és a költészet is égi adományok ; hogy a testi örömök nemhogy segítségükre szolgálnának, hanem inkább ártalmukra. — Hogy irigyeltem a szerencsés keresztényeket,
inikor áldozni láttam őket . . . " — Az Orsz. Kath. Nőszövetség a nagyböjt és a húsvéti időszak folyamán liturgikus előadássorozatot rendezett az egyetemi templomban
Budapesten. Előadók Kelemen Krizosztom, Blazovich Jákó, Dr. Szabó Vendel, Dr.
Janota Ciril voltak. Az előadásokat alkalmas choralis énekek bemutatásával is értékesebbé tették. Nagy és előkelő közönség ismerte meg a liturgia tartalmát az előadásokból. — Dr. Kemenes Illést, a budapesti bencés főgimnázium igazgatóját, a Szent
István Társulat közgyűlése az igazgatóválasztmány tagjává választotta meg. — Szent
Benedek Regulája 1400 éves. Szent Benedek Reguláját Montecassino alapítása után
írta. A kis mű, melyből a középkor és újkor egyházi és világi kultúrája a Szentírás
után a legtöbb hasznot merítette, mely nemcsak a szerzetességnek adott Nyugaton
életformát, hanem az államoknak is — 1929 ben lesz 1400 éves. Az olasz lapok már
előre jelzik a jubiláris ünnepségeket Montecassinon. Az egész művelt keresztény
világ fogja hódolatát a nyugati szerzetesség atyjának bemutatni az ünnepségek folyamán. Előreláthatólag hazánkból is nagyobb zarándoklat megy majd Montecassinoba,
melyben azok vesznek részt, akik az iskolák és a lelkipásztorkodás révén lelkileg a
szent rendhez tartoznak. — A Magyar Psychológiai Társaság, mely nemrég alakult
Ranschburg Pálnak, a világhírű lélekbúvárnak elnöklete alatt a lélek tudományos
kutatására, választmányába Várkonyi Hildebrand, Bognár Cecil és Kühár Flóris
bencés egyet., ill. főiskolai tanárokat beválasztotta.

**

Oblátusok.
Két fejezel Hrabanus Maurusíól.
1. A. bolcseség és szeretet lépcsölokairól.

(De cleric, instit. III. 4. ; Migne ; P. L. t. 107. col. 380—382.)

Ha valaki a bölcseség tetőfokára el akar jutni, mindenekelőtt szükséges istenfélelemmel magába térnie, hogy megismerhesse az Ö akaratát,
hogy parancsa szerint mit kell keresnünk, mit kerülnünk. Ez a félelem
szükségképen belénk oltja halandóságunknak és halálunk egykori elkövetkezésének gondolatát s mintegy éles szögekkel szegzi át testünket és
ezzel a büszkeség minden megmozdulását keresztre feszíti bennünk.
Másodsorban szükséges, hogy jámborság
által megszelídüljünk s ne
mondjunk ellen a Szentírásnak, akár megértjük belőle, hogy egyik-másik
hibánkat ostorozza, akár nem. Ne mondjuk ellene azon hiszemben,
mintha mi jobban tudnánk gondolkodni és jobbat kigondolni. Inkább
úgy vélekedjünk, hogy bizonyosan jobb annak elhivése, másrészt igazabb
is, ami abban van — ámbár titok előttünk — mint amit mi a magunk
feje szerint kitalálunk.
A félelem és jámborság ezen két foka után eljutunk a harmadikra,
a tudomány lépcsőjére. Erről akarunk most tárgyalni. Ebben gyakorolja
magát mindenki, aki buzgón lapozgatja a Szentírást, melyben sehol
semmi mást nem talál, csak ezt: Szeretni kell Istent önmagáért, felebarátunkat pedig Isten miatt. Még pedig Istent teljes szívvel, teljes
lélekkel, egész elmével, felebarátunkat pedig mint önmagunkat. Vagyis
a felebaráti szeretetet — épúgy mint az önszeretetet — Istenre kell
visszavezetnünk. Ha tehát bárki azt hiszi, hogy a Szentírást vagy
annak akármelyik részét megértette, azonban a megértés után nem fokozza
még egyszer akkorára magában az Isten- és felebaráti szeretetet, az nem
értette meg úgy, ahogyan kellett volna.
Épen azért van három erény, melyekben minden tudomány és
mindennek nyitja fellelhető: hit, remény és szeretet. De míg a hitnek
helvébe lép a remény, a reményt felváltja a boldogság, azonban a szeretet azok halála után is folyton öregbedik. Négy dolgot kell szeretnünk.
Az első az, ami felettünk van, vagyis Isten; a második — mi vagyunk,
a mi Isten képére teremtett lelkünk; a harmadik, ami mellettünk van,
embertársunk: a negyedik, ami alattunk van, értem a testünket. A
másodikról és negyedikről nem szükséges szabályokat adni. Mert bármekkora szeretetet önt is ki az ember önmagából, mégis megmarad neki
magának az önszeretet, saját testének a szeretete. Hátra volna tehát,
hogy arról adjunk szabályokat, ami felettünk van és arról, ami mellettünk. „Szeresd
mondja az írás — a te Uradat Istenedet teljes szivedből stb." Minden embert, mert ember, szeretnünk kell Istenért, Istent
pedig önmagáért. Jobban kell szeretnünk Istent, mint önmagunkat.
Ugyancsak jobban kell szeretnünk embertársunkat, mint saját testünket, mivel Isten miatt kell mindent szeretni. Már pedig felebarátunk

velünk együtt élvezheti Istent, amire nem képes a test. Mert a test a
lélek által él, mi pedig lélekben örülünk Istennek.
Minden ember iránt egyforma szeretettel kell lennünk. Mivel azonban nem tudunk mindenkinek mindene lenni, elsősorban azokról kell
gondoskodni, akik helyi, időbeli vagy bármily néven nevezendő mivoltuknál fogva mintegy a sors útján velünk közelebbi kapcsolatban vannak.
Akarnunk azonban mégis csak kell, hogy minden embert szeressünk és
mindenkitől szerettessünk. S azt, hogy őket segítjük, vagy ők támogatnak
minket, teljes egészében ugyanazon cél szolgálatába kell szegődtetnünk.
Joggal mondjuk többnek a tudománynál a szeretetet, mert egyesegyedül a szeretetben érik meg a tudomány gyümölcse. „A tudomány
— mondja az Apostol — felfuvalkodtat, a szeretet épít" (I. Kor. 8.).
Ha tehát vágyva vágyakozunk azután, ami felfuvalkodottá tesz, sokkal
inkább kell szeretnünk azt, ami épülésre szolgál. Ha ismerjük Isten
akaratát, engedelmeskedjünk örömmel istennek, hogy eljussunk Hozzá.
Mert ez az ismeret a szép jövőre számító embert nem kérkedővé, hanem
sírva-könyörgővé teszi. Ezen érzülettel pedig buzgó imáival kieszközli
az Isten vigasztaló kegyelmét, hogy a kétségbeesés össze ne törje.
S ime itt már egyszerre a negyedik fokon van, a lelki erősség lépcsőjén.
Azonban keresnünk és szomjúhoznunk kell az igazságot is. Mert
ez gyakran elvon bennünket a mulandó földi jók minden halálthozó
gyönyörűségétől, hátat fordít ennek és sóvárog az örökkévalók szeretete
után, a változhatatlan Egység és egyben Szentháromság után. Látja ezt,
amint a lehető legtávolabbról lövelli sugarait. Csakhamar érzi. hogy
gyenge szeme ezt a fényt nem tudja elviselni. Ezen az ötödik fokon az
irgalmasság gondolatával megtisztítja lelkét, mely hol itt, hol ott lázadozik és kapálódzik, mert az alávaló dolgok szennyes piszkát megkóstolta. Az ilyen ember nem gyáva harcosa ám a felebaráti szeretetnek ;
egyre j'obban tökéletesebb lesz benne. Reménye már teljes, ereje ép s
ha elérkezett egészen a baráti szeretetig, felhágott a hatodik lépcsőfokra.
Itt már lehull a hályog szeméről, mellyel meglátják az Istent azok, akik
meghalnak e világnak. Meglátják olyan fokban, aminőben meghalnak e
világnak. De amennyiben még ennek a világnak élnek, nem látnak. Ép
ezért, bár már biztosabb, s nemcsak kibirhatóbb, de kellemesebb is
ama fény felcsillanása, mégis még mindig — mint mondani szokás —•
csak „tükör által homályban látható". „Mert inkább a hit által járunk,
mint. a szem látásával", míg e földi életben zarándokolunk, bár (igazi)
„polgárjogunk az égben van". Ezen a fokon annyira megtisztul a szív
szeme, hogy önmagának sem ad elsőbbséget az igazsággal szemben,
csakhogy felebarátjának javára legyen. Tehát még önmagát sem becsüli
többre, mivel azt sem, akit az „én" mértéke szerint szeret. Szent lesz
az ilyen ember oly egyszerű és annyira megtisztult szívvel, hogy sem
az embereknek való tetszés vágya, sem pedig bármily egyéni, e világban
lépten-nyomon fel-feltörő kellemetlenség kikerülésének tekintete nem tántorítja el az igazságtól. Az ilyen gyermek szert tett a bölcseségre, mely
a hetedik s egyszersmind az utolsó lépcsőfok. Ezt élvezi azután békés
nyugalomban. Mert a bölcseség kezdete az Úr félelme. Ettől amaddig
ily fokozatban jut el az ember.

2. Bűnök — e r é n y e k .

(De cleric, instit. III. 38. ; Migne : P. L. t. 107. col. 415—418.)

Vannak az erényeknek bizonyos fajai, melyek valamiképen más
erényekből sarjadnak ki ép úgy, mint az ágak a fa törzséből. Ezen erények, mivel egy gyökérről fakadnak, ugyanazon gyökér egyetlen törzsökén
gyönyörű lombokat hoznak. Viszont a bűnöknek is vannak viruló sarjhajtásai, melyekből kinő az alávalóság egész vészthozó ármádiája. Miként
az erényeknél egyik a másiktól származik mint egy anyának drága
gyermekei, ép így a bűnöknél is : ezeknek is vannak elvetemült anyáktól
származó aljas ivadékai. Mivel az erény a bűnnel örökösen hadilábon
van, tehetségünk szerint részletesen előadjuk, mik a gonoszság rosszlelkü
vezérei, mik ezek követői. Még pedig úgy adjuk elő, hogy egyúttal
kimutatjuk, mindegyik erény melyik bűnnel vív különösen élethalálharcot.
Máskülönben ugyanis nem tudjuk a bűnök tüzes dárdalövéseit kikerülni,
hacsak nem tudjuk az erények alkalmas védőpajzsát velük szembehelyezni,
hogy azok védelme alatt azt a gonosz hadsereget vezéreivel egyetemben
Krisztussal, a mi királyunkkal leteperhessük.
A bűnök láthatatlan küzdelemmel támadnak ellenünk. Fővezérük
a büszkeség. Némelyik előre megy, mint a vezérek szoktak. A többiek
hadsereg módjára utána nyomulnak. Mert nem minden bűn támad egyformán és ejti hatalmába a szivet, hanem, míg a nagyobbak kevesedmagukkal a szórakozott lelket bekerítik, a kissebbek nagy számmal'és
egész csapatokban hozzá özönlenek. A bűnök királynője, a büszkeség
ugyanis, mihelyt a szivet legyőzve azt teljesen hatalmába kerítette, tüstént elhurcolja és átadja a hét legfőbb bűnnek, melyek neki mintegy
alvezérei, hogy elpusztítsák. E vezéreket temészetesen követi a sereg,
mivel kétségkívül tőlük származik a bűnök tolakodó tömkelege. Minden
bajnak gyökere a büszkeség. Erről tanúskodik a Szentírás, mikor azt
mondja: „Minden bűnnek kezdete a büszkeség (Eccli. X.). Az ő első
csemetéi pedig, már mint a hét legfőbb bűn, erről a viruló gyökérről
sarjadnak, t. i. a hiú dicsőségvágy, irigység, harag, szomorúság, kapzsiság torkosság és bujaság. Mivel a büszkeség ezen hét bűnnel egyetemben minket a rabszolgaság fájdalmával illetett,azért jött el felszabadításunk lelki küzdelmére a mi Megváltónk a hétajándékú Szentlélekkel teljesen.
Ámde ezen bűnök mindegyikének egész hadserege van ellenünk.
A hiú dicsőségvdgyból keletkezik az engedetlenség, dicsekvés, képmutatás,
vetélkedések, nyakasság, egyenetlenkedések és a feltűnési vágy. Az irigységből származik a gyűlölet, besúgás, megszólás, ujjongás felebarátunk
balszerencséjén é s az, hogy lóg az orrunk, ha jól megy a dolga. A haragból lesz a veszekedés a kedély szenvedélyes felfortyanása, gyalázkodások,
perpatvar, méltatlankodás és káromkodás. A szomorúság gyermeke a
rosszindulat, neheztelés, kislelkűség, kétségbeesés, zsibbadtság a parancs
teljesítésében, a lélek elkalandozása tiltott területre. A kapzsiságból ered
az árulás, ármány, félrevezetés, eskiiszegés, nyugtalanság, erőszakosság
és az irgalommal szemben a kérgesszivűség. A torkosságból illetlen öröm,
bohócság, tisztátalanság, sokbeszédüség, érzéketlenség felfogó képesség
dolgában. A bujaságból lelki vakság, meggondolatlanság, állhatatlanság,

fejjel falnak rohanás, önszeretet, Isten gyűlölete, a földi élet szeretete,
viszont borzalom és kétségbeesés a jövő élet miatt.
Az elsorolt hét piszkos ivadéka van a büszkeségnek, mely a többi
bűnök hadseregét vezeti ellenünk. Ezzel szemben lássuk, mik az erények
vezérei és hadseregüknek segédcsapatai. Mert ezeket az alázatosság szerzője, Krisztus kezünkbe adja, hogy a bűnök csatasorai ellen küzdhessünk.
Állítsuk szembe a bűnök vezéreivel az erények szembenéző vezéreit, a
bűnök hadseregével az erények hadseregét.
A hiű dicsőségvágy vezérével szembe kell állítanunk vezérnek az
alázatosságot,
hiszen elsősorban ez szüli az emberben az önlenézést és
a mulandó dolgok megvetését; annak csatlósaival szemben ennek ellenséges kísérőtársait: az engedetlenséggel szemben az engedelmességet,
a dicsekvéssel szemben önmagunk kicsiségének megvallását, a képmutatással az egyszerűséget, vetélkedéssel az ártatlanságot, nyakassággal
a megadást, egyenetlenkedéssel a békét, feltűnési vággyal az Isten félelmét és a szülök szeretetét.
_
Az irigységgel mint vezérrel szemben legyen vezérünk a jóindulat,
az ő csatlósaival szemben mozgósítanunk kell ennek segítőtársait: a
gyűlölettel szembenaz igaz szeretetet, a besúgással az igaz beszédet,
a megszólással a szeretetteljes dicséretet, felebarátunk sorscsapásán
való örömujjongás helyett az együttérzést szomorúságában, viszont
szerencséjében örömünket az ő jólétén. A harag nevü vezérnek ellenvezére a szelídség, cimboráival szembeállítandók ennek katonái : vagyis
a kedély szenvedélyes felfortyanásával szemben a lelki szelídség, a gyalázkodással a szívesség, a perpatvarral a komoly szó, méltatlankodással
a nyájas modor, a káromkodással a száj tiszta megőrzése. A szomorúság vezérének párbajtársa a lelki öröm, az ő vezérlete alatt annak csapatával szembenállnak ennek munkatársai: a gonoszsággal a jóság, a
nehezteléssel az engedékenység, a kislelküséggel a hosszú türelem, a
kétségbeeséssel a végsőkig való kitartás, a törvények teljesítésében tanúsított zsibbadtsággal a lelki buzgóság, a lélek tilosba csapongása helyett
feszült figyelem a lelki olvasmányra.
A kapzsiságnak ellenvezére a bőkezűség, annak csapatával szembe
kell helyezni ennek seregét: az árulással szemben a nem alakoskodó
hűséget, az ármánnyal az őszinteséget, a félrevezetéssel az igazságot,
az esküszegéssei az eskütől való tartózkodást, a nyugtalansággal a
derűs nyugalmat, erőszakoskodással a türelmet, kérgesszivűséggel az
irgalmat. A torkossággal, más szóval a rettentő falánksággal mint vezérrel
szembeállítandó vezér az önmegtartóztatás,
annak pribékjeivel szemben
ennek harcosai: az illetlen Crömmel a szerény viselkedés, a bohóckodással a megfontolt beszéd, a tisztátalansággal a józanság, a sokbeszédüséggel a hallgatagság, a felfogóképesség dolgában mutatkozó érzéketlenséggel szemben a bölcseség lelkes tanulása, az álmossággal szemben a
virrasztás. A bujaság nevü vezérrel és hordáival élethalálharcot vív a
tisztaság mint vezér embereivel f. Tütt : a lelki vaksággal az Isten szemlélése, a meggondolatlan
előrelátás, az állhatatlansággal a következetes kitartás, a fejjel falnak rohanás ellen az önfékezés, az önszere-

tettel szemben a test vágyainak halálraitélése, az isten gyűlöletével szemben az Isten tökéletes szeretete.
Íme, ezek azon dolgok, amiket a lelkiatyának tudnia és amikre
sokféle prédikációiban mindig figyelnie kell, hogy mindenegyes hívének
lelki betegségeit gondosan mérlegelje és sebeikre megfelelő orvosságot
alkalmazzon. De — bár nem kis munka híveit külön-külön megtanítani
a legapróbb egyéni dolgaikra, bár nagyon fáradságos mindenegyes embert
a saját lelki ügyeiben kioktatni és keliő megfontolással rájuk felügyeletet
gyakorolni — mégis sokkalta keményebb dió megszámlálhatatlan s egyik
ilyen, másik olyan lelki betegségben sínylődő hallgatóinak figyelmét egyés ugyanazon időben, ugyanazon közös buzdítóbeszéd szavával lekötni.
Itt bizony nagy művészettel kell a szó hatalmát kihasználni és úgy irányítani, hogy — ámbár hallgatóinak bűnei különbözők — egyrészt mindenki megtalálhassa a maga bűneinek megfelelő orvosságot, másrészt
ne jussanak az ellenkező végletekbe. A lelki betegségek tengerének közepén egy evezőcsapással haladjon ugyan, de e csapás legyen olyan, mint
a kétélű kardé : a test kívánságainak mérges kelevényét egyszerre két
szívből vágja ki. Ugy hirdesse a büszkéknek az alázatosságot, hogy a
élénkekben viszont ne növelje a félelmet. Ugy öntözgesse a félénkek
szívébe a bátorságot, hogy a felfuvalkodottakban ne növelje a rátartiságot.
Ugy ecsetelje a jócselekedetekről való aggódó gondoskodást, hogy a
nyugtalanokban ne növekedjék a nyakló nélküli jótékonykodás szabadsága. A nyugtalanoknak úgy szabjon mértéket, hogy a lustáknak ne legyen
ez ürügy a biztos lomhaságra. A türelmetlenekből úgy oltsa ki a haragot,
hogy a szelíd és békés szivekben ne növekedjék a hanyagság. A szelídeket úgy tüzelje a buzgóságra, hogy ezzel a haragosak szívébe ne lopjon
lobogó fáklyát. A zsugoriakba úgy csepegtesse bele az alamizsnálkodás
szellemét, hogy a pazarlókban a birtokpocsékolás zablyáját meg ne eressze.
A túlságosan bőkezűeknek úgy hirdesse a mértéktartást az adakozásban,
hogy mindenüket visszatartva ők maguk ne vetemedjenek fényűzésre.
Az önmegtartóztatóknak úgy dicsérje a szüzességet, hogy a házasoknál
ne legyen megvetés tárgya a bő gyermekáldás. Úgy hirdesse a jókat,
hogy véletlenül se parancsoljon rosszat. Ugy dicsérje a legfőbb javakat,
hogy fel ne adjuk reményünkben a végső jutalmakat. Ugy kell dajkálni
a végső jókat, hogy ezek elegendő voltának tudatában fel ne hagyjunk
a legfőbb javak után törekedni.
Nagy vigyázatra van szüksége a szónoknak. Ugy kell letörölnie a
pillanatnyi szomorúságot, hogy ne növelje a só módjára gyéren hintett
örömöt; másrészt úgy fékezze az ideig-óráig tartó jókedvet, hogy ne
növekedjék a pillanatnyi szomorúság. Ugy nyomja el hallgatóiban a hirtelen támadó félelemet, hogy ki ne nőjjön belőle a régóta becézett
vakmerőség. Viszont úgy nyomja el a meggondolatlan falnak rohanást,
hogy ne kapjon erőre a pillanatnyi félelem.
Fordította : Dr. Kálovics

Adorján.

Oblátus hirek.
A Kath. Háziasszonyok
Szövetségének kebelében a pannonhalmi főapát úr
a bíboros hercegprímás hozzájárulásával felállította a Szent Skolasztika
Obláták
Szövetségét, melynek lelkiigazgatójává Horváth Kandid bencés tanár neveztetett ki.
Szent Skolasztika napján (febr. 10.) a főapát úr végezte a szövetség házikápolnájában a beöltöztetést és ő vette át az új tagok felajánlását. — A nagyböjt folyamán
a fennálló oblátus és obláta-szövetségek megtartották lelkigyakorlataikat és mindenütt
buzgó áhítattal ünnepelték Szent Benedek Atyánk ünnepét.

Képeink.
Rethel képe sz. Bonifácot, Németország apostolát ábrázolja. Sz. Bonifác (Wynfrith) 675-ben született angolszász családból. Monostori nevelésben részesült, maga
is bencés lett Nhutscelleben. A hithirdetés apostoli buzgalma 716-ban néhány társával
Frieslandba vitte. Két évvel később II. Gergely pápa Rómából Thüringiába küldte.
Nagy eredménnyel hirdette az evangéliumot a germánok közt, majd mint érsek és
pápai vikárius megszervezte a német egyházmegyéket. Öreg korában, 753-ban újra
a pogány friesek megtérítésére indult. 54 társával 754 pünkösdjén (jún. 5.) vértanúhalált szenvedett Dockumban. Ereklyéi a fuldai dómban vannak.
M. Schiestl, a kiváló tiroli festő sz. Hildegard apátnőt állítja elénk az ő sajátos
művészetével. Bingeni sz. Hildegard (1098—1179) korának rendkívüli műveltséggel és
életszentséggel tündöklő apácája volt, kit az Isten már három éves korától kezdve
misztikus kegyelmekben részesített. Művei a középkori természettudománynak és
orvosi tudásnak jelentős emlékei. Császárok, fejedelmek, püspökök fordultak hozzá
tanácsért ; apostoli buzgalom élt benne, nagy utakat tett meg azért, hogy bűnbánatot
és megtérést hirdessen.
Helyreigazítás. Waderé tanár sz. Benedek sz. Józseffel és Ker. sz. Jánossal
című képét a II. évf. 4. számában tévesen Fr. Teutenberg neve alatt közöltük. (Das
Werk von Prof. Waderé : Der hl. Benediktus mit dem hl. Joseph und Johannes dem
Täufer wurde von uns im 4. H. des II. Jg. irrtümlich dem Fr. Teutenberg zugeschrieben.)
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BITTNER JÁNOS
Magyarország aranykoszorus bonzmüvese
és e g y h á z i müötvös mestere

Cégtulajdonos : Bittner Lajos ötvösművész.
B u d a p e s t IX., Kinizsy.utca 14. szám.
Alapitva: 1879. S T e l e f o n : T e r é z 2 4 1 - 0 4 .

Tervez és készít az összes fémekből egyházi kegyszereket, u. m. kelyheket, cibóriumokat, szentségtartókat, oltárlámpásokat,
gyertyatartókat, csillárokat, kereszteket,
füstölőket stb. — Egyházi szerek javítása,
tartós tűzi aranyozása és ezüstözése a leglelkiismeretesebben lesznek eszközölve. —
Nem kereskedő cég, róm. kath. iparos, első
beszerzési forrása az egyházi szereknek,
ahol közvetitési hasznot nem kell fizetni. —
Készítményeiről számos elismerő levél. Kitüntetve: 1925.évben Magyarországaranykoszorus mestericimmcl, 1926-ban magyar
állam nagy diplomájával, ugyancsak 1926.
évi egyházművészeti kiállításon az ötvösművészetből tervezésből egyedül nyert művészi diplomát. — Forduljunk bizalommal
a valódi szakemberhez, a művészi munkát
végző iparoshoz !

Árjegyzékkel és tervrajzokkal készséggel szolgálok,

Legmegbízhatóbb magvak

PAMMER FERENC
mükertész, máknemesítőnél

% ő r , Deák Ferenc ucca 16. szám
kaphatók.
Angster József és Fia
orgona- és harmoniumgyár
r é s z v é n y t á r s a s á g Pécs.
Új orgonák
művészi kivitelben; pneumatikus átépítések,
h o m l o k z a t s i p o k , javítások, tisztítás, h a n g o l á s

legjutányosabban, kedvező
f i z e t é s i f e l t é t e l e k melEett.
Ajánljuk elsőrendű

harmóniumjainkat

5 millióiéi feljebb, részieilizetésre is.

VINCZE JÁNOS

női és férfi kalapos Győr.
Üzlet: Arany János-utca 8. sz.
és Deák Ferenc-utca 6.
Műhely: Jókai-utca 10.

1000 új orgona. — Hatvanéves mult.
Csak e l s ő d í j a k k a l kitüntetve.

Bieger Oltó
orgonagyár

Budapest,
X , Szigligeti u. 29.
T e l e f o n : J. g3—45.
UJ ORGO Á K A T ,
valamint homlokzat-sipok szállítását é s o r g o n a j a v i tásokat mérsékelt
árban,
szakszerű
és m ű v é s z i k i v i t e l ben elvállalunk.

K A N N

É S

Részit női nemez-, szalma- és bársonykalapokat, valamint férfi nemez- és nyulszőrkalapokat.
E l v á l l a l j a a fenti kalapok szakszerű
átalakítását Tisztítás, íestés és vasalás
előnyös árakon, szolid kivitelben.
R a k t á r o n t a r t női és férfi kalapokat
minden minőségben. — Nagy választék
női kalapdíszekben: szalag-, virág- és
dísztoilakban.
Diszítőmühely.

H E L L E R

B U D A P E S T

V-, V i l m o s c s á s z á r - u í
Alapítíaíoít 1869.

62.

Alapíttatott 1869.

Műszaki Berendezések és Szerszámok.
Mezőgazdasági Gépek és Alkatrészek.
Vizvezetéki berendezések.
Villanyfelszerelések.
Malomberendezések. Malomkőgyár stb.

Dr. Záborszky ístván : A lelkiismereti itélet kialakulása erkölcsi cselekvésünknél Aqu. Sz.
Tamás szerint. Esztergom. 1927.
Asztalos Miklós: Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés. Bp. 1928. „Hid" kv. 204 1.
Dr. Joseph Schmid : Der Epheserbrief des Apostels Paulus. Bibl. Stud. XXII. B. 3—4. H.
Freiburg, Herder. 1928. 466 1. 16 M.
O. Bardenhewer: Der Brief des hl. Jakobus. 160 1. Freiburg, Herder. 4-40 M.
Dr. Vértesi Frigyes : Kritikai megjegyzések Nagy József két könyvéről. Pécs. Haladás.
1928. 1. P.
Rass Károly: Makkai könyve Adyról. Brassó. Erdélyi Tud.
Dr. Marczell Mihály és Koszterszitz József. A kemény parancs. Bp. Élet. 1923. 340 1. 6 P.
Dr. inad. Rhaban Liertz: Psychoneurosen. Kösel-Pustet. München. 1928. 480 1.
Dr. P. Radó : Verfasser und Heimat der Mone-Messen. Kny. az Ephemerides hturg.-ból.
Kurzweil Géza : A forma mint kifejezőeszköz Klopstock ódaköltészetében. Pannonhalma. 1928.
Philosophise Hochschule u. hum. Gymnasium — St. Stefan in Augsburg. Jahresbericht. 1927-8.
Dr. J. Vetter : Weisses Gewand. 194 1. Kösel, München. 1928. 4 M.
Lorenz Dürr: Religiöse Lebenswerte dés A. T. 156 S. Freiburg, Herder. 1928. 3 M.
Herder-Bücher : Aus allen Gebieten. 1928.
O. Hellinghaus: Maximilian v. Mexiko. Freiburg, Herder. 1928. 196 S. 4 M.
Dominicus Prümmer O. P . : Manuale Theologiae Morális. T. 1. Ed. 4—5. 38 + 462. 1.
Freiburg, Herder. 1928. 10 M.
Wenceslaus Pohl : De vera religione quaestiones selectiae. Freiburg, Herder. 1928. 20 + 338.
1. 9 M.
Vanyó A. Tihamér: A Vulka völgyének településföldrajza. Szeged. 1928. Kny. a „Föld és
Ember"-ből. Kapható a szerzőnél Pannonhalmán.
E c k h a r d t Sándor: A pannóniai hun történet keletkezése. Bp. 1928.

Csász. és kir. udvari szállítók.

À szent Benedekrendi Főapátság szállítója.
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Csak az I g a z i j ó hangszer a legolcsóbb!

H ő r l

N á n d o r

B u d a p e s t , II., T ö r ö k - u i c a 8 .

N h H | Harmonium és Pianino
JI&PPÍvSISB Szolid árak! Fizetéskedvezmény!
specialis cég.
Javaslat ingyen !
X

Silány hangszereket, vagy szemre kifényezett
ócskákat nem tartok.
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1927. 6 M.
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Festschrift zur Jahrhundertfeier der Studienanstalt St. Stephan in Augsburg. 1928. Augsburg.
Erhard Schlund : Die kath. Aktion. Kösel, München. 1928. 4-50 M.
Jahrbuch der angew. Naturwissenschaften. 34. Jg. 1928. (herausg. v. dr. Aug. Schlattarer.)
400 1. Freiburg, Herder.
P. Arsenius Dotzler: Vater 1 Bibl. Gebetbuch. Kösel. 1928. 115 S. M. 2 60.
Dr. Bucsis Gyula: Hadúr. Kmy. — Zalaegerszeg, 1928.

A Pannonhalmi Szemle I. évfolyama 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban.

dstoawawfe»^^
« S m m I . .JWÜ^ibia i«f
Í;Í«ŰS^ÍÍ!POST®Í '.v^t'-ijaígtùstmsmmwMjmm *vi *•
^

DAMKÓ J Ó Z S E F :

*

t ^ Í T ^ ? "

II. S Z I L V E S Z T E R

'

PÁPA SÍREMLÉKE A LATERÁNI
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Tanulmányok.
A magyar középkori missalék
kutatásának feladatairól.
Irta: Zalán

Menyhért

(Pannonhalma).

Történelmi és irodalomtörténeti müveink egybehangzóan hirdetik
azt az elismert igazságot, hogy a középkorban minden a vallásban gyökerezett. Világossága volt a középkori léleknek, lefoglalta és irányította.
A vallásba torkollott minden, az volt nagy szellemi mozgalmaknak hordozója, melyek hihetetlen gyorsasággal áramlottak át egyik országból a
másikba és világszerte kialakították a középkori emberben a homo universalis képét. Az is elismert igazság, hogy a középkori tudománynak
és irodalomnak a nyelve a latin volt. Mégis fonákul különös, hogy nálunk,
ahol oly kevés a magyar nyelvű emlék a középkorból, a latin nyelvű
emlékek tanulmányozása még mindig igen hátra van. A XIX. század
tudománya bizonyos félelemmel fordult el a latin nyelvű egyházi emlékektől, merő spekulációval igyekezett megtudni azt, amit az egyháznak
vallásos emlékeiből világosan és könnyedén megismerhetett volna. Szomorú
példái nálunk ennek az egyoldalú gondolkodásnak középkori nyelvemlékes kézirataink kiadásai, hol az esetleges latin szövegeket sokszor félősen
kihagyták és ezzel a magyar szöveget 'is értelmetlenné, sutává tették.
Az egyenesen egyházi tartalmú művek nyelvemlékek, iniciálék, kötések,
bejegyzések kutatásának kísérleti eszközei lettek és csak kevesen próbálták
meg belehatolni igazi tartalmukba, melyért pedig igazán készültek.
Mindez még nagyobb mértékben áll egyenesen liturgikus tartalmú
latin kéziratainkról. Pedig a középkori vallásosság csak üres szó a
liturgíatörténet ismerete nélkül. A liturgiában nyilvánult meg ez a vallásosság, a liturgikus istentisztelet volt az összes vallásos aktusoknak, sőt
még a világiaknak is a csúcspontja. Ennek fényéről hatalmas királyi
ajándékok gondoskodtak, királyi rendeletek szabályozták az általános
egyházi intézkedéseken belül. A liturgia vette körül a koronázásban a
királyt, a szentségekben, a szentelményekben a népet a bölcsőtől a sírig*
Liturgikus aktusok közvetítették az egyházi és világi hatalmat, bevon
még a mai kor előtt borzalmasnak feltűnő igazságszolgáltatási aktusba
az istenitéletbe is. Az egyházi zene, a költészet a liturgiának voltak kisérő
és mély nyomokat hagytak az egyszerű és előkelő hívők lelkében, betöltötték a kolostort, melynek élete nem volt más, mint merő liturgikus élet.
Üres a középkori lélek a liturgia nélkül, nélküle elképzelni a középkort annyi, mint agnoszkálni barna porladó csontokat, az élet színeitő
elvált püffedő tetemeket. Ép azért volt vallásos a középkor, mert átlátta
az isteni titkoknak folyton megújuló csodáját a liturgiában.
Innen van az, hogy századunkban, midőn a középkorral szemben
sok előitélet elmúlt, mindegyre nagyobb érdeklődéssel fordul a tudomány
a középkor lelki életének egyik közvetlen forrásához, a ^liturgiatörténeti
emlékekben. A németek, franciák, angolok, svédek, finnek és olaszok

egymásután jelentetik meg hatalmas monográfiákban liturgiái emlékeiket,
mert jól tudják, hogy ismeretük nélkül torz az elmúlt korok képe. A magyar egyháztörténet sem lehet teljes a magyar liturgiái emlékek nélkül
és hisszük, hogy a bíboros hercegprímás egyháztörténeti monográfiájának
nagy gondolatában bennfoglaltan bizonyára ez is benne van, mert félmunka, kezdés már volt elég. Knauz volt az első, aki megpróbálta hazai
liturgiái emlékeinket összegyűjteni, 1 majd Dankó2 folytatta, de természetesen mindez csak hiányos nyers anyag. A Magyar Könyvszemle lapjain
is állandó foglalkozás tárgyai középkori ilyen emlékeink, de nem liturgiatörténeti szempontból.
Mivel ezen a téren a módszeres munkának még a kezdete sem
történt meg, azért fontos a programm megállapítása is. Liturgiatörténeti
emlékeink kutatásában először a hazai középkori missaleink, sacramentariumaink és pontificaleink fontosak. Ez azért van így, mert ezeknek tartalma nagyrészt kótött, szövegeik az általános egyház vagy valamely
püspökség szövegeihez és utasításaihoz a legszorosabban alkalmazkodnak, több tekintetben pedig szabadok. Éppen ez a kötöttség teszi lehetővé
annak az útiránynak a megállapítását, melyen ezek a szövegek idejöttek.
Ezek az útak fontosak kultúrtörténeti és irodalomtörténeti szempontból
is, mert ezeken át történt külföldi érintkezéseink legnagyobb része.
Jóllehet a missalék és a velük rokonfajú liturgikus könyvek felkutatását és összegyűjtését még nem fejeztük be, már mégis számszerint
kimondhatjuk, hogy a magyar eredetű, Magyarországon vagy külföldön
lévő és a nálunk található külföldi eredetű missalek száma körülbelül
hatvan. Ez a mostoha viszonyaink között is elég szép számú missale a
XI. század végétől a XVI. század elejéig foglalja magában a mise és a
vele kapcsolatos szentségek és szentelmények történetét. Csak első keresztény századunk az, amelyből teljes biztossággal nem tudunk kimutatni
misekönyvet. Ez a hatvan mű századok szerint a következőképen oszlik
ineg: XI—XII. sz-ból 1, XII. sz-ból 2, XIII. sz-ból 2, XIV. sz-ból 15,
XV. sz-ból 27, a XVI. századból 2 a kéziratos missalek száma, ezekhez
járul még a hazánkban lévő idegen eredetű missalek körülbelül 10
darabja. Ezek a kéziratok a hazai világi papság és a szerzetesrendek
között oszlanak meg. Legtöbb közöttük a világi papság számára készült,
utána legnagyobb mennyiségben vannak képviselve a pálosok és ferencrendiek. A magyar eredetű kéziratos missalek nagy része az idők viszontagságaiban Európa különféle könyvtáraiba és gyűjteményeibe került és
éppen ezért igen nagy fáradságot igényel áttanulmányozásuk. Egyházi
életünknek azonban majdnem minden változására felvilágosítást adnak,
mert olyan időből is vannak emlékeink, amelyből magyar könyv alig
maradt.
Mit várhatunk már ezeknek a rég letűnt idők által teremtett egyházi emlékeknek megismerésétől ? Megismerjük belőlük a magyar liturgiatörténet jó részét. A breviáriumok és rituálék és a velük rokonfajú művek
1 A magyar egyház régi szokásai Magyar Síon VI. 1860. A naptárakkal ellátott
egyházi kéziratokat Kortan-ában.
2
Vetus Hymarium Ecclesiasticum Hungáriáé. Budapest. 1893.

tanulmányozása alapján meg tudunk felelni arra a kérdésre, milyen volt
magyar földön a középkori egyházi élet belseje.
1. Általános irodalomtörténeti szempontból érdekesek a magyar
missalék anorganikus részei, melyek valamilyen külső okok miatt kerültek bele. Ezek gyakran a középkori történelemnek értékes forrásai. Példaképen csak néhányat említünk meg. Első ismert pontificalis rövidletünk,
Hartwig püspök pontificaléja és rituáléja megőrizte Nicetas de Remesiana
bélapalánkai missiós püspök ad Compétentes c. művének egy részét, 1
a Pray-kódex megőrizte számunkra Bernoldus Constantiensis Micrologus
c. müvét, egy kis töredéket Alcuinusból, csillagászati részleteket, melyek
részben Beda Venerabilisben lelik forrásukat és egy kis expositio missae-t, mely a metzi Amalariuson alapszik, mely középkori papi nevelésünknek szép emléke, mint a magyarországi kathekezis maradványa.' 2
Ugyancsak ez őrizte meg a Pozsonyi Kis Krónikát is. Egyik délről származó missalénkban latin betűs szláv fordítást talált Melich János.
Nem kis jelentőségűek a naptárakban levő necrologok, halálozási
napok feljegyzései sem, melyek elszórva majdnem mindenütt találhatók.
2. De természetesen legfontosabb középkori missáléinkban az igazi
liturgiatörténeti anyag. A naptárak és szentek miséi heortologiai (ünneptörténeti) szempontból fontosak. Mielőtt még többi kutatásainknak elébe
vágnánk, itt már több érdekes megállapítást is tehetünk. Az Árpádok
korából való liturgiái emlékeink két befolyást mutatnak: az egyik, a
kisebbik rész keleti eredetű. Nem szabad itt csak a hazai görög kolostorokra gondolnunk, hanem közvetlen érintkezések folytán a latin egyház
is meríthetett görög forrásokból. Szt. Demeter tisztelete oly korai, hogy
ezt nyugatról nem vehetik, G. Morin feltűnőnek találja Szt. Ilona és Szt.
Illés prófétának tiszteletét is, kik a bélai bencés apátság szakramentariumában egyaránt szerepelnek. De legvilágosabb példája a görög hatásnak a Repraesentatio B. Mariae Virginis ünnepe, mely másfél évszázaddal előbb jelenik meg a magyar liturgiában mint a Nyugaton, és néhány
évtizeddel később benne van a Pray-k.-ban, miután Kommen Emánuel
ezt a ünnepet Bizáncban elrendelte. 3 Naptáraink többi szentjei mind
nyugatról jönnek és köztük a legtöbb délnémet és francia hatás alatt
kerül liturgiánkba. Itt kell meggyőződést szereznünk arról is, hogy a
Szent Háromság ünnepét csakugyan Kálmán király idejétől kezdve ün~
nepli-e a magyar egyház.
Ha a miséket és a egyházi év lefolyását vizsgáljuk, feltűnik, hogy
legelső két sacramentariumunkban az egyházi év nem adventtel kezdődik,
hanem dec. 31-ével, jóllehet az előbbi általánosabb volt az egyházban.
A misék szövege egytől-egyig nyugati szöveg és itt már világosan látszik a nagy nyugati nemzetekkel való érintkezés. Német és francia szentek nagy tömegben való bevonulása teszi teljesen nyugativá a proprium
1

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft VI. (1926) 57. 1.
Zalán M. : A Pray-kódex forrásaihoz. Magyar Könyvszemle. XXXIII. (1926).
246—278.
3
M. Zalán: Das früheste Vorkommen des Festum B. M. V. im Abendland.
Ephemerides Liturgicae. 1927. 188—189. 1. (Nova Series I.)
2
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sanctorumot, melyben több szentnek ünnepét csak közvetlen német és
francia érintkezésből tudjuk megmagyarázni. Uralkodók természetesen a
német szentek miséi, különösen a XIV^ századtól kezdve.
3. A szertartások éppúgy, mint a misék az általános liturgiatörténetnek hatalmas bizonyítékai arra, hogy a nyugati latin liturgia eljutott
Erdély határáig és hazánk a nyugati liturgiának is végvára, őrállomása
volt Európa keletén és tisztán megőrizte a nyugati szellemet. Görög eredetű liturgikus szövegre csak Hartwig pontificaléjában találunk, hol görög
módon történik a vízkereszti vízszentelés („ut mos est Graecorum"). Ez
a szertartás görögből van fordítva, de nem egyedüli a liturgiatörténetben ;
egy normann forrásban is megtalálható, 1 de már kétséges, hogy hazánkba
nyugati érintkezés folytán került-e vagy közvetlenül keletről, vagy nem
esett-e meg az, hogy hazánk is közvetített valamit a keleti liturgiából
nyugatra. A többi szertartások vizsgálata a római nyugati ordo használatáról győz meg bennünket. Nem érdektelenek itt az áldások és szertartások szövegei sem, több ritkább szöveg található, több ritkább áldásformula
fordul elő. Itt alkalom nyilik egyházi népszokásaink eredetének megfigyelésére, melyek sokszor középkori egyházi intézkedésekben gyökereznek.
4. A canon-történet
szintén fontos liturgiatörténeti rész; jóllehet
kézirataink már későiek, mégis vannak érdekesebb részleteik. Árpádkori
emlékeinkben még nem tudjuk kimutatni pl. az úrfelmutatást, mely a
XII. század elején kezdődött francia földön.
5. Távol állunk még attól, hogy a perikopa-kutatást,
a szentírási
részeknek megfigyélését is megkezdhetnénk. Mindaddig, míg ebből a
szempontból is át nem vizsgáltuk, értékükről még általánosságban sem
mondhatunk véleményt.
6. A magyar missalék költészete nemcsak nemzeti irodalmunk szempontjából fontos, hanem világirodalmi szempontból is. Itt tudjuk megmutatni, mit alkottunk mi, vagy mit tudunk eredetit kimutatni, mert a
magyar szentek tisztelete vagy a magyar ihlet, különös alkalom ilyeneket
is teremhetett. A magyar missaleköltészet emlékeit Dankó- adta ki jeles
gyűjteményében, azonban nem elég kritikával, mert ott nemmagyar darabok is szerepelnek.
A missalék költészete (melyet a Graduálék szoktak tartalmazni)
három műfajt foglal magában : a) a körmeneti himnuszt, b) a sequentiákat és c) tropusokat.
a) A körmeneti himnusz a szoros értelemben vett himnusztól és a
breviáriumi himnusztól abban különbözik, hogy a liturgiában csak ezt a
fajt énekelték, a többi himnuszfajokat nem, másrészt jellemzi^őket a többi
himnuszoknál ritkább leoninus vers és az egyéb himnuszokban ismeretlen
körrím. Hazai missaléink közül a pozsonyi káptalan egyik értékes és
irodalomtörténeti szempontból is fontos 1324—41. évekből való missaléja 3
őrzött meg ilyen két kétségtelenül magyar eredetű körmeneti himnuszt.
Sajnos, ez a missale — hisszük, hogy csak egyelőre — eltűnt a kutatás
1 Revue Bénédictine XXIX. (1912) 29—46.
2
Vêtus Hymnarium Ecclesiasticum Hungáriáé. Budapest, 1893.
3
Ktiauz N. : A pozsonyi káptalan kéziratai. Esztergom 1870. 18. 1. 10. sz.

elől. 1 Dankó a két himnusznak „De sanctis patronís Regni Antiphonae
Metricae" és „Aliud suffragium metricum de iisdem sanctis" cimet adja. a
Mint a kézirat leírja, ezeket keresztjáró napokon, áldozó csütörtökön
a körmenetek stációinál énekelték. A kézirat közli a himnusok dallamát
is. Ez a két darab szerkezetét és tartalmát tekintve körmeneti himnusz és
mindkettő Ratpertus st. galleni bencés szerzetesnek (f 884) a vasárnapi
processiókra írt himnuszának hatását viseli magán. Ennek világos bizonyítéka, hogy az első himnusznak (Presul Adalberte xtique cruoris . . . )
ismétlődő két sora nem más, mint Ratpertus említett költeményének két
kezdő sora 3:
Ardua spes mundi solidator et inclite coeli
Christe exaudi nos propitius famulos.
A verselés is Ratpertus példáját követi a gyakori leoninusokban.
A költemény hasonló felépítésén kívül még azonos kifejezésre is bukkanunk :
Ratpertusnál :

Maxima de Suevis superis coniuncte. catervis
Sancte Ottmare, tuum laetifica populum.

A pozsonyi missale : Tuque sacer domini superis coniuncte
Rex Stephane populis auxiliare tuis.

catervis.

Természetesen a dallam összehasonlítása esetleg még jobban igazolná ezt és egyszersmind arra is felvilágosítást adna, honnan vettük át
az ilyen himnuszok dallamait. De ezek az egyezések is biztossá teszik,
hogy itt Ratpertus hatásáról van szó, kinek költeményeit tovább is hordozták a hazai és külföldi liturgikus emlékek. Az a körülmény, hogy
Szent Adalbertről van benne legfőképen szó, a többi magyar szenteken
kívül, továbbá, hogy csak egy pozsonyi inissaléból ismeretes, valószínűvé
teszi, hogy a szerző esztergomi egyházmegyei pap, valószínűleg pozsonyi
vagy esztergomi kanonok lehetett. A két himnusz írásának ideje a XIII.
sz. vagy a XV. sz. eleje. Korhatározó, hogy már Szent Lászlóról könyörgés van benne (szentté avatták 1192-ben) a kézirat pedig 1324—41
között készült.
b) A missalék költészetének legnagyobb részét a sequentiák töltik
ki. Ez a műfaj francia földön keletkezett a VIII. sz.-ban 4 és részben
bizánci hatás alatt a IX. sz.-ban, fejlődött ki teljesen a latin egyházban,
a liturgia akkori nagy középpontjában St. Gallenben. Sequentián ünnepi
himnuszt kell értenünk, melyet az epistola után a gradualeval összekap1
Báró Jeszenák G. prépost-kanonok úr arról értesít, hogy „a keresett 10. sz.
(Rubricist. 4) káptalani könyvtárunkban többé fel nem találhat). Hogy hogyan került
el innen, nem tudjuk." Pozsony, 1927. ápr. 25. V. ö. Hoffmann E. Magyar Könyvszemle (1927.) XXXVI. 8. 1.
2 Vetus Hymn. Eccl* Hung. 293—4. 1.
3
Blume-Dreves : Analecta Hymnica. L. 237.; Dreves-Blune:
Ein Jahrtausend
Lateinischer Hymnendichtung. Leipzig. 1909. I. 96. 1.
4
F. Y. E. Raby : History of Christian-Latin Poetry from the Beginnings to the
close of the Middle Ages. Oxford. 1927. 210—229. 1.

csolva énekeltek. Neve német földön nagyrészt sequentia, míg francia
földön általánosabb a prosa elnevezés. A sequentiák dícsőítő énekek,
melyeknek a gregorián énekhez csodásan illő szerkezete a legmegfelelőbben fejezi ki az imádást. Kitörései örök eseményeket, virágvasárnapokat,
husvéteket, pünkösdöket, mennybemeneteleket, háromkirályokat, karácsonyokat dicsőítenek, a szenteknek, apostoloknak, szüzeknek örök érdemeit
ujjongják el. Szerkezetük, tartalmuk a legbensőbb harmóniában van a
középkor szellemével. Dicsőítésük áradó lelkesedéssel, hódolatuk leomló
alázattal, szeretetük halavány rózsaszínben, bűntudatuk hatalmas szomorú
kévékben szállt a tömjénfüsttel együtt a középkori román bolthajtások és
gótikus templomok boltozatainak varratai fölé, hogy az égben elragadottan
ömöljön el a Teremtő lábainál.
A sequentiák három szempontból különböznek a többi himnusoktól a) liturgiái szempontból, mert ezeket csak a miseliturgiában alkalmazták, ellentétben a többiekkel, melyeket a imádság liturgiájában, a
breviáriumban használnak, b) zenei szempontból a váltakozó melódiában,
melynek egyes fázisait kettesével két kórussal (parallelizmus, férfi és
gyermekkar) énekelték el és e végre c) teljesen elütő szerkezetben épülnek föl. 1
Szerkezet szempontjából azonban bizonyos fejlődés állapítható meg
a sequentiáknál és ezért két korszakot különböztetünk meg. Az első korszak a ritmustalan és színtelen vagy legalább is színekben szegény korszak. Ennek a korszaknak megteremtője és legnagyobb alakja Notker
Balbulus, a híres st. Galleni bencés (f 912). Az újabb, a második korszak a ritmikus és szines sequentiák kora. A két fejlődési fokozat között
bizonyos átmeneti stilus állapítható meg. A két kor határvonalát Adamus a
St. Victore (f 1192) működése adja meg, aki az új rimes és ritmikus
sequentia megalapítója és alkotásai hamarosan belekerülnek a német missalékba is, melyek addig jóformán kizáróan csak Notker sequentiáit tartalmazták. Később már a sequentia, éppen mivel Adamus a Sancto Victore, a régebbi szerkezetet megtámadta és több népies elemet vitt bele,
lassankint a többi himnusok dalformáját közelítette meg, és ezért a középkor végén már olyan sequentiákat is találunk a missalékban, melyek
eredetileg a himnusok formájában készültek. A sequentiák igazi hazája
Németország, Anglia, Franciaország és Spanyolország volt. Itáliában
nagyobb mértékben sohasem terjedtek el.
Vizsgálódásunkban magyar talajra lépve, rögtön feltűnik a magyar
eredeíü missalék nagyszámú sequentiája. Ilyen nagy számban csak
nyugatról jöhettek, mert Itáliában még tizig sem jutott el még a középkor végén sem a sequentiák száma. De a szerzők nevei is nyugat felé
terelik figyelmünket. Nálunk általánosságban mindvégig uralkodó maradt
a német sequentiaköltészet hatása a missalékban. Hogy milyen nagy erővel nyomultak be a nyugati formák és termékek liturgikus költészetünkbe,
arra két misekönyvet hozunk fel példaképen : a németújvári missalét a
XIII. századból és az egri érseki liceum 1394-ből való missaléját.
A németújvári misekönyv sequentiái szerzők szerint így oszlanak
m e g : Notker Balbulustól való 22, Hermannus Contractustól 1, Gotte1
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schalchustól 2, Venantius Fortunatustól 2, Prudentiustól 1, ismeretlen
szerzőtől 2, Adamus a Sancto Victoretől 2. Amint látható itt uralkodó a
német sequentiák száma. A németújvári missale szerkezete, szertartásai
határozottan délnémet eredetre vallanak, egyszerű másolat ez egy ilyen
missaléról, melybe magyar vonatkozás csak a naptárba került, Szent
László oratiója pedig a margón foglal helyet.
De ugyanaz a helyzet az 1394-ből való egri magyar missalénkban
is,' hol a sequientiák így oszlanak m e g : Notker 15, Gotteschalcus 3,
Abaelardus 1, Wipo 1, Hermannus Contractus 2, Aquinói szent Tamás
1, Adamus a Sancto Victore 4, ismeretlen 6, magyar 3. Hogy milyen
öntudatosan irta meg a másoló a uiissaléhoz szervesen tapadó sequentionalet mutatja az is, hogy beleszól abba a vitába, amely az „Ave praeclara maris Stella in lucem" körül folyik arra vonatkozólag, hogy Hermannus Contractus irta-e vagy a délnémet Henrik szerzetes. 2 Kéziratunk
a himnus eredetéről a következőket mondja :
„NotaH, quod hanc sequentiam ave preclara composuit magister
hermannus contractus rome et statim fuit ifluminatus. Et innocencius
papa earn confirmant, insuper dédit omnibus earn cantantibus seu devote
legentibus XL. dierum indulgentias qui(!) novum et vêtus tangit testamentum". Ez a néhány sor eldöntené a vitát, ha eredetében — mint
véljük — nem Heisterbachi Caesarra menne vissza. 4 De mindenesetre jellemző a könyv másolójának öntudatos világirodalmi ismeretére.
Nem célunk most összes missaléink sequentiáit nevük szerint tárgyalni, de megállapíthatjuk, hogy a sequentiaköltészet hozzánk nyugatról
jött át és az uralkodó német hatás mindvégig megmaradt. Ez nem is
csoda, mert ennek a költészetnek igazi termőhelyei jó ideig a német
kolostorok voltak. De már a XIII. században bevonulnak a sequentiák
második korszakának rímes ritmikus alkotásai is. Hogy közvetlenül francia
földről származtak volna át Adamus a Sancto Victore legszebb sequentiái,
nem lehet állítani, mert ezek korán bevonultak a német missalékba is.
A magyar földön is hamarosan megindult a sequentiaköltészet, jóllehet a XIV. századnál korábbra még nem tudunk egész határozottan
visszamutatni, emlékek hiányában, mert a németújvári misekönyvben még
egy magyar eredetű sequentia sincs, mégis állíthatjuk, hogy sequentiaköltészet nálunk is elég korán megindult és termékei nem maradnak el
értékben a külföldiek mögött.
A sequentia-költészet első korából Dankó gyűjteményében csak három darabot találunk. Ezek közül is a szent Mártonról szólót (Sacerdotem Christi Martinum) 5 eleve ki kell hagynunk vizsgálódásunkból, mert
ez tévesen került Dankó gyűjteményébe, mivel Notkertől való. 6
1
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Még a régebbi sequentia-stilushoz tartozik a pünkösd napjára készült
egyik darab (Veni spiritus consolator a l m e ) \ amely egy pozsonyi, zágrábi és prágai missaléban van meg. Érdekes volna megvizsgálni, vájjon
ez Prágába hazánkból került-e vagy tőlünk terjedt el. Hogy Prágában is
megtalálható, az minden esetre érdekessé teszi a kis rövid sequentiát.
Az átmeneti stílushoz tartozik a Szent Adalbertról szóló egyik sequentia,
melyben a bevezető részt még megtaláljuk, de már öntudatos rímeket
találunk. (Corona sanctitatis et immortalitatis.) 1 Legrégibb missaléinktól
kezdve folyton szerepel. Mindez mutatja, hogy Szent Adalbertet meglehetősen nagy liturgikus költészet veszi körül, amelynek forrása az esztergomi egyházmegye lehetett.
Ez a néhány régibb típusú sequentia emlék is bizonyítja, hogy
Notker és az utána következő liturgikus költők nálunk is követőkre találtak.
A magyar sequentiás költészet többi eddig ismert emléke már a
rímes, ritmikus korszak hatásait viseli magán, tehát a XII. század utáni
időkre esik eredetük, de már a XIII. sz.-ban és a XIV. sz. elején erős
virágzásban volt nálunk is ez az új irány a pozsonyi 1328—41. évekből
származó missale tanúsága szerint. Legtöbbjében, néha más versformákkal
együtt megtalálható Adamus a Sancto Victore „Laudes crucis attollamus"
kezdetű sequentiájának versformája, melyet Aquinoi Szent Tamásnak
„Laude Sion"-ja olyan népszerűvé tett, hogy a versforma mindenütt kedveltté lett. Ebből a második korszakból származó sequentiák versformájára
hazai missaléinkban sok külföldi példát találunk. Látszik, hogy a verselés
formáit már meglevő külföldi mintákból vették. Ettől fogva hazai darabjaink párhuzamosan haladnak a külföldiekkel, sőt némelyik szinte maga
nevezi meg a mintát (pl. Stabat iuxta Christi crucem 3 , v. ö. Stabat mater
dolorosa). A sequentiák nagy száma is követi a német nyugati missalék
szerkezetét, mert ősnyomtatványaink is igen sok sequentiát hordoznak.
Tartalmukat ugyanaz a nemes fönség lengi át, mint a külföldiekét.
De bizonyos magyaros légkör sem vitatható el tőlük. A kereszténység
harcosait látja a magyar szentekben a költő és egy küzködő nemzetnek
sok küzdelme, harci zaja csendül fel bennük. Ha máshonnan nem, innen is
megtudhatnánk, hvgy mi a kereszténységnek végvára voltunk Európa
keletén. 'A legtöbb magyar eredetű sequentiát az esztergomi és zágrábi
missálékf,tartalmazzák és aligha tévedünk, ha ezeken a helyeken egyházias
költői iskolát, vagy költői hagyományt sejtünk.
Mivel a sequentiák voltak a liturgikus éneknek legnépiesebb eleme,
azért nagyon fontosak zenetörténeti és az egyházi költészet szempontjából is, sokat lefordítottak közülük a nemzeti nyelvekre és_ különösen a
német földön a népének fejlődésére nagy hatással voltak. 4 Érdekes volna
ezt irodalomtörténeti szempontból magyar földön is vizsgálat alá venni,
mert nálunk még a középkori magyar verselés és költészet útjain sok
lidércfény kísért és vezet téves utakra.
1
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c) A missale költészetének harmadik műfaja a trópus. A trópus
költői betoldás a misének állandó (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei),
vagy változó részeibe (Introitus, Epistola, Graduale, Offertorium, Communio). Legtöbbször egy-két soros részek, melyeknek többször nincs is
költői formájuk. A magyar eredetű tropusokról nehéz véleményt mondani,
mert a Dankótól közöltek 1 késői helyekről valók és legnagyobbrészt
nem is magyar eredetűek. Hogy azonban a középkorban nálunk is el
voltak terjedve, sőt innen másfelé is elvitték hírünket, mutatja egy krakói
graduale, melyben az egyik Kyrie előtt ez van megírva : „Sequitur ungaricum Kyrie eleison" 2 Ez nem lehet más, mint egy Kyrie trópus, mely
valószínűen magyar eredetű, de minden bizonnyal magyar földről került
a kéziratba. Eddigi kutatásainkban azonban határozottan magyar eredetű
trópust találnunk nem sikerült.
7. A missalék költészetével szoros kapcsolatban van, szinte elválaszthatatlan ezen darabok zenéjének vizsgálata. Igen fontos adatokat tartalmaznak magyar zenetörténeti szempontból. Felvilágosítást nyújthatnak
arra a kérdésre, honnan vettük át az egyházi darabok dallamát, a magyar
eredetű liturgikus költészetnél pedig arra, hogy milyen minták után indúlt
magyar egyházi zenénk azoknál a költeményeknél, melyek hazai szentjeinkről szólnak, hol esetleg a dallamot is itthon kellett költeni. Felvilágosítást adnak'-arra a kisértő gondolatra is, hogy van-e bennük valami
a magyar zenéből, valami olyan, ami külföldön nincs meg. Haraszti
Emil nagyszerű programmot adott a magyar zene történeti emlékeinek
kiadására vonatkozólag, 3 de bár a legkisebb adatokat is érdemesíti arra,
hogy a kiadásban szerepeljenek (mint pl. a Pray-k. szerény, nagyrészt
későbbi eredetű neumás részleteit), mégis mivel liturgiái emlékeink alig
ismeretesek, több adat kikerülte figyelmét. Csak néhánnyal egészítjük ki
az ő értékes sorozatát. Hartwig győri püspöknek a XI. és XII. század
fordulójáról való vegyes tartalmú pontificalejában már megvan neumákkal a vízkereszti „stellae officium" vagyis vízkereszti misztérium, olyan
szöveggel, mint amilyennel azt Rouenban énekelték. 4 Nem hagyható figyelmen kivül ugyanezen kézirat „Exultet"-je sem. Ugyancsak nem érdektelenek a XIII. századbeli németújvári missale végén helyet foglaló sequentionale néhány darabjának hangjegyei sem, mert felvilágosítást adnak
arra, hogy milyen dallamokkal vettük át ezeket a külföldi eredetű sequentiákat. Több neumás részlet szerepel még itt. Magyar földön termett részleteknek neumáit is tartalmazza az egyenlőre szem elől eltűnt pozsonyi
1328—41 között készült missale plenum, melyek hazai egyházi zenénk
néhány kérdésére lennének fontosak. A későbbi időből nem 'érdektelen
az egyik szegedi kolostornak 1516-ból való kézírásos, nagyrészt hangjegyes énekeskönyve, mely most 6264 sz. alatt (mint egyik megszállott
területen levő ferencrendi kolostornak menekült kézirata), a szombathelyi
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ferencrendi kolostor könyvtárában van. E kézirat eredeti helyét 43' fólió
így határozza meg : „Ezer ewtzaz tyzenhath eztendeben yrtak w termiszth a korth megh egye Zent leieknek monosthora és zent mijklwsy
ees felsew warasnak zegednek nagyob rezye első hydnepenek zent agostonnak esthyn feria quarta." Ez a kézirat tartalmazza többek között a
Szent István királyról szóló „Corde, voce, mente pura" sequentia dallamát is. További utánjárás természetesen még többet is tárhat fel. El nem
hanyagolható e tekintetben a nálunk levő, de idegen eredetű liturgikus
könyveink ismerete sem, mert ezzel esetleg a külföldnek tehetünk szolgálatot. Ha legalább ismerjük őket, akkor nem maradnak rejtve a külföld előtt sem, és nem esik meg az, hogy külföldiek mondanak véleményt hazai könyvtárainkban őrzött kéziratainkról, mint ez nemrégen is
megesett.
Hazai liturgikus könyveink éppúgy, mint a müveit nyugaton századokon át voltak hordozói egyházi zenénknek ; hatásuk nem maradhatott
el a népre, mert hiszen belőle élt hosszű századokon át az egyházi áhítat
és él még ma is. A gregorián ének áradó, fönséges, fájdalmas ömlengése
nálunk épúgy átalakította a lelkeket, kifejezte az érzelmeket, mint akárhol
máshol. Benne a korok lelke él, és ez teszi fontossá mindegyik kis darabját,
ami még megmaradt.
9. Misekönyveink művészettörténeti
vizsgálata is sok tanulsággal
szolgál. Sok illuminator méltó külsőt is akart adni az egyházi szövegeknek és a kor művészetének egy kis darabját hagyta hátra bennük, mely
sokszor méltó környezete a szövegnek. Hosszú elhanyagoltság után végre
igazán avatott müvelőre talált a magyar miniaturfestészet története Hoffmann Edith személyében, akinek munkássága az „értékes művészeti és
kultúrtörténeti anyag gazdag bőségét ontja".' Eredményei kétségtelenül
nagy nyereségei hazai missale kutatásunknak is, kibogozza miniaturfestészetünk rejtett történetét. Vizsgálódásai azonban teljesség szempontjából
még korántsem tekinthetők lezártaknak.
Ezek nagyjából azok a feladatok, amelyeket meg kell oldania a
magyar liturgiatörténeti kutatásnak. Középkori emlékeink között kétségtelenül liturgiái egyházi könyveink maradtak meg legnagyobb számban,
belekapcsolták hazánkat a világkereszténységbe, világmozgalmakba és
öntudatlanul hordozói lettek a középkori léleknek. Tartalmuk, mely leforgott évszázadok által teremtett szavaknak és költői szövegeknek csodálatos
szövevénye, nagy, ma már halott korokon keresztül gyúrta át a magyar
lelket. Velük lettünk igazán keresztények és nyugatiak, nélkülük üres szó
lenne csak Szent István sok nagy alkotása. Ezek az érintetlenül maradt
szövegek, lehanyatlott korok lelkének maradványai, megértésükhöz eleven
hit, beleélés kell, enélkül elidegeníthetetlen szépségüket, virtuális erejüket,
hivatásukat megérteni nem lehet. Kultúrtörténetünknek szerves részei,
melyeknek egy csoportja még máig is él, hogy elősegítse az újkori halott
és öntelt kor lelkének megmentését. Csak érzéketlenségünk tette lehetővé,
hogy eddig is megfeledkeztünk róluk.
1

Magyar Könyvszemle 1926. és 1927. évf.

Itália tájképi átalakulásai.
Irta: Dr

Kalmár

Gusztáv

(Pannonhalma).*

Itália tájképi elemeinek ma lényeges alkotó része a mediterraneus
éghajlat és a növényzet. A római uralom idején a növényzetben ez a
mediterraneus vonás még nem jelentkezett ilyen erősen. Ha Göthe akkor
jár Itáliában, alig nevezte volna ezt a narancs és citromok honának.
Itália tájképe az ókor óta igen nagy változáson ment át.
Az átalakulás tárgyalásánál először tisztázzuk azt a kérdést, hogy
vájjon Itália éghajlata ugyanaz volt-e már az ókorban is, mint ma, vagy
az is változott-e. Götz, Wimmer, Kiepert és más történet-földrajzisták a
növényzet változását részben klímaváltozásokkal igyekeznek magyarázni.
Vannak jelenségek, amelyek első pillanatra elfogadhatónak mutatják ezt
a véleményt vagy legalább is gondolkodóba ejtik az embert. Számos
vidéket ismerünk u. i. Görögország, Itália és Észak-Afrika területén, ahol
a római uralom idején fejlett mezőgazdaság virágzott, de ahol most félsivatag vagy sovány steppe terül el. Támogatják ezt a nézetet a klaszszíkus írók is. Columella és Cato gazdasági írók szerint az ókorban a
száraz időszak 2 h ó n a p i g tartott: jún. elejétől aug, közepéig, ma azonban, mint a klímaváltozás hívei mondják, sokkal hosszabb, 3 l / 2 hónap.
Bizonyos eltolódás észlelhető továbbá az aratási időszakokban. A búza
vetési ideje régebben és ma is Közép-Itáliában november eleje, Nápolyban november közepe, Szicíliában november vége. Az aratás jelenleg
Szicíliában jún. eleje, Közép-Itáliában jún. közepe, a Pó-alföldön június
vége. Az ókorban Columello, Varró és mások szerint június vége és
július eleje volt az aratás ideje. Livius és több más író kemény telekről
tanúskodnak : nagy hóesések voltak, a Tiberis befagyott, a hóborított legelőkön éhen vesztek az állatok. 1
Mindezekből sokak szerint az a következtetés vonható le, hogy
ma melegebb és szárazabb a nyár, későbben áll be az őszi esőzés és
kevésbbé hideg a tél, mint az ókorban, egyszóval Itália éghajlata azóta
lett igazán mediterraneus.
Az alaposabb kutatások azonban bebizonyították, hogy sem a hőmérséklet, sem a csapadékmenyiség
az ókor óta lényeges változást nem
szenvedett. Az említett irók feljegyzései részben egy-két abnormis jelenségre vonatkoznak, amelyeket általánosítani nem szabad, részben pedig
hibásan magyarázzák most ezeket. Nem áll az a vélemény, amit Nissen
és Wimmer állít, hogy Közép-Itáliában a száraz évszak ma hosszabb,
mint az ókorban. Hann táblázatai szerint a száraz évszakhoz számított
juniusban 40—45 mm csapadék van Közép-Itáliában, sőt még a legszárazabb július és augusztus hónapok csapadéka is eléri együtt a 40—45
mm-t. 2 Tipikus, hosszú hónapokra terjedő szárazságról tehát Közép* A szerző felolvasta a Magyar Földrajzi Társaság 1927. márc. 3-i szakűlésén.
Livius 1. V. 13. Insignis annus hieme gelida ac nivosa fuit, adeo ut viae
clausae, Tiberi innavigabilis fuerit.
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Itáliában szó sem lehet. Egészen más Catania, Girgenti vagy Malta éghajlata. Itt már beszélhetünk 3—4 hónapi száraz időszakról, mert a junius,
július, augusztusi csapadék együtt sem több 16, sőt Máltán 8 mm-nél.
Az említett római irók azonban nem Szicília és Malta, hanem KözépItália csapadék viszonyairól beszélnek. És egészen érthető Cato aggódása, 1
hogy a szeptemberi esők ártanak a szőlőknek, mert a szeptemberi csapadék Nápoly és Róma körül meghaladja a 70 mm-t.
Ami az aratási időt illeti, szintén nem használható fel arra bizonyítékul arra, hogy ma melegebb a nyár, mint az ókorban volt. Eme nézet
védelmezői nem az aratás megkezdésének idejére vetik a súlyt, hanem
annak befejezésére, illetve az aratás befejezését követő vallási és profán
aratási ünnepségekre, amelyeket július végén vagy augusztusban ünnepeltek a rómaiak. Épen ebben van a hiba. Az akkori aratási munka sokkal lassúbb volt mint a mai, tehát jóval későbben is fejeződhetett be.
Egyébként az 50-es és 60-as években még nálunk is közönséges volt a
július végi, augusztusi búza-rozs aratás, különösen a nagyobb uradalmakban. Nincs semmi okunk és alapunk arra, hogy a történeti kor folyamán Itália éghajlatában lényegesebb átalakulást tételezzünk fel.
Ezzel szemben egészen bizonyos, hogy a növényzet és ezzel együtt
az itáliai tájak képe igen nagy változásokon esett át. Az átalakulások
oka egyedül a változó gazdálkodási viszonyokban rejlik.
Itália tájképét először a görög irók rajzolták meg. Igaz ugyan, hogy
ők főként csak Szicíliát, Dél-Itáliát ismerték, de adataikból bátran következtethetünk Közép- és Észak-ltália viszonyaira is. A hellének leírása
szerint Dél-ltáliát a Kr. előtti IX—VIII. században gazdag erdők borították. Thukidides és mások is különösen a Bruttium-i vagy mai nevén
a Calábriai-félsziget
nagy erdőségeit dicsérték.
Dionisius Halikarnassos még Kr. születése táján is így ír róla:
a Sila-erdő telve van ház és hajó építésére és minden más szükségletre
alkalmas fával. Tömegesen nőnek benne égbe nyúló fenyők, hatalmas
tölgyek, bükkfák és kőrisfák. A tenger-parton és a folyók közelében a
tőben kivágott fákat teljes egészükben a legközelebbi kikötőbe viszik.
Csaknem egész Itáliát elláthatná ez az erdő hajógerendával és épületfával. A tengertől és a folyóktól távolabb kidöntött törzseket a helyszínen
feldarabolják : evezőket, rudakat és különféle házieszközöket, szerszámokat készítenek belőlük. (Dion. Halik. XX. 15.). Meg kell jegyeznünk,
hogy Calábriában még ma is szép erdők vannak, de ezek csak romjai
a régieknek. A parton a hajdani erdők helyét déli gyümölcs ligetek foglalták el. Ezeknek az ókorban még nyomuk sem volt.
Theofrastus (élt Kr. e. a IV. században) Latium erdeit dicséri. A síkságon és hegyvidéken egyaránt szép szálas erdők vannak, amelyek kitűnő
árbócfát szolgáltatnak. 2 Beneventum és Caudium vidékét a nápolyi Ape1

Cato : Res rusticae 155.
Theofrastus Hist. Plant, lib. V. 2. 9
in Latino agro pini et abietes tum
magnitudine turn pulchritudine inter omnes Italicas p r a e s t e n t . . . . . Latinus autem
ager aquis totus abundat et plana laurum inyrtumque habent scissimamque mirabilem : tanta enim longitudine caeditur, ut pro carina Hetruscis navibus possit suf2

ninekben 300 körül Kr. e. oly sűrű erdők borították, hogy a III. század
elején Pyrrhos romlására voltak. Ez a vidék ma Itália egyik legkietlenebb
része. Livius a Bolsena-tótól délre fekvő saltus Ciminiust,1 a ciminumi
erdőt a germán erdőkkel hasonlítja össze. Itt manapság csak nyomorult
cserjések, macchiak terjengenek, amelyből csak egy-két sovány fatörzs
nyúlik magasabbra. 2 Strabo Etruria, Liguria és az Alpok szép erdeiről
adnak hírt. Polybios pedig, aki Kr. e. 150—140 között a Pó-alföldön
járt, dicsérően nyilatkozik a ma erdőtlen Lombardia nagy tölgyerdőiről.
Ezen tölgyerdők makkján a gallusok virágzó sertéstenyésztést folytattak és
hízottsertéseikkel ellátták Rómát, sőt ezek egész Itáliában keresettek voltak. 3
Mindez kétséget kizáróan megállapítható, hogy az ókori Itália sokkal
erdősebb volt, mint a mai, mert igen valószínűtlen, hogy a görög és
római írók olyan magasztosan és elragadtatva nyilatkozzanak Itália erdőségeiről, ha a Déli Alpok és Apenninek nagy tömegei akkor is kopáran
meredtek volna az égnek, mint ma.
Az erdöírtás természetes következménye volt a kúltúra
előrehaladásának és a népesség szaporodásának. Itália őslakói főként állattenyészből élő pásztornépek voltak. Az erdőnek pedig a pásztorember egyik
legnagyobb ellensége. A régi pásztorok, hogy új legelőket szerezzenek,
hatalmas erdőterületeket égettek fel évről-évre. A lakosság szaporodásával
a szántóföldek terjeszkedése is megritkította az erdőket. Különösen a
görög gyarmatosítás okozott nagy pusztítást, mert a gyarmatok főként
földmíveléssel foglalkoztak. Ez az oka annak, hogy Dél-Itália sokkal
hamarabb elerdőtlenedett, mint Közép- és Észak-Itália.
Az állattenyésztésen és a földmívelés terjedésén kívül még sok más
ok is hozzájárult az erdők pusztításához. Az egyszerű római házak, még
Róma 4—5 emeletes bérkaszárnyái is, sokáig fából épültek. Elképzelhetetlen mennyiség kellett erre a célra, amit csak növeltek az időnként
megismétlődő roppant tűzvészek, amelyek egész városnegyedeket pusztítottak el.
A hadi és kereskedelmi hajók építése szintén nagy vidéket tett erdőtlenné, amint ez másutt is megismétlődött. A középkorban Hamburg,
Bréma, Lübeck és más városok hajóépítése felemésztette a Germán alföld
északi részének erdőségeit. Ide számítjuk még a városok meleg fürdőit,
amelyeket faszénnel fűtöttek. És épen a szénégetés következtében beálló
erdőirtásoknak voltak legszomorúbb következményei, mert ezek még a
magas hegytetőket és a szakadékos hegyvidékeket is megfosztották az
erdőktől.
Itália elerdőtlenedése természetesen hosszú századok következménye.
ficere. Montuosa pinum et abietem ferunt. . . Circaeum vero
frequentissimum
arborum.
1
Nissen : Italische Landeskunde I. 432. 1.
2 Livius IX. 36. Silva erat Ciminia magis tum invia atque horrenda, quam
nuper fuere germanici saltus.
3
Strabon Lib. V. Quanta sit eius regionis praestantia . . „ . omnis generis praebet fructus; et silae tantum glandis suppeditant, ut ex porcorum gregibus, qui ibi
pascuntur, Roma fere alatur.

Krisztus születése idején még gyönyörű erdők voltak Közép-Itáliában, de
innen kezdve egyre érezhetőbb lett a fahiány különösen a városok közelében. Az I. század vége felé már Liguriából, továbbá Szardínia és Corzika
szigetéről szállították az épületfát Rómába. Így tehát Itália, amelyet még
a Kr. e. I. század írói is erdős területnek mondanak, rövidesen fában
szegény ország lett.
Az erdők helyét a Kr. előtti III—I. századokban főként szántóföldek
foglalták el. A gabonatermelés rohamos fokozását szükségessé tette nemcsak a lakosság természetes szaporodása, amely a Kr. e. III—II. században igen jelentékeny volt, hanem az egyre jobban terjedő rabszolgatartás
is. Ezekhez járult még az a fontos körülmény, hogy az ókori Itália lakosai
eledelét túlnyomóan a gabonafélék szolgáltatták. Elég csak egy példát
hoznunk fel erre. Mikor a pún háború után szokásba jött a városi lakosságnak (plebs urbana) ingyenes ellátása, az úgynevezett largitio, egy-egy
polgár havi 44 liter, azaz évi 4 q gabonát kapott személyére. Ezzel szemben 1909—1913 között Magyarországon átlagban 214, Németországban
263, Belgiumban 345 kg. gabona esett egy lakosra, beleszám'tva a vetőmagot is.1 Nem lehet csodálnunk tehát, hogy az erdők a falvak és városok környékén megritkultak, visszahúzódtak a magaslatokra. Helyüket
többnyire szántóföldek foglalták el még a lankásabb hegyoldalakon is.
Igen szépen jellemzi Plinius ebben a korban a Tiberis völgyét."2 A vidék
gyönyörű szép, olyan mint egy természetes amphitheatrum. A széles síkságot hegyek környezik, amelyeknek tetőit fiatal és idős ligetek, erdők
borítják. Az oldalakon vágó erdők vannak, amelyek között kövér, művelt
földek foglalnak helyet. Ezek termékenységre nem maradnak el a legegyenletesebb síkságok mögött sem. Alább minden oldalon szőlőültetvények terjeszkednek, majd szántóföldek és rétek. Valamennyit állandó
vizű patakok öntözik. A szántóföldek közepét a Tiberis szeli át hajókat
hordva hátán. Ez viszi az összes élelmiszereket a városba. — A középitáliai tájhoz voltak hasonlók Itália más vidékei is. Az erdők már erősen
visszaszorultak és a szántóföld foglalta el mindenütt a legnagyobb területet. Itália tehát a Krisztus születése körüli időben egészen olyan gabonatermelő ország volt, mint jelenleg hazánk is.
Ez az átalakulás még igazában be sem fejeződött, amikor az itáliai
gazdálkodás a politikai és gazdasági viszonyok következtében ismét átalakulni volt kénytelen. Hannibál leveretésével megkezdődik Róma gyarmatosító politikája. Szicília, Szárdínia, Észak-Afrika, Gallia-Cisalpina,
Hispania, Gallia-Transalpina, majd csaknem egyidejűleg a Mediterráneum
keleti medencéje is Görögországgal, Kisázsiával és Egyiptommal a Római
1 Földrajzi Közi. 1923. 122. 1.
Plinius Epist. lib. V. 6. 7. Regionis forma pulcherima. Imaginare amphitheatrum aliquod immensum. Lata et diffusa planifies montibus cingitur, montesque summa
sui parte procera nemora et antiqua habent. . . inde caeduae siivae cum ipso monte
descendunt ; has inter pingues terrenique colles planissimis campis fertilitate non
c e d u n t . . . Sub his per latus omne vineae porriguntur . . . . Prata inde et campi . . .
Cuncta perennibus rivis nutriuntur. Medios (Tiberis) agros secat, navium patiens,
omnesque fruges devehit in u r b e m , . . .
2

birodalom részeivé lettek. Mindezek a területek horribilis értéket jelentettek a római nép számára. A rómaiak iparkodtak is minden előnyt és
hasznot kicsikarni a provinciákból. Amig azonban ez az eljárás egyes
embereknek : consuloknak, praetoroknak, az adóbérlőknek rengeteg vagyont
eredményezett : addig az itáliai, elsősorban a közép-itáliai földmivelést
tönkre tette. A provinciák termésének bizonyos része ugyanis mint adó
a római városokba, első sorban Rómába özönlött, ahol az állam olcsón
vagy épen ingyen szétosztotta a lakosság között. Az itáliai földmives természetesen nem tudott az állami gabonával versenyezni. Kénytelen volt
olcsón eladni földjeit és a városba költözni, ahol igyenes gabonához
jutott. Az itáliai városok környéke ezért elnéptelenedett. Legélesebben
Róma környékén fejlődött ki ez a depopulatio, mert Róma szinte egész
Latium szabad lakosságát magába szívta. Az elhagyott földek a városokban lakó nagybirtokosok kezébe kerültek, akik rabszolgákkal műveltették
földjeiket.
A provinciák gabonáján kivül egyéb okok is hatottak az elnéptelenedésre. A köztársasági kor katonái legnagyobbrészt a földmívelők
közül kerültek ki. Ez az osztály tehát a III—I. századok folytonos háborúi
következtében rengeteget vesztett. De egyébként is a katonai élethez szokott
veteránokból jó földmívesek többé nem lettek. Scipio Africánus, Sulla,
Marius, Julius Caesar, Augustus hiába alapítottak számukra a pusztán
álló vagy kisajátított földeken katonai coloniákat, ezek rövidesen elnéptelenedtek és a nagybirtokosok kezébe kerültek. De talán még a katonáskodásnál is több embert vont el a tartományok közigazgatása, Iegfőként pedig a kereskedelem, amely hatalmas arányokban fejlődött ki.
A birodalomban járó, élő hivatalnokok és kereskedők nagy számát eléggé
világossá teszi az az egy történeti adat is, hogy Mithridatesz egyedül
Kisázsiában 80.000 rómait gyilkoltatott meg.
Ez az elnéptelenedés nagy hatással volt a gazdálkodás megváltozására és vele együtt az itáliai tájkép átalakulására. Az elhagyott földek a
provinciák kizsákmányolása folytán meggazdagodott szenátorok és lovagok
kezébe kerültek, akik a szabad munkás hiánya, meg drágasága miatt is
rabszolgákkal müveitették földjeiket. A provinciák olcsó gabonájával természetesen ők sem versenyezhettek, ezért más művelési ágakra tértek át.
A római gazdasági írók, mint Cató, Varró, Tremmellius Scrofa, Columella, a bor, olajtermelést, a főzelék és gyümölcs kertészetet és a vizenyősebb földeken az állattenyésztést ajánlják polgártársaiknak, mert ezek
legjövedelmezőbbek. A gabonatermelés egészen háttérbe szorul. Csak a
a háziszükségletre valót termelik. A lankás hegy- és domboldalakról eltűntek a gabonaföldek és helyüket egész Itáliában szőlők, olajfa ligetek,
gyümölcsösök foglalták el. Varró, a Rerum rusticarum írója, méltán kiált
fel : vos qui multas perambulastis terras, ecquam cultiorem Itália vidistis . . . quae tani tota sit culta, majd : nonne arboribus consita Italia, ut
tota pomorium videatur ? A fakultura, amely egyes vidékeken egész
korunkig változatlanul megmaradt, délről észak felé terjedt. Még a Póalföld is áttért szárazabb részein a bortermelésre. Ekkor vette kezdetét
az ismert lombardiai gazdálkodás, hogy fákkal ültetik körül a szántóföldet
és a szőlőt a fákra futtatják. Ezért mondták a római írók, hogy a szőlő

a szil felesége. Eltűntek a kis falvak, helyüket gazdasági majorok foglalták
1. Az egyre jobban terjedő platán és pineák árnyékában a nagybirtokosok és tőkepénzesek villái teszik változatossá a tájakat egész Itáliában.
A császárság korabeli itáliai táj jellemző sajátságaihoz tartoznak
az egyenesen húzódó pompás utak, a városok közelében pedig a romjaikban is tekintélyes aquaeductusok. Erről a képről még mindig hiányoznak egyes elemek, amelyek a mai itáliai táj jellemzői. A narancs
édes fajtái csak a XVI. század közepén kerültek Kínából Itáliába, a mandarin meg épen 100 évvel ezelőtt Madura szigeterői. Amerikából kapta
Itália a kukoricát, dohányt, agavet és az akác különféle fajait. Az arabok
vitték be a középkorban a rizst, gyapotot, cukornádat, a 15. században
pedig a fehérszedret, amely a selyemhernyótenyésztés alapja. Itália mai
tájképe a középkor végén és az újkor elején alakult ki olyannak, aminőnek ma látjuk. A délitáliai déli gyümölcstermelés, a középitáliai terraszos
szőlő és fakultúra, a délitáliai és lombardiai öntöző földmívelés
mind
meg volt már a középkor végén, de persze kisebb arányokban. Az ujabb
természettudományi kutatások egyes növények betelepítését, a történeti
időben történt mesterséges meghonosítását kétségbe vonják, mert ki lehet
nyomukat mutatni a történelem előtti időben is. Ilyen növények : a szőlő,
olajfa, cseresznye, narancs, füge, citrom, rizs stb. Azt el kell fogadnunk,
hogy ezek a növenyek csakugyan kimutathatók a történelem előtti időben is (terra-mare építkezéseknél stb.), de csak vad és nem nemesített
fajtában. A rómaiak elnevezései kétségtelenné teszik, hogy az említett
növények nemes változatait a történelmi korban keletről hozták Itália
földjére (carica, medica, armeniaca stb).
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A boldogságos Szent Szűz tisztelete a bencéseknél.51
Irta: Dr. Szunyogh

X. Ferenc

(Budapest).

Rómában, a Tiberisen túl elterülő városrészen, a Transtevereben
van egy kis kápolna, mely valamikor lakószoba volt. Ebben a kápolnában van egy ősrégi Mária-kép. amelyről a hagyomány kedves történetet
tartott fent. Azt mondja ez a történet, hogy ez épület egykor az Aniciusok nemes törzsének volt a palotája és ez a szoba volt a nemes törzs
egyik legszebb hajtásának, Szent Benedeknek a lakószobája, amikor a
felsőbb tanulmányok végzésére Rómába jött. Úgy látszik, hogy a nagyvárosoknak egyformán jellemzője, a bűn tombolása. Ez kísértette meg
az ifjú Benedek szívét is. De ő a legjobb helyre menekült előle, a
kegyelmek anyjához, a boldogságos Szent Szűzhöz. Kápolnává alakított
szobájában függ ma is a Szüzanyának az a képe, amely előtt könyörgött
erősítésért, kitartásért, állhatatosságért.
A hivatalos történetírás semmit sem tud ugyan erről. De Szent
Benedek rendjének története kezdettől fogva oly szép példákat mutat a
boldogságos Szűz tiszteletére, hogy ezek alapján föltétlenül atyai örökségnek kell tekintenie minden bencésnek a Szent Szűz tiszteletét. 1 Nem
törődve a túlzó kritikusok semmit el nem ismerő adatkeresésével, nekünk
a szellemhez kell ragaszkodnunk. Ez a szellem pedig azt tanítja, hogy
Szűz Mária valóban „deliciae Benedictinorum",
Szent Benedek gyermekeinek boldog öröme. Ennek a szellemnek a szolgálatában állva keressük
meg most a bencés történelemben a Szent Szűz tiszteletének nyomait,
hogy megismerve őseink példáját, követhessük őket a gyakorlatban is.
*

* *

A bencések Mária-tisztelete elsősorban a liturgikus ünnepségek
fényes megünneplésében nyilatkozott meg. Ez természetes attól a rendtől, amelynek alapelve a liturgikus lelkiélet s amelynek alapítója azt
* Főforrásaink :
D. Idesbuld Van Houtryve : Le culte de Marie dans l'ordre de St. Benoit.
D. P. H : Le Culte de Marie et les Bénédictins.
P. Athanasius Staub: Sankt Benedict. Anhang.
Eadmer: Tractatus de B. Maria.
Marmol : Marie et les Bénédictins anglais.
Berliére : L'ascése bénédictine.
Bernard Maréchaux: La Saint Vierge et l'ordre Bénédictin.
Benedictus Haeften : S. Benedictus illustratus. — DIrg. mon. III. — Cultus
Deiparae Virginis a Benedictinis propagatus.
Pourrai : La Spiritualité Chrétienne. I. Des origines de l'Église au Moyen Age,
1
Bár van. aki azt állítja, hogy Szent Benedek rendjében keletről jövö befolyás
alatt a XII.-ik század után fakadt virágba a boldogságos Szent Szűz tisztelete. V. ö.
Bielmeier: Das Marienideal an der Wiege des abendländischen Mönchtums. Ben.
Monatschrift 1927. 274 11.

rendeli el, hogy imádságukat úgy végezzék fiai, sicut psallit
Romana
Ecclesia, amint imádkozik a római Egyház.
Mily szépen illik ehhez a szellemhez Venerabiiis Beda apátnak,
az angol bencések legelső tudósának a magyarázata, melyet a liturgia
is felhasznált a Szent Szűz officiumban. Beda abban a zsidóasszonyban,
aki az Úr Jézus csodatetteit látván, így kiáltott fel : „Boldog a méh,
mely téged hordozott és az emlők, melyeket szoptál", az Egyház megszemélyesítőjét látta. A katholikus Egyház is az Úr Jézus iránt való nagy
szeretetétől késztetve magasztalja az Úr szent anyját és nekünk csatlakoznunk kell az Isten anyját magasztaló Egyházhoz, akit ez a zsidóasszony jelképezett. „Extollamus
vocem cum Ecclesia catholica, cuius
haec mulier typum gessit.u
De nemcsak a Mária-ünnepek liturgiájának fényes megünneplésében mutatták meg bencés ősatyáink a Szent Szűz iránt való nagy
szeretetüket, hanem tevékenyen résztvettek magának a liturgiának is a
kialakulásában. így bencés alkotásnak vehetjük a szombati Mária-tisztelet kialakulását, a Szűz Mária votivmisét és a Szent Szűz kis officiumát és becés alkotás a négy Mária antifona közül három.
Szombaton régi szokás votívmisével ünnepelni az Úr Jézus szent
anyját. Ezt a szokást Cabrol szerint 1 Alkuin, a toursi bencés kolostor
apátja, terjesztette el és később az Egyház is elfogadta. Alkuin könyvében a „Liber sacramentorum"-ban
két Mária-mise is van szombati napra 2
és méltán tarthatjuk, hogy a nagyhatású Alkuin nemcsak terjesztője,
hanem szerzője is volt a szombati Mária-tiszteletnek. 3
A középkor embere természetesen kereste később az okot, hogy
miért épen szombat lett a Szűzanya napja. És erre több magyarázatot
is talált. 4
Az egyik magyarázat szerint azért lett szombat a Szent Szűznek
szentelt nap, mert egyedül ő őrizte meg szívéében az Ur Jézus istenségében való hitet nagyszombaton, amikor az Üdvözítő holtan feküdt a sziklasírban. Egyedül az anyai szív hitt a jövőben, mert még Magdolna és
János szeretete is csak a múlt felé irányult.
A másik magyarázat szerint a szombat mintegy a vasárnap megnyitója, introitus ad dominicam diem. A vasárnap pedig a mennyek országjának előképe, azért illett, hogy mielőtt ezt ünnepelték volna meg, a
megelőző napon, a vasárnapot megnyitó napon, szombaton, megünnepeljék a Szent Szüzet, a mennyország ajtaját.
A harmadik magyarázat egy legenda, mely a középkorban nagyon
el volt terjedve és ha nem is volt okozója a szombati Mária-tiszteletnek,
mindenesetre nagyban hozzájárult az elterjedéséhez. Eszerint volt Konstantinápolyban egy templom, melynek Lucerna volt a neve. Ebben egy
ritka szépségű Mária-szobrot őriztek. De ezt a szobrot a hét folyamán
1

Diction. d'Archéologie et de Liturgie. Art. Alcuin. col. 1079—1080.
Patrologia Latina, CI, 454—455.
3
V. ö. Ad. Franz, Die Messe im deutschen Mittelalter, Freiburg, 1902, 136 s köv. 1
4
Louis Gougaud : Dévotions et pratiques ascétiques du moyen age. Paris
1925. Ch. IV. Pourquoi le samedi a-t-il été consacré a la Sainte Vierge ? 65—73 11.
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hat napon át egy fátyol takarta. A hetedik napon, péntek este, azonban
ez a fátyol csodálatos módon, minden emberi segítség nélkül felemelkedett és a szobor látható volt egészen szombat estig. Ekkor a fátyol
ismét magától legördült és a szobor rejtve maradt a következő péntek
estig. A hívők ebből megértették, hogy maga a Szent Szűz kívánja azt,
hogy őt a szombati napon különösen tiszteljék.
Ha ezek a magyarázatok nem is történelmileg döntő adatok, mégis
jellemzőek a középkor felfogására. Azt pedig történeti tényként elfogadhatjuk, hogy a szombati Mária-tisztelet a legnagyobb valószínűség szerint
bencésektől származik és egész biztosan ők voltak a legbuzgóbb terjesztői.
A liturgikus Mária-tiszteletnek mindennapos megnyilatkozása a négy
antifona nagy karéneke. A breviárium elmondása után, a délutáni litániákon, az egyházi évnek megfelelően ezek közül kell valamelyikkel
köszönteni a szép Szűz Máriát. A csendes misék után is XIII. Leó pápa
rendeletére el kell mondani mindig az egyik Mária antifónát.
A legrégibb ezek közül a Regina coeli, melyet a húsvéti időben
énekelnek. Eredetéről a hagyomány a következő történetet meséli.
Nagy Szent Gergelynek, az első bencés pápának, uralkodása alatt pestis
pusztított Róma városában. A pápa nagy könyörgő körmeneteket tartott,
hogy Isten haragját megengesztelje. A körmenet elhaladt Hadrián császár
síremléke előtt, amelynek csúcsán megjelent egy angyal és kardját hüvelyébe dugta. Ez jelentette a pestis megszűnését. Erre a körmenet Szent
Péter templomába vonult, ahol ezzel a pápa által írt énekkel köszönték
meg a Szűzanyának hathatós közbenjárását.
Egészen biztosan bencés eredetű az ádventi antifona : Alma Redemptoris mater és a legszebb, amelyet a legtöbbször imádkoznak : Salve
Regina, Üdvözlégy menyország királynéja. Mindakettőnek
Hermannus
Contractus, a reichenaui bencés kolostor szerzetese ( f 1054) a szerzője.
Ennek a szentéletü szerzetesnek, akit az Egyház a boldogok sorában
tisztel, teste béna és elnyomorodott volt. Ezért is kapta a „contractus"
melléknevet. Beszélő szervei is gyengék voltak, csak susogó hangon
tudott beszélni. De szelleme erős volt és szerették mint tanítót, kiváló
volt mint író, csodálták mint zeneszerzőt.
Érdekesen belevilágít a kor lelkébe annak a ténynek a megállapítása, hogy az eredeti szövegből hiányzott a „mater" szó és így kezdődött
Salve, Regina misericordiae.1 A középkor misztikája számára a Szent
Szűz több volt, mint az irgalmasság anyja. Az irgalmasság királynője
volt ő, mig Krisztus a „Rex iustitiae", az igazságosság királya, aki eljön
majd számon kérni minden kis tettünket és gondolatunkat s eljön megítélni az egész világot, eleveneket és holtakat.
Az angyali üdvözlet után a legszebb Mária-köszöntésnek tarthatjuk a Salve Reginát, mely a siralomvölgyében küzdő emberiségnek, Éva
számkivetett árváinak megható felkiáltása az Üdvözítő anyja után. Ennek
az imádságnak szívet magával ragadó ereje bírta arra Szent Bernátot,
hogy amikor a speyeri dómban hangosan ezt imádkozta, hozzáfűzte a
befejező hármas kiáltást : O clemens, o pia, o dulcis virgo Mária. A ben1

V. ö. Dom Van Houtryve fent idézett müvét.
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cés kolostorokban az esti imádság befejeztével eléneklik ezt az antifonát
és messze földről elmennek az emberek, hogy meghallják Einsiedelnben
a bencések négyszólamú Salve Regináját vagy a Beuronban a korális
dallamát. 1
A Mária-liturgiába tartozik a Szent Szűz kis officiuma is. Ennek
ha talán nem is a szerzője, (erre nézve nincsenek biztos adataink), de
jobban átdolgozója és lelkes terjesztője szintén Szent Benedeknek egyik
gyermeke: Damiani Sz. Péter (1007—1072.) 2 Az általa alapított kolostorban elrendeli, hogy a Szent Szűz kis officiumát naponként mondják el.
Ez a szokás általános lett Szent Benedek-rendjében és sokáig megmaradt és ha nem is naponként, de legalább szombatonként elimádkozták ezt az officiumot. így például a maurinus bencés kongregáció első
generális superiorja, Dom Tarisse fogadalmat tesz, 3 hogy „minden szombaton és a Szent Szűz ünnepén a vesperás után elénekelik az Inviolata
szövegét ; naponként elmond egy De Beata votívmisét ; a Szent Szűz
litániáját stb." Ezt a fogadalmat az első általános káptalan 1639-ben
fogadta és az egész kongregáció hiven meg is őrizte. 4 A magyar bencések még ma is a maurinusok breviáriumát használják, amelyben függelékként ott van a javított kis Mária-officium. Jó ideig ezt nálunk is a
kóruson végezték el a rendes officium elmondása után. Jelenleg magánhasználatra van szánva.
Haeften Benedek még egy sereg adatot sorol fel,5 amelyek mindazt bizonyítják, hogy a bencések mennyit dolgoztak a liturgikus Máriatisztelet kialakításán.
A bencés pápák közül Nagy Szent Gergely a litániákba belevette
a Szent Szűz nevét és a Missale rendezésében több ünnep számára a
Szent Szűz valamelyik templomát rendelte el stációs templomnak. Az új
esztendő, tehát karácsony oktávájának officiumát ő állította össze a Szent
Szűz tiszteletét magasztaló collectával.
IV. Bonifác pápa polt az, aki az összes pogány istenek tiszteletére
készült templomot, a Pantheont, a Szent Szűznek és az összes keresztény
vértanúk tiszteletére szentelte, amiért azt Sancta Maria ad Martyres néven
ismerik.
II. Urbánus pápától származtatják a reggeli és esti harangozást,
amelyet azután ismét egy bencés pápa, IX. Gergely újított fel és egészített ki a déli harangszóval.
Sok liturgikus ünnepnek az eredete visszavezethető a bencések
Mária-tiszteletére, amelyeket itt már nem is sorolunk fel, mert azt hiszszük, hogy az elmondottakból eléggé kitűnik, hogy a bencések Máriatisztelete elsősorban a liturgikus Mária-kultusz kifejlesztésében és fényessétételében nyilatkozott meg.
(Folyt, köv.)
1
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Taine nemzedéke.
Irta: Dr. Szalay

Albert

(Pannonhalma).*

Hippolyte Taine születésének 100 éves fordulóját ünnepli a tudományos világ. Századának a tiszta gondolkodás rendjében egyik legnagyobb vezére. Sokoldalú, encyclopedikus műveltségű tudós, akiben
szép harmóniában egyesült a XVII. század mestereinek komolysága, a
XVIII. század lázas bölcselkedése („siècle philosophique") és a XIX.
század nagy tudományszeretete („siècle de la science"). Irodalmi
működésének 40 kötetével, a tudományos épület külső nagyarányúságát
tekintve, szorgalmasan tudós középkori Summa-írókhoz hasonlít. Tökéletes humanista, aki rajong Platónért („De personis Platonicis") és eszméiért, aki könnyedén ír latin nyelven, hiszen benne „az írás és gondolkodás ma is élő művészetét" látja és aki Essai sur Tite-Live-jével
pályadíjat nyer, aki a stoikus Marcus Aurelius imperátor „Ad.se ipsum"ának olvasása közben végzi be munkás életét. Tökéletes modern europeer:
ismeri a külföldi nagy klasszikusokat, Dante-t, Shakespeare-t, Goethet.
Taine nagy munkával szépen kicsiszolt intellektuális lélek, a szellemi
életnek mintaképe, akinek műveltsége teljes és tökéletes. Tudott lenni
antik a nélkül, hogy elvesztette volna modernségét, irodalmi műveinek
bölcseleti alapot adott, tudós volt, de párizsinak megmaradt. 1
A XIX. század második feléig az irodalom és a tudományok között
a határvonal elég szembeszökő, éles. A XVIII. század írói is a tudományokban csak az ő bölcsetetük gyámolítóját látták ; az a gondulat, hogy
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Értekezésünkben azt a szellemi milieu-t akarjuk megrajzolni, amelybe Taine
beleszületett, amelyben forgolódott, élt. Nil novi sub sole. Ő is hatások alatt állott,
eszmék vették körül. Taine is, aki annyi új és mély, igaz és hamis gondolatot adott
az irodalom- és művészettörténetnek, korának gyermeke.

az író munkája bizonyos területeken megegyeztethető a tudós kutatásával, csak a XIX. század második íeléé.
A század második felében a fölfödözések által az emberi értelem
előtt kisebbedik a megismerhetetlen terület, az érzékelhető és a megérthető természettörvények és az észtörvények között nagyobb megfelelőséget teremtenek a természettudományok. A „homo disputator"-ral (vitatkozó ember) szemben a „homo experimentator" (kísérletező ember) lép
az előadótermekbe, laboratoriumokba. Az a priori elveszti jelentőségét a
posteriori-val szemben. Az objektiv erők megkapják méltó helyüket a
természettudományokban a mathematika rovására. Az irodalomba bevonul a tudomány. Lefordítják Darwin „Fajok eredete" című munkáját s
ezzel körútra indul „az evolutio elmélete, minden tüneménynek determinizmusa, az apró tények gyűjtésének szükségessége, hogy azután
általánosíthassanak". (René Doumic : Hommes et idées. Paris. 1903. 145 1.)
Leconte de Lisle származáselméletet hirdet állatmeséiben : Az ember és
az állat ugyanazon lánc szemei. És a tudománnyal telített irodalomnak
hatásai nem is maradnak el : az ember nem a teremtés koronája és így
nem középpontja a teremtett dolgoknak, hanem természeti tárgy, amelyen
ép olyan szigorúan uralkodnak a természettörvények, mint az állat-,
növény- és ásványvilágban. A viszonosság (correlatio) törvényének ismeretére jutnak, amely szerint minden szervezet egy egységes egészet
mutat, a részek a legnagyobb harmóniában vannak egymással úgy, hogy
az egyes szervezetek függenek egymástól. Az egyes életjelenségek tehát
már meghatározzák a többit és ez a szükségszerűség bennünk ép úgy
megvan, mint kívülünk, mert az ember is „csak egy parány és egy
pillanat vagyunk ebben az örökkévaló világban". Magendi francia fiziologus (f 1855) azon dolgozott, hogy az összes életjelenségeket a fizikakémia törvényeivel magyarázza. „Azt állítani, hogy az életjelenségek teljesen különböznek az általános természeti jelenségektől, súlyos tévedés."
A naturalista írók alaphangulatát, programmját Hugo V. Cromwell
ejőszavában így fogalmazta: „La nature d o n c ! La nature et la vérité."
Ők nemcsak a szépet és az eszményit akarják, hanem a bájos mellett
még jobban kidomborítják a rútat, a fönséges mellett a közönségest, a
szép mellett az ocsmányt. Stendhal Danton gondolatát teszi magáévár
„La vérité, l'âpre vérité". (Le Rouge et le Noir.) Mindig a tények talaján
mozogni, a kis tényigazságokat, pontos bizonyító kis tényeket „petits
faits vrais, petits faits précis et probants"-okat gyűjteni, hogy a „természetet úgy visszaadhassuk, mint a tükör teszi".
A naturalista regényírók fiziologusokká, anatómusokká és biologusokká lesznek. „A kegyetlen, kérlelhetetlen elemzés, vakmerő igazságok" ürügye alatt Stendhal a szív titkai helyett az agy szövedékét vizsgálja és Zola szerint Stendhal, a XVIII. század metaphysica-i felfogásától
a naturalisták tudományos felfogásához képez átmenetet a regényirodalomban." A realista Balzac nem történetírója akar lenni korának,
hanem természetrajzírója és oly állatnak tekinti az embert, „melynek
alakja attól függ, mily környezetben van hivatva kifejlődni." Orvosi
műszavak fordulnak elő lépten-nyomon regényeiben. Lelki tények nincsenek, csak a lélek nélküli testnek vannak produktumai: így bánat

helyett fejfájást, bosszankodás helyett torokszorulást említ. Alakjai mind
maniakusak, akik vagy az őrültek házából valók, vagy oda kerülnek.
A szerelem nála „a vér heve, az érzékiség forrongásai, testiségi rohamok." Flaubert teljesen száműzi az irodalmi alkotásokból a képzelőtehetséget, az író csakis a látottak, tapasztaltak szolgai másolására szorítkozzék. Az érzelmek nála érzéklésekké alakulnak át, amelyek viszont
physikai benyomásoktól erednek. Az emberről való felfogása teljesen
determinista. Madame Bovary-t úgy alakítja, hogy jelleme teljesen adva
van psychologiai, physiologiai és a hősnőn kívül álló okok szükségességében. A Goncourt testvérek naturalisztikus regényeikben tudományos
színezettel tanulmányozzák a pathologiát, a szívbetegségeket, hysteriát,
és így regényeik „a szerelem klinikáivá : clinique de 1' amour" lesznek.
A naturalizmus végül Zolában éri el legmagasabb fokát a „különleges
rútságok hajszolásában, a visszafelé való eszményítésben, az állatiasságban s egyáltalán a piszok kedvelésében." (L. Haraszti Gyula: A naturalista regényről. Budapest. 1886.) Csakugyan valóra vált Courbet naturalista festő kívánsága: „11 faut encanailler 1' art."

Taine olyan kornak gyermeke, amely lázas tevékenységgel iparkodott a tudományt termelni és annak eredményeit szétárasztani. Hajtotta
e kort a „libido sciendi", a mohó tudásvágy. A fölfödözések egész sora,
a laboratóriumi kutatások, az ásatások, a merész hypothesisek a természettudományokban szinte megrészegítették a fiatal lelkeket. A tények
megfigyelése a filozófiában, az erkölcstanban, a történelemben, az irodalomban lett az uralkodó szenvedély. Az éleseszü Sainte Beuve megállapítása: „Mindenütt anatómusokat és fiziologusokat találok", beigazolódott. Renan egyik könyvének címe : „A tudomány jövője" ( „ L ' A v e nir de la Science"), amelyben lelkesedéssel hirdeti, hogy a vallás helyébe
a modern korban a tudomány lép, mert „la science est une religion",
„vallás a tudomány" (108. 1.) Renan, m i n t a Saint-Sulpice szeminárium
növendéke megkapta a tonzúrát az oltár előtt, és a püspök előtt a keresztények Istenének mondotta: Dominus, pars hereditatis meae et calicis mei, tu es, qui restitues hereditatem meam mihi. Ehhez az eseményhez ő maga hozzáfűzi, később: „Minden lépésnél, amelyet az oltár felé
tettem, követett engem a kételkedés : a tudomány volt az és én ezt mint
gyermek, démonnak neveztem." És ez a démon benne egy minden tiszteletre méltó Istenné változott át : „A mai társadalom nagy baja az,
hogy az értelmi kultúrát nem úgy fogjak fel, mint vallási ügyet." A chemikus Berthelot is dogmatikus bizonyossággal hirdeti: „Ezután a tudományé az egyedüli morális erő, amelyre rá lehet építeni az emberi személyiség méltóságát és megalapítani a jövő társadalmakat. A tudomány
uralkodik mindenen, egyedül ez ad számottevő szolgálatokat . . . Ez a
szó . . . titok, ki van zárva a nyelvből és a tudományos módszerekből
épúgy, mint a csoda szó is." (Science et Morale. Préface IX.) Ugyancsak Berthelot m o n d j a : „Célunk felszabadítani a népet a tudatlanság
és a babona százados szolgasága alól . . . kialakítani egy új nemzedéket, amely modern szellemmel töltekezik és elfelejti a trón és az oltár

régi előítéleteit és felszerelni az élet küzdelmeire őket tudománnyal és
szabadsággal. A tudomány ma magának követeli egyrészt az anyagi irányítást, az értelmi irányítást, másrészt a társadalomnak erkölcsi irányítását is." (Revue Hebdomadaire 1927. nov. 19. 348—349 1.) A „tudomány halhatatlan triumphusától" remélték „a boldogságnak és az erkölcsös életnek maximumát." Rendületlenül hittek a tudomány győzelmében.
Renan látja már a napot, amelyen eljön az antik állam, a „Cité antique",
mert „a tudomány végre is közeledik és közeledik az emberhez." A tények
szeretete, a pozitív tudományok iránti érzék adja a természettudományok
egész területén a fölfödözéseket. Az „esprit du siècle", a század szelleme
csakugyan a tudomány. Egy eszme ragadja magával a századon keresztül
az intelligenciát — ez az eszme a „idée de la Science", a tudomány
gondolata. A század mintaképe: „l'homme savant", a tudós ember.
Taine a milieu-elmélet kifejlesztője és egyúttal ezen merev rendszer rabszolgája, nem tudta magát mentesíteni ezen áramlatok hatása
alól. „Az észigazságok imádásával és azzal a föltétlen bizalommal, amelylyel vagyok az értelem hatalmát illetőleg, hasonlítok a katholikushoz,
aki csak az Egyházról és hitről tud beszélni." (Prevost-Paraldol-hoz írt
levél 1849. márc. 30.) Öt is „lelkesítette a tudományokban való bizonyosság", bár sok belső küzdelem árán jutott tudományhitéhez. Pesszimistasággal — legalább hosszú időn keresztül — vádolni az ilyen erős
és bátor lelket nem lehet. „Nem tudod — írja Prévost Paradolnak 1848.
szept. 1-én — hogy a kételkedés, ha az nem pascali, gyávaság, —
lâcheté."? A tudományba vetett feltétlen hite megmentette a mélyebb
pesszimizmustól. Prévost Paradolhoz intézett egyik levelében (1849)
ujjongva jelenti: „Je saurai! Je croirai! Je sais déjà et je crois !" Tudni
fogok, hinni fogok. Már tudok is és hiszek. A tudomány horgony, amely
biztosítja az embert. „Ki ne érezné magát megnemesülve, ha fölfedezi,
hogy e törvényhalmaz a formák rendes sorozatában végződik, hogy az
anyag célja a gondolkozás, hogy a természet az észben nyer befejezést . . . ? A tudomány ez alkalmazásában és a dolgok e felfogásában
új művészet: erkölcstan, politika, vallás van és feladatunk ennek keresésében áli ! (Az angol írod. története. IV. k. 288.) Az emberi értelem
előtt korlát nincs. A tapasztalás és az ész kikutat mindent. Minden
megmagyarázható. („Tout est explicable.") E miatt szerette meg annyira
Spinoza metafizikáját is, mert ebben „az eszmék rendje és viszonya
ugyanaz, mint a dolgok rendje és viszonya". Élete célját a híres Spinozái
elvben találta meg: „Azért élünk, hogy gondolkodjunk: Vivre pour
penser." És mikor a 48-as forradalom letaszított embereket, összeomlasztott eszméket, még jobban beburkolódzott értelmi világának merev
várába és Pascal gondolatát vonta le : Törekedjünk helyesen gondolkozni.
„Travaillons donc à bien penser." A második császárság egész súlyával
ránehezedett a közvéleményre, Taine azonban a tudományban akkor is
megtalálta a vigasztalást: „Engedelmeskedjünk és éljünk a tudománynak :
vivons d a n s la science" — írja Prévost Paradolnak. Barátai Párizsban
anatomusok, orvosok, kémikusok, botanikusok, physiologusok, akik nappal a könyvtárakat járják, este pedig azzal szórakoznak, hogy okoskodnak ! (Franciaország klasszikus filozófusai a XIX. században. Les philo-

sophes classiques du XIX. siècle en France. Préface.) Maga Taine is
nagy okoskodó („raisonneur") aki, hogy elméletét bizonyítva lássa, sokszor elhanyagolja a tények pontos és szükséges megfigyelését és a konkrét valószerűséget.
Taine síremlékén olvasható nagyarányú irodalmi működésének felosztása: in philosophia, história, litteris perscrutatus : a filozófiában,
történelemben és a tudományokban jártas. Valóban, majdnem 40 kötetre
terjedő bölcseleti, történeti és kritikai munkáival megérdemelte a „nagy
favágó: grand bûcheron" elnevezést. (About adta neki.) Szoros értelemben vett filozofiai munkája Taine-nek: „Les philosophes classiques du
XIX. siècle en France" (1855) és az „Intelligence" (1870). Kritikai munkái : Lafontaine és meséi (1853). Titus Livius (1856). Az angol irodalom
története (1863). A művészet bölcselete (1865—69). („Essai sur La Fontaine et ses fables (1853), Essai sur Tit-Live (1856), Histoire de la
littérature anglaise (1863) és a Philosophie de l'art (1865—1969.) Történeti m u n k á j a : „A mai Franciaország kialakulása: „Origines de la
France contemporaine". Ezeken kívül számos apróbb tanulmány és útirajz hirdeti kiválóságát. (Voyage aux Pyrénées 1855. Utazás a Pyreneusokban.)
Taine hatalmas munkásságát egybetartja, megmagyarázza bölcseleti
rendszere. Taine lélekbúvár, aki a történelemben és kritikában is „psychologiai problémát" lát. Halála előtt írja: „Negyven év óta nem csináltam mást, mint alkalmazott psychologiát" (1890. dec. 12.). Minden
munkálkodása az ember körül forgott. Azért irodalmi működését : „grandé
enquête sur l ' h o m m e " - n a k : az emberről szóló nagy tanácskozásnak
nevezte.
Taine rendszere épületének megalkotásához a köveket másoktól
kapta. De hatalmas tudásával, nagy konstruktiv képzelőtehetséggel —
ebben legnagyobb érdeme van — elmélete annyira az övé, annyira rányomta egyénisége bélyegét, hogy az teljesen Taine szellemét leheli.
Főképen három filozófiai irány termékenyítette meg. 1. Condillac és a
francia pozitivizmus, 2. a német metafizika és a vitaiizmus, 3. az angol
naturalizmus.
Condillac bölcsetete könnyen érthetősége miatt iskolai filozofia volt
Franciaországban, míg Cousin spiritualizmusával a katedráról vissza
nem szorította. De még két professzor 1845-ben Párizsban két lyceumban is Condillac bölcseletét hirdette. (A jelenkori Franciaország alakulása. I. k. 321. 1.) Egyik iskola, a Bourbon collegium, melynek Taine
is növendéke volt.
Condillac Locke bölcseletét, amely szerint minden fogalom az érzetekből és a bennünk végbemenő elmélkedésből származik, leegyszerűsíti úgy, hogy minden fogalmat az érzetekből származtat. Elve: „Penser c' est sentir", gondolkozni annyi, mint érezni. Condillac elméletét
Traité des sensations-jában (Értekezés az érzetekről) fejtette ki. A szobor,
amely az érzetek fokozatos kifejlődése szerint életet nyer, a lélek az
ismeretszerzés különböző fejlődési stádiumán keresztül jut el a fogalomalkotás képességéhez. Ez különbözteti meg az embert az állattól.
Taine Condillac elméletéből indul ki. A lélek szerinte nem más,

mint „az érzeteknek és az ingereknek hullámzása (un flux) és összesége (un faisceau), amelyek más szempontból szintén az idegrezgések
összesége." (Intelligence előszava 9. 1.) „Anatómia van az emberiség
történetében ép úgy, mint a természettörténetben." Mert, ha széjjelszedünk egy személyt, egy irodalmat, egy századot . . . azt találjuk, hogy
minden egyes rész úgy függ a másiktól, mint a növény, vagy az állat
szervei. „Megfigyelhető, hogy bennem semmi más valóban létező nincs,
mint eseménysor, hogy ezek az események különböző szempontból ugyanazok a természetben és mind visszavezethetők az érzetekre : se ramènent tous à la sensation." (Intelligence előszava. 9. 1.) „A testek csak
mobiles moteurs, valóban nincs más bennük, mint mozgásuk." (Int. 10.
1. előszó.) Taine Intelligence-a tehát hatalmas próbálkozás arra, hogy a
lélektanból tudományt, természettudományt („science") csináljon. A psycholgiát és a physiologiát szorosan egymáshoz fűzte. Taine mindent a
testből magyaráz, mert cselekedeteink nem akaratunkból, hanem természetünkből származnak. „Az emberi természet gép, amelynek működését
vérmérsékletünk, idegeink és izmaink szabályozzák. Az emberi tulajdonságok gyökere az állati fajban van : Les qualités humaines ont leur
racine dans T espèce animale."
Minden lelki tény fiziologiai tényekben adva van. A lélekre, mint
az ingereknek lelki ténnyé való átalakítóra, semmi szükség. A központi
idegek molekuláris mozgása érzetet kelt, az érzetből képzet, a képzetből
fogalom lesz tisztán természetes módon. A psychologia nála tehát physiologia.
Faguet azt irja Taine-ről, hogy teljesen pozitivista („un positiviste
pur"), semmi titkot nem lát (sans mysticisme") sem az emberberben,
sem az őt körülvevő természetben. Taine-re az angol naturalista filozofia
Comte közvetitésével hatott. „Nézetünk szerint — mondja 1869 ben —
Európában az egyedüli eredeti (originale) és életképes (vivante) bölcselet ma Angliában v a n ; Bain, „Herbert, Spencer és főképen Stuart Mill
legfőbb képviselői." Taine a korabeli francia bölcseletet nagyon „skolasztikusnak" és „szónokiasnak", a német bölcseletet pedig „nagyon
általánosnak" („trop générale) és olyannak találta, amely sokat foglalkozik az absolutummal („trop préoccupée de 1' absolu.") Taine rossz
szemmel néz minden metafizikát. Szerinte az első okok ismerete „az
emberi intelligencia kapuján kívül van, úgy, hogy arról semmi sem
állítható, semmi sem tagadható." (Les philosophes classiques. Préface VII.)
Taine a Comte-féle pozitivista periódus embere, aki teljesen szakít
az absolutummal, elfordúl tőle, mert hiábavaló, hiú fogalom és minden
figyelmét a relativ, r földi dolgokra irányítja, amelyből összetevődik az
élet és a világ. Ép azért harcol Cousin spiritualizmusa ellen, amely
visszahatás Condillac sensualizmusára. A spiritualizmus a lélek lelkiségét, az emberi cselekedetek szabadságát és felelősségét, az erkölcsi
kötelezettséget hirdeti. Ez a tanítás teljesen ellentétben áll Taine determinizmusával. Az elméleti ellentéteken kivül Taine-t személyes indítóokok is vezették a spiritualizmus elleni gyűlöletében. Ennek a hirdetői
voltak ugyanis azok, akiket ő nem épen sine ira et studio „intellectuels," — „séminaires"-eknek nevezett, és akik épen sensuálista böl-

cselete miatt többször megakadályozták tanári oklevelének megszerzésében.
Taine Hegelt nagyra becsülte. Hegel szerinte „a XIX. század első
gondolkodója." Közös volt mindkettőben a „Mut der Wahrheit, Glaube
an die Macht des Geistes." Taine a Hegel-féle absolutumból a világnak időbeli fejlődését, az állapotot, amelyből az új jelenség előáll, és
amellyel összefügg, elfogadja. Hegel után hirdeti, hogy az új jelenség
lehetőségeinek adva kell lennie a régebbi jelenségben. Taine is a Hegelféle „gebildeter Mensch", aki nem elégszik meg a ködössel és határozatlannal, hanem szoros rendeltetésükben fogja meg a tárgyakat." Hegelt
követi akkor is, mikor a történelemben ép oly ésszerű és törvényszerű
tudományt lát, mint a természettudományokban. A különbség csak az,
hogy az ész „Vernunft" a természetet természettörvényekkel, a történelmet pedig históriai törvényekkel igazgatja. Ép emiatt Hegel a tudományokat egy egységben látja, amelyek közül mindegyik szoros kapcsolatban van egymással.
Goethe hatása Taine-re főképen abban a gondolatban nyilvánul,
hogy a világ élő organizmus. Tehát a világ nem különböző részek,
össze nem illő darabok egyvelege, hanem benne minden szükségképi
vonatkozásban, correlatióban és összefüggésben van. Az egyik rész változása magával hozza a másik változását is : a kölcsönös függés törvénye („loi des dépendances mutuelles"). Az universum nem egymásmellettiség, nem előttünk bizonytalan kérdőjel, hanem benső egész,
megalapozott okság, amely csodás működésével hat mireánk. Az ember
is mint egyén, az egész világmindenségben van, belőle merít. Örök változatlan törvények igazgatják a természetet és benne az embert. Ép
azért: „Finden wirst du sogleich zu aller Bildung den Schlüssel", mert
„Alle Glieder bilden sich aus nach ew'gen Gesetzen." (Goete: Metamorphose de Tiere.) Ezen örök törvények működése folytán fejlődik
( E n t w i c k l u n g , développement) a világ és az ember. „Diese Grenzen
erweitert kein Gott, es ehrt die Natur sie." Taine sem lát a világban
és az emberiségben mást, mint az egymásra ható erőknek tömegét.
Tiltakozott, hogy materialista, de a szellemi és erkölcsi tényeket mindig
anyagi tünemények törvényei szerint ítéli meg. Minden „nép és kor
erkölcsi alkotása épen oly sajátos és különös, mint valamely növénycsalád, vagy állatfaj természeti alkotása." Stendhalt is azért magasztalja,
mert a „szív történetébe bevitte a tudományos eljárást . . .", az érzelmeket úgy tárgyalta, amint tárgyalnia kell, vagyis természetbúvár és
physikus módjára, osztályozásokat készítve és a súlyokat mérlegelve.
(Az angol irodalom története. Bev. 35. 1.)
Taine az irodalomtörténetben is a népek lélektanát kereste, kutatta.
Sainte-Beuve elismeréssel adózik Taine-nek irodalmi működése miatt,
mégis inkább tudóst lát az irodalomtörténetíróban is, mint irodalmárt:
„Bárcsak ne uralkodnék a tudós benne az irodalmáron, ez az egyedüli
tanács, amit adhatunk neki." „Szándékom megírni egy irodalomtörténetet
s egy nép psychologiáját keresni benne." (Angol irod. tört. I. 37.)
Taine az irodalmi és művészi alkotásokat is tisztán anyagi produktumoknak nézi, mint „a vitriolt és a cukrot". Rendszerére a race

(„azok a veleszületett és öröklött képességek, amelyeket az egyén magával hoz a világra s amelyek rendesen összevannak kötve a vérmérsékletben és a testalkatban élesen kiváló különbségekkel"), a milieu („a
körülvevő körülmények összesége . . amely még a fajt is módosítani
tudja") és a moment nehezedik, amelyek mint működő okok létrehozzák
az irodalmi és művészi alkotásokat. Taine a zseninek és a szabadakaratnak nem enged helyet. A kritika feladata csak az, hogy megállapítsa
a tényeket és megmagyarázza azok okait, akárcsak a természettudósé.
Ez a kritika senkit el nem „ítél", senkinek meg nem „bocsát", mert a
„modern módszer a botanika, amelyet azonban nem a növényekre, hanem az emberi cselekedetekre alkalmazunk." Shakespeare szükségképi
„rezultánsa" a XVI. századi angol szellemnek, Milton a XVI., XVII. századé,
Swift a XVIII. századé, Byron a XIX. századé ép úgy, mint La Fontaine
XIV. Lajos századáé. Az angol irodalomtörténet erre alkalmasnak látszott
előtte, mert eredeti és egyéni, azonfelül magán viseli a nemzeti sajátságokat, míg a francia inkább „klasszikus" és „emberi", nem nemzeti.
Amint Taine az Intellegence-ban az értelem elméletét iparkodik
kifejteni, az Originesben az akarat teóriáját írja meg. A régi uralomnak,
a forradalmaknak ismertetésével a jelenkori Franciaországhoz, ennek
ismeretére akarja elvezetni az olvasót. Taine a történetírásban az emberi
szellem zoologiáját látja. Mint az orvos betege előtt, mint a botanikus
növénye előtt, ép úgy áll Taine is a hatalmas feladat elé. Analitikus
történetíró, aki az egyszerűből az összetett felé haladva az egyént, a
társadalmat, a kort a milieu-ből akarja kihámozni. A francia forradalom
okát a klasszikus szellemben („esprit classique") keresi. A francia államkormányzat az ú. n. „kegyeltek: privilégiés" kezében volt, akik elfeledkezve feladatukról, „szobapolitikát" (la politique de cabinet) csináltak.
Irodalmi tudósok, lelkesült rajongók voltak ezek, akikben nem volt érzék
a gyakorlati dolgok iránt. Ez az ideologia kergette a francia nemességet
XIV. Lajos alatt a határtalan hízelgés és önmegsemmisülés formájában
a monarchia-imádásig, a nemesek iránt érzett gyűlölet hajtotta a „kékeket" a Terror borzalmáig, Napoleon önszeretete és a gloire utáni kapzsi
szenvedélye fagyasztotta meg Moszkvában a franciák ezreit, a szociálista
eszmék ülték diadalukat a francia nemzet történetében 1848-ban, a
kommunizmus és anarchia 1871-ben.
Taine-nek, mint történetírónak nagy érdeme, hogy a francia nemzetet megszabadította a forradalmi láztól. Az Origines megjelenéséig a
francia forradalommal foglalkozó történetírók (Thiers, Mme de Staël,
Mignet, Lamartine, Louis Blanc), ha kárhoztatták is a forradalom szomorú következményeit, magáról a forradalomról úgy beszéltek, hogy az
szakítás a rossz múlttal, egy új korszak kezdete, amelyben az igazságosságé lesz a vezető gondolat. Azzal a Rousseau-féle ideával szemben pedig, amely általánossá lett, hogy „az ember természeténél fogva
jó, szereti az igazságot és a rendet," Taine kimutatja, hogy a korlátokat ledöntő tömegember csak pusztításra, rombolásra alkalmas és mintha
csak Port-Royalnak egy ittmaradt embere beszélne hozzánk : „Tulajdonképen az ember őrült: L' homme est fou."
Taine gondolatvilágának első jegye : a tudományba és ezek kép-

viselőibe vetett feltétlen bizalom, második jegye : minden metafizika
tagadása. Nincs más, csak tény és ennek kapcsolata.
Taine hibái rendszeréből származnak. Sémákat, formulákat állít fel.
melyekbe belekényszerít filozofiát, történelmet, művészetet. Prokrustes
ágy az ő rendszere, melyből kivágja vagy elhagyja azt, ami nem illik
bele. Innen magyarázhatók ellenmondásai is. Kárhoztatja a francia klaszszicizmust ő, a nagy klasszikus szellem. Az angol irodalom történetében erős egyéniségeket rajzol, holott a szabadság Gordius-csomóját úgy
oldotta meg, hogy elnyomta az egyéniséget. Tele lelkesedéssel, érzelemmel, minden liraisággal és tagadja rendszerében a lelket. Szerinte „a
sémita fajoknál hiányzik a metaphysika" és a zsidó Spinoza metaphysikáját követi. Rendszere senkit el nem ítélhet", senkinek meg nem „bocsáthat", de Taine maga gyakran „elítél", gyakran „megbocsát".
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Látogatás Konnersreulhban.
Irta:

Dr. P. Alois

Mager

O. S. B. (Salzburg).*

A bajor püspököknek mult ősszel kiadott tilalma következtében elmaradtak a konnersreuthi látogatások. A plébános, Teréz és szülei lelkiismeretesen engedelmeskednek az egyházi hatóságnak. Senki Terézhez
és az ő rendkívüli szenvedéseihez nem juthat, hacsak a regensburgi
püspöknek névre szóló s ritkán adott engedélyét fel nem mutatja.
Körülményeim úgy alakultak, hogy Regensburgba fordultam a
püspöki hivatalhoz engedélyért Konnersreuth meglátogatására. Ezt meg
is kaptam. Kérdést intéztem Naber, konnersreuthi plébános úrhoz :
szabad-e jelen lennem a pénteki rendkívüli szenvedések t a n u j a - é s szemlélőjeképen? Azt a választ kaptam, hogy ezek a szenvedések a karácsonyi időszakban, amely tudvalevő, Gyertyaszentelőig tart, szünetelnek.
Helyökbe látomások lépnek Krisztusnak, az Isten anyjának és a szentek
életéből. S valóban február 3-án a szenvedések ismét megkezdődtek.
Utóbb megtudtam, hogy a karácsonyi időszak kezdetén látomásban egy
hang, melyet Teréz a kis szent Terézkének tulajdonított, előre megmondotta : Az egyházi karácsonyi időszakban nem lesznek szenvedéseid
pénteken. Március 1-én, egy csütörtöki napon útra keltem tehát. Kopnersreuth kis mezőváros. Zord, hideg, szegény vidék. Jeges, metsző szél
fujt, mikor odaértem.
Szerencsémre találkoztam a konnersreuthi plébánossal. Fölötte
jóságos, előzékeny ur. Nyugodt, tárgyilagos, szinte száraz ember hatását tette rám. De vallásos, benső életet él s ez alkalmassá teszi öt e
rendkívüli helynek lelkipásztorává. Az egész idő alatt egyformán barátságos és szeretetreméltóan előzékeny volt.
Mikor odaértünk, megígérte, hogy még aznap este meglátogathatom Terézt. Öt órakor eljött értem s egyszerű, de tiszta barátságos
parasztházba vezetett. Lakói : a szülők, testvérek s a többiek egyszerű,
őszinte, egyenes, becsületes, tősgyökeres, vallásos, izig-vérig katholikus
emberek.
Egyszerű, de barátságos szobába léptünk, a rendkivülí események
színhelyére. Vallásos tárgyak : képek és szobrocskák, milyeneket minden
katholikus családnál láthatni, a szoba ékességei. Kis sz. Terézke gyönyörű szobra tűnik az első tekintetre szemembe oltárkává alakított kis
asztalon, melyet zöld levelek és virágok borítanak el. Látnivaló, hogy
Teréz szereti a természetet és a virágot. Az ablakok tele vannak velők.
Az ágy végében a falon kalitka, melyben fürge kanárimadár énekel, a
véres szenvedések fáradhatatlan tanuja.
Neumann Teréz ép a konyhában volt. A plébános úr beszólította.
Bejött kissé fáradtan járva és megállva lábán s hamisítatlan természetes
barátsággal üdvözölt. Külsején semmi különös. Arcán, arckifejezésén
semmi feltűnő. Némi átszellemülés mégis észrevehető rajta. Ahogy beszél,
* A szerzőnek és a Benediktinische Monatschrift szerkesztőségének engedélyével közöljük.

viselkedik, teljes tökéletes természetesség, semmi elfogultság és mégis
mesterkéletlen szerénység. A gyermek örömével mutat a plébánosnak
egy kis berámázott képet, sz. Ferencnek képét, amint a madaraknak
prédikál. Ajándékba kapta s ott függ a falon ágya mellett. Nem győz
örülni minden kicsiségnek. Romlatlan gyermeköröm, mely magában foglalja a gyermekeknek sajátos bensőségét és áhítatát minden szent és
tiszteletreméltó dolog iránt. A plébános bámulatosan tud bánni e rendkívüli hívével ; csakhamar elbúcsúzott s magunkra maradtunk. Teréz
leült egy szófára én meg vele szemben.
Salzburgi képes lapokat mutattam neki s el volt ragadtatva e gyönyörű vidéktől, különösen pedig a hófödte hegyektől. Kevésbbé tetszett
neki a kollégium pitvarában levő hires Krisztus. „Nem, nem ilyen !"
szólt elutasító kézmozdulattal kisérve szavait. A sértődöttség legkisebb
árnyalata nélkül beszélt aztán a legújabb rágalmakról, melyekkel lelkiismeretlen újságok illették őt. Édesatyja kénytelen volt pert indítani
ellenök. Keserves, nélkülözésekkel teljes ifjúságról kezdett beszélni.
A család nagy szegénységben élt. Édesatyja varrótűje és az adósággal
megterhelt öröklött kis gazdaság nem volt elegendő a nagyszámú család
eltartására. Legidősebb gyermek ő s 1898 április 19-én született. Szülei
szigorúan katholikus nevelésben részesítették s a gyermeknek sem viselkedésében, sem jámborságában nem volt semmi feltűnő. Akkor sem
szerette, mint most se, a túlzó ájtatoskodást. Az ellágyuló érzékenykedéstől és álmodozásoktól megvédte a mindennapi kenyérért folytatott
kemény, verítékes küzdelem. Szembetűnő tulajdonságai: frisseség, keresetlenség, közvetlenség, elevenség, nyíltság, egészséges jókedv s ezeknek
hatásától nem lehet szabadulni a vele való beszélgetés közben sem.
Már jó korán igek szeretett elmélkedni Krisztus Urunk kínszenvedéséről
és haláláról s kedves ájtatossága a keresztút volt. Tizennégyéves korában egy falujabeli parasztemberhez állt be cselédnek, ahol mindenféle
munkát kellett végeznie a gazdaságban és erre minthacsak rátermett
volna. Mikor gazdája bevonult a háborúba, két húgával ő vezette az
egész gazdaságot.
1918 március 10-én, egy vasárnap tűz ütött ki az egyik közel
fekvő házban. Terézt az első vészjelre rettenetes ijedelem fogta m e g ;
de cselekedni kellett, mert gazdája háza is tüzet fogott már. A romboló
elemnek minden erővel gátat kellett vetni. Teréz vödrökben hordta a
vizet s mivel erős volt és magastermetü, egy széken állva adogatta fel
a vizet a háztetőn állóknak. Teljesen átázott anélkül, hogy valamit érzett
volna. így ment ez két órahosszat. Ekkor hirtelen metsző fájdalom hasított hátába. Nem birta tovább a munkát. Távoznia kellett a tűz szinteréről s etetni ment az állatokat az istállóban ; de már erre sem volt
képes. Ágyba akart hát feküdni, ám a lépcsőn már nem bírt felmenni.
Haza vánszorgott hát nagynehezen az édesanyjához, aki ijedten kérdezte: „Mi van veled, hisz egészen meg vagy görbülve 1 " Csak ennyit
tudott mondani: „Magam sem tudom, mi ez; fáj a derekam s nem
birom tovább. Egészen úgy érzem, mintha egész testemet kötéllel csavarták volna körül."
Lefeküdt, de néhány nap múlva már ismét fölkelt. Ámde kitűnt,

hogy könnyebb munkát sem birt már végezni. Terézt orvoshoz vitték,
aki kórházba küldte. Olykor olyan görcsök fogták el, hogy az utolsó
órája ütött. Mivel gyógyulás nem állt be, haza kívánkozott a szülői
házba. A görcsös rohamok egyre hevesebben jelentkeztek és a legkülönfélébb alkalmakkor. Azzal a gondolattal foglalkozott, hogyha majd meggyógyul, betegápoló nővérnek megy el Afrikába, a pogány misszióba.
Javulás azonban nem jelentkezett, hanem inkább rosszabbodás. Mig
ugyanis 1918. nyarán még úgyahogy fenn tudott lenni, ősszel már teljesen ágynak esett. Állapota szemlátomást rosszabbodott; az ágyban
már magától fel sem tudott ülni. A görcsök oly hevesen dobálták, hogy
2 — 3 arasznyira vetették az ágy fölé s olykor a védelmül mellé állított
deszka fölött a szoba közepére. S ezek a görcsök a legkisebb érintésre
jelentkeztek.
1919. márciusában teljesen megvakult; ehhez járultak időközönkint : a hallás tompulása, bénulás és teljes mozdulatlanság. Villamoskúra kezelés nem használt semmit sem. Heves torokfájás és a nyeldeklő megbénulása miatt csaknem lehetetlen volt bármit is ennie. Negyedévnél tovább csak szalmaszál sepítségével tudott valami folyadékot szürcsölni. Ez az állapot tartott 1924. és 25. évben. Ez utóbbi év nagypéntekjén megint tudott nyelni. Enni azonban mégsem tudott semmit,
mert heves fuldoklások között kihányt mindent. 1926. karácsonyáig szükség szerint nagyon kevés vizet, málnalevet, kávét iszogatott. És ettől az
időtől fogva nem evett mást, csak a konszekrált ostyának egy kis részecskéjét, a mindennapi szentáldozáshoz meg kevéske vizet, hogy le tudja
nyelni. Egyáltalán nem érzi a táplálkozás szükségét s alvásra is csak
kismértékben szorul. A betegség mind e jelenségeihez járultak még izomösszehúzódások, kificamodások. Ballába pl. úgy meggörbült, hogy a jobbnak mindig rajta kellett féküdnie. A balon oly veszedelmes sebek keletkeztek, hogy attól kellett tartani, le is kell vágni. Hátán fekvés okozta
sebek támadtak, melyekből viz, vér és genny csurgott.
1923. április 29-én Teréz reggel fölnyitotta szemét és csak ámultbámult, hogy nyomban meglátta kezét s a szobában levő tárgyakat.
Négy év és egy hónap múlva megint látott a kisded Jézusról nevezett
kis Teréz boldoggá avatásának napján. Ennek az új boldognak segítségére nem is gondolt. Kilencedet ugyan kezdett a tiszteletére, de a
végére nem jutott. Minthogy a kis Terézt a család különösen tisztelte,
utóbb neki tulajdonították a gyógyulást, mert épen boldoggá avatásának
napján történt. Sírjához érintett rózsaleveleket raktak ballábára s ennek
gennyes sebe hirtelen meggyógyult.
1925. május 17-én avatták szentté a liziői boldog Terézkét. Délután, mig a templomban a májusi ájtatosság tartott, Teréz az olvasót
imádkozta. Hirtelen sugárzó fehérségű világosság vette köröskörül, melyből egy hang szólt hozzá: „Treszka, szeretnél-e meggyógyulni?" Ezt
felelte r á : „Nekem egészen mindegy: élek-e, meghalok-e, egészséges
leszek-e avagy beteg ? a jó Isten tudja legjobban, mi válik hasznomra."
A hang folytatta: „Örülnél-e, ha magad tudnál magadon segíteni?"
Ö m e g : „Nekem mindaz és minden öröm és boldogság, ami a jó Isten
kezéből jön." A hang újra szólt: „Örülj hát egykissé. Kelj föl, próbáld

csak meg, majd én segítek." E szavaknál úgy érezte, hogy valami megfogta jobb kezét s hosszú idő óta ismét a maga erejéből ült fel az ágyban. A hang tovább beszél : „Szenvedni azonban sokat fogsz szenvedni,
még pedig sokat és sokáig. Nincsen olyan orvos, aki segíteni tudna
rajtad. De ne félj : Én segítettelek eddig és tovább is segítlek majd.
Szenvedéssel mutathatod meg, hogyan érzesz és fejtheted ki hivatásodat,
áldozattal járó hivatásodat s ezzel támogathatod a papokat. Szenvedéssel sokkal több lelket lehet megmenteni, mint a legragyogóbb prédikációkkal. Ezt én már előbb meg is irtam ; járni is fogsz."
Neumann Teréz nem tudta, ki hangja volt ez. Másnap a plébános
megmondta neki, hogy a kis Terézke volt, aki szólt hozzá. A fényes
felhő eltűnt, a beteg jól érezte magát. Háta már nem fájt s azonnal fölkelt. Hat és fél évig volt az ágyhoz szegezve s most újra tudott járni;
igy van mindmáig. A gyógyulás persze nagy feltűnést keltett, első sorban Konnersreuthban magában. A kis sz. Teréz halálának napján 1925.
szeptember 30-án éjjeli félegykor még a Mindenszentek lítániáját imádkozta. Ekkor ismét a már ismert fénypalást borult reá. Ugyanaz a hang
hallatszott megint s közölte vele, hogy a szembetűnő szenvedések csökkenni fognak ugyan, de helyettük súlyosabb dolgok fognak történni vele.
Ettől fogva ismét tökéletesen és támasz nélkül tudott járni. A templomba is hosszú idő után ismét a maga lábán segítség nélkül ment el.
1925. november 7-én újabb szenvedések érték. Teréz újra beteg
lett, úgyhogy orvost kellett hívni, aki vakbélgyulladást állapított meg s
gyors műtétre levén szükség, a kórházba kellett szállítani. Azonnal megtörtént minden intézkedés. Ekkor buzgón kérte a kis sz. Terézt : kimélje
meg az operációtól. Amint rátették a szentnek egy- ereklyéjét, egy csapásra fordulat állott be. A beteg felkelt az ágyban, arca sugárzott —
meggyógyult. A szent meghagyta neki : rögtön keljen fel és menjen Istennek hálát adni a templomba. „Teljes megadásod és a szenvedésben
telő örömed — így szólt a hang — örömmel tölt el. Hadd tudja meg
a világ, hogy van egy felsőbb beavatkozás. Ezúttal nem fognak vágni."
Teréz fölkelt rögtön és az éjszaka dacára elment a templomba. A genny
természetes uton távozott.
j
1926-ban ötvened vasárnap előtti szombaton Teréz úra nagyon
rosszul lett. Le kellett feküdnie s a nagyhétig annyira elgyöngült, hogy
már arra sem emlékezett, hogy ép most van a szenvedések nagyhete.
Még a napokat sem tudta egymástól megkülönböztetni. Pénteknapokon
szeme vérezni kezdett, de erre nem vetettek ügyet. A nagyböjt közepe
táján egyik éjjel nyugodtan, de ébren feküdt az ágyban. Ekkor hirtelen
tátta az Üdvözítőt az Olajfák hegyén. Szíve táján nyomban heves fájdalmat érzett. Vér szivárgott belőle. Másnap — péntek délben — ismét
megszűnt az vérzés. Rákövetkező héten — csütörtökről péntekre — az
ostorozó oszlophoz kötözve látta a Megváltót ; a rávaló héten a tövisekkel való koronázást ; fájdalmas pénteken a keresztjét vivő Üdvözítőt és
nagycsütörtökön ismét az Olajfák hegyén látta az Urat. A szív sebe
egyre vérzett. Eddig el tudta titkolni szülei előtt. Nagypénteken azonban
az elragadtatás alatt mindenki szeme láttára csurgott a vér a hálókabátkán keresztül s mindakét szemből is. Ugyancsak e napon mindkét kezén

és lábán is jelentek meg a sebek. Egész héten csukva vannak s csak
csütörtökről péntekre véreznek. Az oldalseb nem mint Jézusnál gondolják,
a jobb, hanem a baloldalon van. 1926 nagypéntekjén Teréz végig látta
az Úr egész szenvedését; 1927 nagycsütörtökjéről nagypéntekig az utolsó
vacsorától kezdve. A karácsonyi és húsvéti időszak kivételével minden
hétnek csütörtökjéről péntekig a szenvedésnek ugyanazon jeleneteit látja
ugyanazon jelenségekkel, mint előbb. 1926 novemberében a töviskorona
sebhelyei is megjelentek.
II.
Mindezeket a részleteket nem amaz este tudtam meg. De ki tudtam
egészíteni és teljessé tenni azokból a jelentésekből, melyeket Teréz mondott jegyzőkönyvbe s megerősített. Szólt az ő dédatyjáról, akit a tisztítótűzből neki kellett segítenie kiszabadítani ; névszerint ismeri az itt szenvedő lelkeket s tudja, mennyi ideig kell még bünhődniök.
Közben jó későre járt már az idő. Sokáig el tudtam volna még
hallgatni az egyszerű falusi leány szavait. Mély benyomásokkal távoztam,
de még előbb arra kértem, mutassa meg a kezén levő sebeket. Kissé
visszahúzta az újjatlan fekete keztyüt. A kéz fején aránylag nagy sebeket
láttam sötétszinü varral. Az elfogulatlan szemlélő rögtön észreveszi, nem
olyan a formája, mint más természetes sebnek ; mert nem gyógyuló seb
az ismert kísérő körülményekkel, sem nem keletkező seb. A közvetlen
körül fekvő szöveteken semmi gyulladás, sem pirosság nem látható.
A kéz egyébként teljesen egészséges kéz. A belső oldalon a seb egészen
kicsiny, melyet szintén var takar. Ahogy Neumann Teréz viselkedett és
beszélt, abból azt a meggyőződést nyertem, hogy oly egyénnel van dolgom, aki sem nem csalatkozik, sem nem csal. Becsületes és nemes,
nayyon vallásos befelé néző leány. Ez a hatás nem veszhet el s nem
is fog elveszni énbennem soha.
Pénteken reggel a szentmise után jött el értem a plébános. Beléptünk a szobába, ahol előtte való este oly sokáig elbeszélgettünk. De milyen
más látvány tárult elém ! A küszöbön mintha a földbe gyökerezett volna
lábam. Teréz egyenesen ül az ágyban előre kinyújtott két kézzel. Mind
a két szeméből teljes szélességben folyik a vér végig az arcán egészen
az álláig le a nyakig megalvadva, tetején pedig friss vér szivárog. A fehér
fejkendő át van itatva teljesen a töviskorona sebhelyeinek vérétől ; a hálókabátkán nagy vérfolt, mely a szív sebének vérétől, jóllehet vastag vattaréteg takarja, egészen átivódik; az arcon a belső szemlélés és együttszenvedés kifejezése észlelhető. Önkéntelenül érzi az ember, mint látja
Teréz elragadtatásában eleven szemlélettel a szenvedő Üdvözítőt, mint
szenved ővele s főleg mint akar rajta segíteni s mint tesz vele feszült
figyelemmel minden mozdulatot. Mindez rendkívüli meghatottsággal nyer
kifejezést keze mozdulataiban és arcán. Ebben a látványban nincsen
semmi visszataszító, semmi erőszakos, sem görcsszerü. Láttam az oberammergaui passiójátékot. Megrázó volt. Száz és száz embernek szeméből
patakokban folytak a könnyek. De mi volt ez ahhoz képest, amitt Konnersreuthban láttam ! A kettőt össze se lehet hasonlítani. A plébános
súgva mondja: „A harmadik stáció." Ezt az arcból és a kézmozdulatból
is ki lehetett volna következtetni. A plébános aztán azt is mondotta,

hogyan kezdődik éjfélkor az extázis. A stigmák vérezni kezdenek. Az első
látomás az olajfákhegyén kezdődik. Hajnalban hozza el az Oltáriszentséget. Teréz messziről megérzi az eucharistikus, a szentségi kenyérszint.
Ha épen elragadtatásban van, az átváltozott ostya minden nyelés nélkül
abban a pillanatban tűnik el, amint a nyelvére teszi. Teréz öntudatosan
tudja, meddig tart az eucharistikus kenyér színe azután, hogy magához
vette.
A harmadik stáció szenvedéseinek visiója, melyhez ép odaértünk,
mintegy húsz percig tartott. Ekkor megszűnt a látomás; Teréz visszahanyatlott párnáira. Az elragadtatáshoz nagyon hasonló boldog nyugalomban maradt ezután s felelt a kérdésekre, mit látott? Mindent le tud
írni a legapróbb részletekig: személyeket, helyeket, szavakat, cselekedeteket. De mindent mint a gyermek felszínesen ítél m e g ; belső indítóokokra nem tud következtetni. Júdás csókja a barátság jeleképen látszik
előtte. Nem tudja elhinni, hogy a zsidók oly gonoszak, hogy megakarják
ölni az Üdvözítőt. Azt sem tudja, hogyan alakulnak tovább az események az Úr szenvedése útján. Elsorolásai prímitívek: Egy és még egy
stb. Ilyenkor mond arám szavakat |és mondatokat. Ebben az állapotában
tud szentelt és meg nem szentelt tárgyakat egymástól megkülönböztetni,
valódi ereklyéket a nem igaziaktól : hierognosia. Magam is tettem néhány
próbát. Minden a legpontosabban vágott. A plébános kérdezte, mit látott ?
Mindenről adott felvilágosítást.
Amint az új látomás megkezdődött, ismét felegyenesedett, kinyújtott
két kézzel. Ott maradtunk a 4. stáció kezdetéig. Arcjátéka és taglejtései
beszédes, megható és megrázó beszéddé alakultak. Az 5. stáció víziója
közben léptünk ismét a szobába. Úgy láttuk, mintha mélységes részvéttel
szólítgatná a vonakodó Simont, hogy csak segítsen az Úrnak vinni a
keresztet. A szünet közben megint elmondja az egész eseményt. Mindig
egyszerűen világosan szól, faluja nyelvén, de minden szaván átrezeg az
eleven átélés. Tanuja voltam épen, amint egy ferencrendü páternak, aki
sok éven át missionárius volt Braziliában, de hosszabb idő óta ismét
Európában tartózkodott, mondotta, hogy vissza fog menni Braziliába,
ahol sokat kell majd szenvednie. Felejthetetlen a 6. stáció, amint Veronika keszkenőt nyújt Jézusnak verítéke letörlése végett. Az örömnek
leírhatatlan fényessége önti el Teréznek vértől elborított arcát, hogy akad
mégis résztvevő lélek, aki a szeretet szolgálatát teszi a szenvedő Üdvözítőnek. Ezután távoztunk a házból egy kis déli pihenőre. Mindegyik látomás és pihenő-szünet egyformán megy végbe.
Tizenkét óra felé megint ott voltunk; mert ekkor kezdődik az utolsó,
nagy visió, amely szakadatlanul egy órahosszat tart. Teréz látja a keresztrefeszítést egészen Jézus haláláig. Az embernek a maga szemével kell látnia
a kínt, mely arcán jelentkezik, pl. Jézus e szavainál : Szomjúhozom.
Szája kissé kinyilik és nyelve reszket a szörnyen égető szomjúságtól.
Ilyet nem lehet utánozni. Ám a kínos gyötrelmek még mindegyre fokozódnak. Érezzük: tovább ez a törékeny szervezet többet már ki nem
bírhat. Tetőpontjukat a szenvedések abban a pillanatban érik el, amikor
az Üdvözítő lehajtja fejét és meghal. Teréz is mint halott hanyatlik
vissza a párnára ; fuldokló rohamok fogják el. A hónap minden első

péntekjén, amely Jézus szentséges szívének van szentelve, — s most
ép március első péntekje volt — még az a csodálatos dolog is esik,
hogy a szenvedés extázisa után még külön a szív átdöfésének látomása
következik.
Mélyen magunkba szállva s mélységes csendben hagyjuk el a
helyet, hogy egy óra múlva ismét visszatérjünk. Ekközben aggódó édesanyja bánatosan mosogatja a vért arcáról, homlokáról, a sebhelyekről.
A szenvedőt friss ágyba teszik át. Mikor újra megjelentünk, felismerhetetlenül fekszik: megdicsőülve, arcát gyönge, áttetsző pirosság önti el,
békés nyugalomban és csukott szemmel. Mintha nem is szenvedte volna
át a szörnyűséges kínt és gyötrelmet, melynek a hosszú délelőtt szemtanúi voltunk. Órák hosszat marad még ebben a közbeeső állapotban,
amely jellemzi az egyes látomások közé eső szüneteteket. Ismeri az
emberi szíveket : kardiognosia. Nemrég egy amerikai püspöknek, aki
meglátogatta, felvilágosítást adott egyházmegyéje teljes állapotáról, p a p jairól, mégpedig a legapróbb részletekig. Midőn a múlt ősszel többen
voltak szobájában, hirtelen megszólalt: valaki van a szobában, aki nincsen Isten kegyelmében. Valamennyien eltávoztak. Kisvártatra egy félvilági könnyelmű hölgy tért hozzá vissza s töredelmesen megvallotta :
ő ez a bűnös lélek. Annyira meg volt rendülve, hogy megtért.
A plébános lehetővé tette, hogy kis ideig egyedül beszélhettem vele.
Megkérdezte tőle, jöhetek-e ? Szívesen hozzájárult. Előttem azonban még
mások is bementek hozzá. Mikor a sor rám került, beléptem. Minthogy
mindig behunyt szemmel fekszik, azt gondoltam, meg kell mondanom,
ki vagyok. De amikor megmondottam : salzburgi páter vagyok, rögtön
megszólalt: Tudom. S ekkor döbbenetes pontossággal meglehetősen
részletes képet nyújtott működésemről mint szerzetesnek, papnak és
tanárnak. Meg voltam lepetve e pontos értesültség hallatára. Újra meg
újra ismételte! N^m én mondom ezt, hanem az Üdvözítő. Utóbb semmit
sem tudok abból, amit ő most önnek mondott. Még nagyobb volt meglepetésem, amint ezután egészségem állapotát pontosan elemezve megjegyezte, hogy az orvos, aki karácsony idején Münchenben megvizsgált,
nem ismerte fel a bajt helyesen. Ugyancsak találóan nyilatkozott még
egészen magán személyes ügyeimben.
Ezek után búcsút vettem tőle. További ottartózkodásnak nem lett
volna semmi célja. Nagyon tele voltam benyomásokkal: nyugodtan akartam róluk gondolkozni. Nos, és az eredmény?
III.
Ha mindezeket az eseményeket teljes összefüggésökben nézem,
cáfolhatatlan személyes meggyőződésemmé vált, hogy itt oly jelenségekről van szó, melyek kizáróan természetes úton meg nem magyarázhatók. Itt valami természeten kivüli vagy inkább természetfölötti erő
működik közre. Persze természetes erőknek és tényezőknek is van rreszszemenő szerepök. A hét évig tartó betegség nincs összefüggés nélkül
a későbbi jelenségekkel, természetesen nem az orvosi jelentések és magyarázatok értelmében, melyek szerint a betegség volna oka vagy teljes
magyarázata mindezeknek.

Betegségek, amilyen a hét évig tartó konnersreuthi volt, lelki jelenségeknek szolgáltatnak alapot, melyek a testen rendkívüli módon lelki
tüneményeket érzékeltetnek. Neumann Teréznél a lélek stigmákat hoz
létre a testen. De hogy ez megtörténhessék, kell, hogy a test alkalmazkodó, gyöngéden és finoman reagáló eszközzé váljék a lélek számára.
A további kérdés: Képes-e a lélek saját erejéből oly szembetűnő
szervi elváltozásokat előidézni a testen, amilyenek Teréznél a stigmák,
mégha a betegség a testet erre már alkalmazkodóvá tette i s ? Előttem
kétségtelen, hogy itt valamikép részök van a lélek természetes erőinek.
De egymagukban sohasem elégségesek a stigmák előidézéséhez. Mint
főhatóerőnek okvetetlenül valami természetfölötti tényezőnek is közre kell
működnie. S arra a kérdésre, vájjon a közönséges kegyelmi rendnek
csak valamely természetfölötti ereje-e ez, avagy valamely charismatikus,
csodatevő erő — részemről ez utóbbi elfogadására vagyok hajlandó, arra
t. i. hogy itt csodáról van szó. Valamely a közönséges kegyelmi renden
kívül álló isteni erő hat a lélekre és a lélek természetes erőinek segítségével a testre, amely természetes, még a betegséget is okozó okok
hatása alatt vált hajlékony eszközzé e rendkívüli lelki alakulások számára. Valamely élőlény chemiai vizsgálata sohasem fog bizonyítani mást,
mint az ismeretes szervi kapcsolatokat. S mégis dőre volna a szándék :
ezzel megmagyarázni az életet. Még egy chemiafeletti erőre van szükség : az életerőre. így a konnersreuthi jelenségek esetében is. Nincs
szükség egyetlen egy természetes tényezőnek tagadására vagy elvitatására és ezek segítségével mégsem lehet őket megmagyarázni. Egy természetfölötti, charismatikus tényezőt kell elfogadnunk, melynek hatása
és vezetése alatt működnek a természet erői.
Meggyőződésem, hogy a szenvedés exstázisaiban, a hiero- és
kardiognozisban is természetes erők működnek közre. A természetes
öntudat megkötöttségének egész módja feltűnő, bár csak külsőséges
hasonlóságot mutat bizonyos hypnotikus jelenségekkel. De ezen hypnotikus beszéd- és cselekvésnek az a sajátossága, hogy a hypnotizált
rendes éber állapotában egyáltalában nem emlékszik sem szavaira, sem
tetteire, hypnotikus állapotában pedig gyermek módjára gondolkozik és
tesz-vesz. De ezek a jelenségek sem tehetik érthetővé a konnersreuthi
eseményeket. Csak egy természetfölötti erő képes őket létrehozni, felhasználva persze a természetes mechanismust. A táplálkozás hiánya, a
hirtelen súlyveszteség és az egyforma normális testsúlynak époly hirtelen visszanyerése páratlanul áll a természet jelenségei között. Ezen a
téren jelentkezik erősen a csodaszerűség, úgyhogy őszinte meggyőződésem, hogy a konnersreuthi jelenségekben természetfölötti és csodás isteni
erők vannak működésben.
Ez persze nem tudományos meggyőződés. De kérdés, van-e erre
okvetlenül szükség? Van-e szükség ennek a magában álló, hasonlíthatatlan szépségű, egyszerűségében kimondhatatlanúl megkapó eseménynek
tudományos elemzésére? Ne örüljünk-e inkább annak, hogy a mi külsőségekben tetszelgő, anyagiasan gondolkodó, csak a külső sikert értékelő
korunkban ily megrázó megtestesülését láthatjuk a világtörténelem legnagyobb s egyben legszörnyűbb eseményének, az Istenember Jézus Krisz-

tus szenvedésének? Nincs ember, bármikép gondolkozzék is, bármily
vallású legyen is, aki kivonhatná magát megkapó s a lélek mélységeit
felkavaró hatása alól amaz exstázisoknak és kisérő körülményeinek, melyek Konnersreuthban minden héten megismétlődnek. Nagyobb áldás az
emberiségre az, hogy ilyen jelensége van tiszta frisseségben és ragyogó
érintetlenségben, mintha részei a tudományos elemzés alatt darabokra
töredeznének. Szedje is bár szét a tudomány az élő szervezetet még oly
pontosan részeire, a legfőbb jó: az élet mégis csak elpusztul. Maradjon hát meg az idők jele, amely Konnersreutbban világít, hatalmas lelki
és vallási hatásaiban érintetlenül.

A magyar tudománypolitika.
Irta: Kollár

Gedeon

(Pannonhalma).

Megcsonkítottságunk ezen szomorú korszakában nemzeti életünknek úgyszólván csak egy területén villan föl néhány fénysugár: a kultúra birodalmában. A nemzet elszánt élniakarása súlyos anyagi veszteségeit szellemi téren kívánja kárpótolni ; egyre újabb és újabb kultúrális
intézményeket teremt, a régebbi intézmények kereteit kitágítja, hiányait
pótolja s közoktatásügyünk valamennyi ágát új szellemmel tölti el. Ez
a nagyszabású kultúrpolitika, melynek 1922 óta új ragyogó korszakát
nyitja meg gróf Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter, mint parlamenti beszédeiben, cikkeiben és törvényjavaslatainak 1 megokolásában
maga ismételten hangsúlyozza, két alapgondolaton épül föl. Először
emelni igyekszik a magyar nemzet széles néprétegeinek, nagy tömegeinek értelmi szintjét. Ezt a célt mozdítja elő a mezőgazdasági népesség
érdekeit szolgáló népiskolák létesítéséről és fenntartásáról szóló 1926:
VII. t.-c., továbbá a polgári iskolákról szóló új törvény (1927: XII. t.-c.),
mely minden község számára, melyben a lakosság lélekszáma 5000-nél
nagyobb, négyosztályú polgári iskolát biztosít. Másodszor a magyar kultúrpolitika gondoskodni kíván arról, hogy „minden téren: irodalomban,
művészetben és tudományban egyaránt kellő számban álljanak oly férfiak,
különösen szakemberek rendelkezésre, kik teljeseu európai színvonalon
vannak s így minden működési téren, minden szakmában a nagy feladatok megoldásánál elsőrangú erőkre támaszkodhassunk". 2 Ezt a célt
törekszik megvalósítani a tudománypolitika,3
mely évek hosszabb során
át következetes munkával megvalósítandó rendszeres programmot dolgoz ki a tudományok különböző ágainak tervszerű kifejlesztésére.
A kultúrpolitikának ezt a legfiatalabb ágát, a tudománypolitikát
— amelyet csak egy szempontból szándékozunk az alábbiakban ismertetni — a németek akkor fejlesztették ki, mikor még a világháborút megelőző években egy Willamovitz-Moellendorfnak, Bódénak, Harnacknak
sikerült Vilmos császárt grandiózus terveiknek megnyerni és a császár
nemcsak az állami, hanem még a társadalmi erőket is mozgásba tudta
ho?ni a nagy tudományos alkotások létrehozása érdekében. Bár a vesztett háború Németországban egyelőre gátat vetett a nagyszabású tudománypolitikának, maga tudománypolitikai gondolat életrevalónak bizonyult, átterjedt a többi nemzetekhez s így utat talált hozzánk magyarokhoz is. Hat év óta, amire a béke boldog korszakában nem is gondolhattunk, tervszerű magyar tudománypolitikáról beszélhetünk. Kultúrális
téren ennek az örvendetes előretörésünknek egyik legfőbb magyarázata
az, hogy — és ezt az egész hazai tudományos közvélemény és a kül1
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föld is elismeri — a vallás- és közoktatásügyi miniszteri székben olyan
nagyvonalú kultúrpolitikus ül, mint Klebeisberg Kunó gróf, aki az általános műveltségnek, a politikai iskolázottságnak és a közigazgatás gyakorlati ismeretének olyan fokával rendelkezik, amellyel együttvéve eltudta
érni azt, hogy ma már a magyar kultúrának nemzetközi súlya kezd
lenni, kezdenek ismerni és elismerni bennünket a külföldön is és hovahamar kellő számban olyan elsőrangú szakemberek állnak minden téren
a nemzet rendelkezésére, akik az ország nagy művelődési, közgazdasági,
közegészségügyi és technikai feladatait a legalaposabb felkészültséggel
végezhetik.
Már most ez a nagyszabású tudománypolitikai tevékenységet a
következő sorok — mint jeleztük — csak egy szempontból óhajtják
igazolni: mit végzett eddig ez a céltudatos tudománypolitika a külföldi
tudományos kapcsolatok kiépítésében.
Az utóbbi évek magyar tudománypolitikája ugyanis a tudományos
élet fő gócpontjainak, az egyetemeknek
(szegedi és a pécsi) kiépítésén,
az új tudományos kutatóintézeteknek
(a svábhegyi csillagvizsgáló, a
tihanyi biologiai állomás, a lágymányosi geofizikai intézet, a közgyűjteményeknek önkormányzattal biró Országos Magyar Gyüjteményegyetembe való egyesítése) szervezésén és felépítésén, továbbá a tudományos élet új szervezeteinek megalkotásán kívül egyik főcéljául tűzte ki a
nagy kultúrnemzetekkel való állandó és intézményes összeköttetést. Ezt
a célt szolgálják a külföldi tudományos gócpotonkban felállított magyar
intézetek és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndijak,
melyeknek
intézményes létét az 1927. XIII. t.-c. biztosítja. Célunk elérésében először magát a külföldi magyar intézetekről és ösztöndíjakról szóló törvényt fogjuk főbb paragrafusaiban ismertetni, azután magukat a külföldi magyar intézeteket és egyéb tudományos kapcsolatainkat.
A törvény a külföldi intézetek célját állapítja meg először (1. §.).
Eszerint magyar tudósok, művészek és szakemberek magasabb kiképzésének előmozdítására külföldi magyar intézetek, valamint ösztöndíjak és
kutatási segélyek szolgálnak, melyek a bel- és a külföldre szólnak. Ide
kell sorozni a középfokú intézetek azon tanárjelöltjeit is, kik az angol,
francia, német és olasz nyelv és irodalom oktatására készülnek. E kedvezmények adományozásánál a tanár-, tudós- és művészképzés szempontjain kívül figyelemmel kell lenni arra is, hogy minden téren, ú. m. a
kormányzat, a külképviselet, a közegészségügy, a szociálpolitika, a közgazdaság, a technika stb. terén kellő számmal legyenek olyan legmagasabb kiképzésben részesített szakemberek, akikre a nemzeti élet nagy
kérdéseinek szakszerű megoldása érdekében szükség van.
A külföld legfőbb művelődési gócpontjaiban a vallás- és közoktatásügyi miniszter magyar intézeteket (Collegium Hungaricum) létesíthet.
Olyan külföldi városokban végzendő tanulmányokra, amelyekben magyar
intézetek nincsenek, kézi ösztöndíjak adatnak, amelyek azonban külföldi
college-ekhez lehetnek kötve.
Ami a szervezetet illeti (2. §,) a külföldi magyar intézetek élén az
államfő, illetőleg a vallás- és közoktatásügyi miniszter által alkalmazott
igazgató áll. Ha valamely államban több magyar intézet (tudományos

kutatóintézet, művészképzőintézet és főiskolai kollégium) van, azok együttesen alkotják a külföldi magyar intézetet (Collegium Hungaricum) és az
ilyen intézmény élére az államfő a vallás- és közoktatásügyi miniszter
előterjesztésére a kiváló tudományos tekintéllyel bíró férfiak sorából kurátort állíthat.
A törvény 3. § - a szerint a magyar tudós-, művész- es szakemberképzés egységes és tervszerű irányításának biztosítása végett tudósokból,
kultúrpolitikusokból és adminisztratív erőkből alakuló testületet, ösztöndíj tanácsot kell létesíteni, melynek feladata, hogy a megfelelő egyének
kiküldetése és az ösztöndíjak adományozása ne merev bürokratikus úton,
esetleg a politikai és társadalmi tényezők illetéktelen befolyása alapján
történjék, hanem a kiküldetés alapja teljesen a már elért tudományos
érdem s a szakszerű vélemény legyen.
Az ösztöndíjakra való jelölés (5. §.) úgy történik, hogy a vallásés közoktatásügyi miniszter megállapítja, hogy a következő költségvetési
évben hány és milyen ösztöndíjállomás és kutatási segélyekre milyen
összeg és ezekből mennyi fog a szellemi és mennyi a természettudományok, valamint mennyi a művészetek művelőinek rendelkezésére állni
és ezt, valamint a megállapított tudomány- és művészetpolitikai szükségletet legkésőbb március hó végéig közli az ösztöndíjtanács elnökével,
aki az ösztöndíjállomásokra nyilvános pályázatot
hirdet. A pályázók
közül az ösztöndíj tanács jelöli ki azokat, akiket a vallás- és közoktatásügyi miniszternek megokolt javaslattal az ösztöndíj adományozására
előterjeszt. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a javaslat felett határoz, a jelöltekkel szemben azonban csak a visszautasítás joga illeti meg.
Az ösztöndíj meghatározott időre, egyszerre legfeljebb egy évre
engedélyezendő, de évről-évre meghosszabbítható. Az ösztöndíj indokolt
esetben megvonható.
A kutatási segélyek esetről-esetre, a szükség és a fedezet szerint
az ösztöndíjadományozási eljárás szerint adományozhatok.
A törvény 6. §. megállapítja azokat az előnyöket, melyekben az
ösztöndíjat élvezők további pályájukon részesülnek és megállapítja azokat
a kötelességeket, melyek az ösztöndíjak fejében rájuk háramlanak. így kimondja a törvény, hogy azok az ifjak, akik a tudományos ösztöndíjra
méltóknak bizonyultak, az állami szolgálatban való alkalmazásnál előnyben részesítendők.
Az egyetemi tanulmányok befejezését követő képesítő oklevél megszerzése után ösztöndíj élvezetében töltött idő az állami szolgálatba beszámítandó, ha a kinevezés az ösztöndíj élvezetét nyomban, vagy legfeljebb két év megszakítással követi.
Az ösztöndíjban vagy kutatási segélyben részesített tartozik :
a) tanulmányai vagy kutatása eredményéről az ösztöndíj vagy
segély lejártakor az ösztöndíjtanácsnak beszámoló jelentést tenni ;
b) a vallás- és közoktatásügyi miniszter kívánságára közszolgálatba lépni s abban legalább öt évig megmaradni;
c) az élvezett ösztöndíjat vagy segélyt az ösztöndíjtanácsnak viszszatériteni, mihelyt azt az életkörülményei megengedik.
Az 1927. XIII. t.-c. főbb paragrafusaiban való ismertetése után

lássuk most azt, hogy külföldi tudományos kapcsolataink, 1 amelyeknek
egész akciója igazában csak az utóbbi években indult meg teljes céltudatossággal, minő kifejlett hálózatra tettek szert.
1. A Római Magyar
Történeti Intézet. Alapját Fraknói Vilmos
püspök vetette meg egy 1888-ban épített villa adományozásával, melyet
könyvtárral is fölszerelt s amelyben éveken át több fiatal, jórészt egyházi kutatóval együtt dolgozott. Később 1913-ban az egész épületet felajánlotta a magyar államnak, de azzal a kikötéssel, hogy ott a Római
Magyar Történeti Intézetet alakítsa meg. A Magyar Tudományos Akadémia kebelében külön bizottság alakult az intézet gondozására. Az intézetet az olaszok a háború alatt, mint ellenséges vagyont lefoglalták, de
a háború után a két ország politikai viszonyának kedvező alakulásával
visszaadták eredeti rendeltetésének.
Az intézet tudományos munkája a klasszika és román filológia
mellett felöli a történelmet, régészetet, művészet- és irdalomtörténetet
elsősorban olasz-magyar kapcsolataiban.
A római intézet újabb feladatot nyert azáltal, hogy az 1924. évi
XXV. t.-cikkbe iktatott új magyar középiskolai törvény a reálgimnáziumnak tantervébe francia és angol nyelv mellett az olasz nyelv tanítását
is felvette. A törvény végrehajtására ezentúl olaszul tudó tanárokról is
kell gondoskodni és ezáltal a római intézet munkaköre kibővült. Maga
az olasz kormány négy ösztöndíjat adományozott a Római Magyar Történeti Intézetnek oly tanárjelöltek számára, akik az olasz nyelv és irodalom középiskolai oktatására olasz egyetemen készülnek. Az olasz kormány ezt a ma is fennálló akcióját megtoldotta még azzal, hogy a saját
költségén olasz lektort küldött mind a három magyar vidéki egyetemre
az 1925/26. tanévtől kezdve. Viszonzásul a magyar kormány szintén
négy ösztöndíjat létesített olyan olasz nyelvszakos tanárjelöltek számára,
akik részben nem a római, hanem más olasz egyetemeken végzik tanulmányaikat. Minthogy az intézet régi épülete az új kibővült feladatkör
számára szűknek bizonyult, a magyar kormány 1927-ben hatalmas palotát (Palazzo Falconieri) vásárolt Rómában, amelynek berendezése most
van folyamatban.
Az eredetileg csak történelmi hivatású intézet nagy szolgálatot van
hivatva teljesíteni első. orban a magyar történettudománynak.
2. A Berlini Magyar
Tudományos
Intézet szervezése
Gragger
Róbertnek, a berlini egyetemre rendkívüli tanárként való meghívásával
kezdődik. A tanszék mellett Gragger nemsok idő múlva szemináriumot
létesített, melyet hamarosan 10.000 kötetre felgyarapodott könyvtárral
szerelt föl, úgyhogy a szeminárium részére eredetileg kijelölt két helyiség szűknek bizonyult. Ezért az intézet új, nagyobb helyiségbe költözött,
majd 1920. április havában közvetlenül az egyetem mögött, a N. W.
7. Dorotheenstrasse 6. szám alatt levő házba került, melynek első emeletén 16 helyiségben van kényelmesen elhelyezve. Könyvtára az újabb
szerzeményekkel időközben több mint 26.000 kötetre szaporodott.
1
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Ennek a végleges helynek elfoglalása előtt már 1917 decemberében az addigi magyar szeminárium a berlini egyetem magyar tudományos intézetévé alakult át s ennek megfelelően programmja is kibővült.
Az eredeti feladaton, a magyar nyelv és irodalmon kivül kiterjeszkedett
az egész magyar kulturára, sőt a velünk rokon népek kultúrájára is.
Ennek a tárgykörnek megjelölésére az Ungarologia elnevezés kezd elterjedni.
Igen életrevaló gondolata volt Graggernek az, hogy 1917-ben megalapította a Berlini Magyar Tudományos Intézet Barátainak
Egyesületét,
amelyben a magyar és porosz kormány, a Magyar Tudományos Akadémia
és a berlini egyetem képviselőin kivül a magyar és német politikai és
társadalmi élet számos vezető egyénisége, tudományos tanácsában pedig
a magyar, német és finn tudomány kiváló képviselői foglalnak helyet.
Ez az egyesület, melynek Finnországban külön fiókja van, nagyban hozzájárult az intézet és az egész magyar ügy iránt befolyásos barátoknak
szaporodásához.
A Berlini Magyar Intézetnek az Ungarische Jahrbücherben
1921.
óta külön folyóirata is van, amely a világ összes tudományos könyvtárában ismert és különböző világrészekben keresik és idézik. A Jahramely
bücherrel kapcsolatban jelenik meg az Ungarische Bibliothek,1
kizárólag magyar munkákat tartalmaz.
Ezzel a nagyarányú fejlődéssel az intézet helyiségeinek növekedése
is lépést tart. A porosz kormány önálló épületet jelölt ki céljára, az
Am Kupfergraben és Dorotheen-strasse sarkán levő, Knobelsdorf által
épített és műemléknek nyilvánított palotát, amely szintén az egyetem
tőszomszédságában van.
A berlini Collegium Hungaricum. Graggernek az egyetemen tanártársai körében szerzett tekintélye, a Berlini Magyar Tudományos Intézet
kitűnő felszerelése és dolgozóhelyiségei lehetővé teszik az ottani eredményes munkát. Ezt az eredményességet még jobban lehet fokozni, ha
kollégium szervezésével a Berlinben kutatók anyagi gondjai enyhülnek.
Ezért Gragger 1922 decemberében azt a javaslatot tette, hogy a magyar
állam vásároljon egy alkalmas épületet főiskolai internátus céljaira. Gróf
Klebelsberg Kuno, vallás- és közoktatásügyi miniszter erre megfelelő
összeget bocsátott Gragger rendelkezésére, aki ebből 1923-ban megvásárolta a Berlin N.-W. 6. Marienstrasse 5. szám alatti háromemeletes,
csendes fekvésű házat, amely ház az egyetemtől mintegy 10 percnyire van.
A magyar-német kapcsolatok egyre fokozódó erősödése a magyar
kormányt további áldozatkészségre indította. Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter megvásárolta a Dorotheestrasse 2. sz.
saroképületet, melynek parkja a Knobelsdorf-féle palotáéval összeér és
így azzal egy telektömböt alkot. Ez a palota a folyamatban lévő bővítés
és átalakítások után 30 ösztöndíjasnak és több professzornak fog szállást nyújtani és megfelelő termeivel és tudományos felszerelésével méltó
módon fogja képviselni a magyar kultúráért hozott áldozatkészséget.
1
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A Berlin-Dahiemben levő hires kutatóintézetekkel való közeli kapcsolat biztosítására ugyancsak Gróf Klebelsberg Kuno miniszter szintén
vásárolt egy kisebb telket azzal a szándékkal, hogy azon néhány kutató
befogadására alkalmas házat építsen.
Ez a nagyarányú munkásság és a berlini intézetnek hatalmas fejlődése mutatja legjobban, hogy Gragger egy évtized alatt mily nagy és
szilárd eredményeket ért el. Korai halála valóban pótolhatatlan vesztesége a magyar tudománypolitikának.
3. Bécs. a) A Bécsi Magyar Történelmi intézet. A monarchia megszűnése a testőrség feloszlatását is maga után vonta és így a Gárdapalota rendeltetése is tulajdonképen megszűnt. Gróf Klebelsberg Kuno
mint a Történelmi Társulat elnöke, már 1919-ben arra gondolt, hogy a'
bécsi levéltárak nagyfontosságú anyagának kiaknázása végett Bécsben
magyar történelmi intézetet kell szervezni és arra legalkalmasbbb helyet
épen a Gárdapalotában kaphatna. Ez a terv hamarosan meg is valósult és így jött létre a Bécsi Magyar Történelmi Intézet, melynek ma a
Gárdapalota félemeletén ízléses bútorokkal berendezett 15 egyágyas
szobája s hét szobából álló máris 3000 kötetet meghaladó történelmi
szakkönytára van.
Az intézetet a Magyar Történelmi Társulat alapította ugyan, de
igazgatását az Országos Magyar Gyűjtemény Egyetem tanácsa végzi.
Az intézet tagjai által végzett nagyjelentőségű kutatómunka eredményei a Magyar Történelmi Társulat forráskiadványaiban látnak napvilágot, amelyek legtöbbször egészükben a bécsi anyag feldolgozásán
alapulnak.
Gr. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter Schmidt-Ott
volt porosz közoktatásügyi miniszter útján a bécsi történelmi intézetben
1925. őszétől kezdve három állandó helyet ajánlott fel német kutatók
számára, akiknek számára a Bécsi Levéltárban őrzött anyag szintén
nagyfontosságú. Ezekért a helyekért cserébe ajánlották fel a németek
magyar tudósok felvételét a Kaiser Wilhelm Institutokba, továbbá a
florenzi és athéni német művészettörténeti és archeológiai intézetekbe.
b) A bécsi Collegium Hungaricum. A Gárdapalota nemcsak a történelmi kutatók számára nyújt kitűnő elhelyezést, hanem máris működik
az épület egész harmadik emeletén egy főiskolai kollégium, amelynek
az a célja, hogy elsősorban németszakos középiskolai tanárainknak és
tanárjelöltjeinknek a német nyelvben való alapos kiképzésére nyújtson
lehetőséget, ezenkívül azonban befogadjon más olyan egyetemi hallgatókat vagy fiatal tudósokat is, akik valamely bécsi főiskolán vagy intézetben akarnak tanulmányokat vagy kutatásokat végezni.
Az intézet 1925/26-tól 30 ösztöndíjas számára van berendezve.
A tagok két félévre nyernek felvételt és egyetemi tanulmányaikon kívül,
ami németül folyik, angolul is tanulnak. Az ösztöndíj második évre is
megújíható.
c) A Bécsi Természettudományi
Intézet. A Naturhistorisches Hofmuseum gyűjteményeinek gazdagsága, az Institut für Radiumforschung
és más természettudományi intézetek eléggé megokolják azt az egyelőre

még csak tervet, hogy további helyiségek felszabadulása után a Gárdapatotában 5—6 szoba természettudományokkal foglalkozók részére tartassék fönn.
d) A Bécsi Magyar Művészeti és Művészettörténeti Intézet. Bécsnek
igen gazdag művészeti emlékei vannak főképen barokk-korból, gyűjteményei pedig számos világhírű művészi darabot őriznek. Zenei élete
szintén világhírű és a művészettörténeti kutatás is régi múltra tekint
vissza. Gróf Klebelsberg Kuno ezért a Gárdapalotában egy művészeti
és művészettörténeti intézet szervezését is tervbe vette. — Mindezen
intézetek elhelyezésére a Gárdapalota már kedvező fekvésénél fogva is
a legalkalmasabb.
A palota földszinti helyiségeiben menza működik, elsőemeleti díszterme pedig a magyar és külföldi tudósok részére kiválóan alkalmas
előadások tartására és így a kapcsolatok és érintkezések fejlesztésére.
A magyar-osztrák kulturális kapcsolatot szolgálta még két régi
bécsi intézmény: a Pazmaneum és a Theresianum.
4. Dorpat. 1923-ban Észtország magyarországi követe utján azt
közölte, hogy örömmel venné, ha a rokon magyar nemzet tagjai foglalnák el azon egyetemi tanszékeket, amelyeket saját nemzetük fiaival
egyelőre nem tudnak betölteni. Erre a dorpati (Tartu) egyetem közigazgatási jogi tanszékét egy magyar tanárral töltötték be, aki csakhamar egy
magyar könyvtárat szervezett az egyetemen, ahol a magyar nyelvnek
külön lektora is van.
5. Helsinki. A finnekkel való rokonságunk és hagyományos tudományos kapcsolataink intézményes kifejezést nyertek azáltal, hogy 1925.
januárjában a helsinkii egyetemen magyar lektoratust állítottak föl. A finn
és észt nemzettel való tudományos kapcsolatok fenntartásának hatalmas
eszköze a finn-ugor tanügyi kongresszusok intézménye, amely két évenkint hol Helsinkiben, hol Dorpatban, hol Budapesten van összehíva.
6. Páris. A francia kormány a francia szellemi befolyásnak Magyarországon való erősítésére erősen törekszik, amit a magyar tudományos
körök teljes megértéssél fogadnak.
A francia kormány a tudományos kapcsolatok előmozdítására 1921ben 10, 1922-ben 6, 1923-ban 10, 1924-ben 8 egyetemi hallgató és 2
tudós részére adományozott havi 600 frankot kitevő ösztöndíjat. Az ösztöndíjak felének odaítélését a francia kormány a magyar kormányra
bízta, másik részének odaítélésében szabadon járt el. A francia kormány
ezt a rendszert ma is fenntartja. Ezenfelül azonban a magyar kormány
is ad újonnan alapított francia ösztöndíjakat.
A párisi magyar tanszék felújítása 1925-ben újból szóba került;
költségeit a magyar és francia kormányok együttesen viselnék. Hasonlóképen tervbe van véve Párisban is Collegium Hungaricum létesítése.
Mindkettő megvalósítására vonatkozó tárgyalások azonban külső okokból mindeddig elhúzódtak.
7. Amerika,
a) International Education Board. Ifjabb John D.
Rockefeller 1923-ban megalapította az I. E. B.-t. Ennek elnöke most
Wickliffe Rose. Európai állandó képviselője a fizikai és biologiai tudo-

mányokra Augustus
Trowbridge, a mezőgazdaságra pedig Claude B.
Hutchison. Ez az alap részesített az 1924/25. évben három magyar ifjút
mezőgazdasági ösztöndíjban, amelynek összege havi 120 dollár, azonkívül az utazási költségeket oda és vissza, valamint a tandíjakat külön
viseli. Ezen ösztöndíjak célja a tudományos szaktapasztalatoknak nemzetközi viszonylatban való kölcsönös kicserélése.
b) Michigan Agricultural College. A michigani mezőgazdasági főiskola az 1924/25. tanév tartamára meghívott két magyar tudóst, egyenkint évi 1200 dollár ösztöndíjjal.
c) Lancaster. Magyar nyelvű főiskolai tanítás folyik a Franklinés Marschall-kollégiumban és Akadémián, valamint a református egyház
theologiai szemináriumában, Lancaster P. A.-ban. Itt a réf. egyház avégből állította fel a magyar tanszéket, hogy a magyar ifjak egyidőben és
ugyanazon költséggel egyszerre sajátíthassák el amerikai és magyar kiképeztetésüket.
d) Institut of International Education. Az Institut of International
Education 1919-ben alakult könyv-, diák- és tanárcsere révén a nemzetközi nevelés előmozdítására. Az Institut megalakulását főképen az
tette aktuálissá, hogy a világháború után egyre több idegen diák kereste
föl az Egyesült-Államok egyetemeit. Kívánatos volt, hogy a magyar diákok eljussanak Amerikába is, de az odautazás, az ottani élet és tanulás
magas költségei miatt ezt csak ösztöndíjasok tehették meg. Csak 1924-ben
sikerült egy magyar egyetemi hallgatónőnek ösztöndíjat szereznie, majd
a következő évben érintkezésbe lépve az Institut of International Educationnál hat ösztöndíjas helyet kaptunk magyar diákok részére. Az Institut
révén most már évről-évre mennek ki ösztöndíjas magyarok Amerika
egyetemeire.
e) Smith Jeremiás-alapítvány.
A Magyarország szanálásának ellenőrzésére kiküldött főbiztos, Smith Jeremiás, amerikai állampolgár, a
Magyarország részéről neki megállapított tiszteletdíjat nem vette föl. Ezért
a magyar kormány a 3'5 milliárd korona tiszteletdíjat a Magyar Nemzeti Bank részvényeibe fektette és nevéről elnevezett alapítványul lekötötte, hogy annak kamataiból a budapesti kir. József műegyetemet végzett technikusok ösztöndíjat kapjanak Amerikába. Az ösztöndíjak számát
és összegét évről-évre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg.
8. Zürich. A magyar kormány 1926-ban egy házat vásárolt Zürichben, s annak egy részét magyar főiskolai kollégium részére jelölte ki.
Zürichnek műegyeteme híres s ezért a kollégium főleg technikusok részére lesz alkalmas.
9. Stockholm. 1920. év januárjában alakult meg a stockholmi Magyar Társaság a Stockholmban lakó magyarokból és magyarbarát svédekből. Ennek a társaságnak van egy külön Magyar Kultúrosztálya, melynek az a feladata, hogy Svédországban a magyar irodalmat, művészetet,
szóval a magyar kultúrértékeket népszerűen megismertesse.
10. Anglia. Hogy a reálgimnázium és reáliskola tantervébe felvett
angol nyelv tanítására megfelelő középiskolai tanárok álljanak rendel-

kezésre, másfelől pedig, hogy más tudományszakok terén is az angol
szellemmel kapcsolatba jussunk, 1925. év nyarán Klebersberg Kunó gróf
az Angliával való szellemi kapcsolatok megszervezését is megkezdette.
A kezdeményezés eredményeképen az 1925/26. tanévtől a londoni,
oxfordi, aberdeeni (Skótország) egyetemekre, 1926/27. évtől kezdve pedig
a cambridgeire is a magyar kormány ösztöndíjasakat küld ki.
11. Lengyelország. A lengyel és a magyar nemzetet történelmükből
•származó mély szimpátia kapcsolja egybe. A két nemzet történelme egymás levéltáraink kölcsönös feltárása nélkül nem is művelhető. Ezért a
két ország tudományos körei a szorosabb kapcsolatok kiépítésére törekszenek. Ennek eredménye, hogy a varsói egyetemnek ma már magyar
lektora van, ki magyar tárgyú történelmi előadásokat tart.
12. A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet szervezésének
munkálatai a világháború alatt indultak meg és az intézet 1917. januárjában
egy konstantinápolyi bérházban nyílt meg. Az intézet szervezeti szabályzata 1 az intézetet állami intézménynek szervezte és céljául azt tűzte ki,
hogy az „egyetemes történelemmel, főleg a bizánci-magyar és törökmagyar érintkezések kutatásával, a klasszika és keresztény archeológiával,
Bizánc és az iszlám művészetének történetével, végül a keleti, elsősorban
a török-magyar összehasonlító nyelvészettel foglalkozó szaktudósoknak
kutatásaik helyszíni folytatására módot adjon, ezzel az említett tudományszakok hathatósabb fejlesztését intézményesen biztosítsa s egyszersmind
a hazai tudományunk a török szellemi élettel való kapcsolatát erősítse."
Az intézet kézi könyvtárral és rendes fölszereléssel volt ellátva és
1918 szeptemberéig folytatta értékes működését. Akkor tagjainak, miután
a könyvtárt egy kolostor őrizetére bízták, a többi fölszerelést pedig
értékesítették, haza kellett térniök. A könyvtár 1926 júniusában a konstantinápolyi Német Archeológiai intézetbe került.
Ennek az intézetnek újból való megnyitása a szervezeti szabályzatban kitűzött célok miatt igen kívánatos.
A külföldi magyar tudományos intézetek vezetői 1924. év végén
megalakították a Külföldi Intézetek Szövetségét, mely 1925. húsvétján
Berlinben tartotta első összejövetelét.
íme! nagy vonásokban vázolva, a magyar tudománypolitika ilyen
eredményeket mutathat föl a külfölddel való tudományos kapcsolatok
terén. Hogy e kapcsolatok nincsenek mindenütt a fejlettségnek egyenlő
fokán, annak az a magyarázata, hogy ez a tisztán tudományos jellegű
mindössze néhány éves múltra tekinthet vissza, és szervezett külföldi
összeköttetésünk, másfelől pedig, mint a berlini intézet példája is mutatja,
életrevaló megoldások csak a helyi viszonyokból kiindúlva jöhetnek létre.
A tudományos munka természete hozza magával, hogy az csak
lassan érő gyümölcs, ezért a külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésében is következetes kitartásra van szükségünk. Máris látszik azonban,
hogy ezzel a legnagyobb eredményeket fogjuk fokozatosan elérni. Minő
1 H. K. V. K. M. 9764/1916. ein. sz. r.

eredményeket? E kérdésre két gondolat emelkedik ki: az egyik az,
hogy szervezett tudományos munka utján, amely nemzeti életünknek
egyik megnyilvánulása, egyre jobban belekapcsolódunk a nemzetközi
értelmi együttműködésbe és így nemzetközi helyzetünk javítását szolgáljuk. A másik gondolat pedig az, hogy az ember lelkéből fakadó ama
törekvés, mely folyton a több és intenzivebb megismerés felé ragad,
egyre több emberben érvényesülhet a legkedvezőbb feltételek mellett s
ezáltal a kultúra előbbreviteléhez is fokozottabb mértékben hozzájárulhatunk. így találkozik a tudománypolitikában az egyetemes emberi és a
nemzeti szempont.

Figyelő
Willig esése.
Annak idején megemlékeztünk azokról a harcokról, melyek Németországban Wittig breslaui egy. tanár személye és írásai körül támadtak. Ezen harcok a római hatóságok beavatkozásával értek véget. Wittig
müveinek indexre tételével együtt a Sz. Officium a müvekben foglalt
tévedések visszavonását kivánta Wittigtől. Wittig ezt nem tette meg,
ezért 1926. július 15-én a breslaui bíboros piispük hivatalosan kijelentette Wittig kiközösítését és hivatalának elvesztését. Wittig azóta az
Egyház közösségén kívül él.
Engelbert Krebs, a freiburgi (in Breisgau) egyetem dogmatika tanara a Der Katholische Gedanke 1928. 3. számában Wittignek az Egyházból való távozását világítja meg alapos tanulmányában. Ennek a
tanulmánynak gondolatmenete sok mindent megmagyaráz azoknak, akik
Wittig írásainak megtévesztő hatása alá kerültek. Azért nem lesz nálunk sem érdektelen Krebs megállapításait röviden összefoglalni.
Krebs Sz. Ágoston elvéből indul ki: A léleknek mitől sem kell
jobban félnie, minthogy elszakadjon Krisztus testétől. Mert ha Krisztus
tcsté-LÖl elszakadt, már nem tagja ennek és ha nem tagja, tehát nem
is élteti Krisztus lelke." (In. Joannem, tract. 27. n. 6.) Wittig elszakadt Krisztus testétől, tehát. . .
Joseph Wittig 1879-ben született, 1902-ben a hittudományok doktora lett, 1903-ban pappá szentelték. Rövid lelkipásztorkodás után tudományos munkába kezd a római német intézetben, 1909-ben breslaui
egyetemen magántanár, 1912-ben az ókeresztény egyháztörténet és patrologia rendes tanára lett. Krebs Wittig írói működésében az 1920.
évet t::S7. meg korszakfordulónak. Ez előtti írásaiban a kath. hitélet
bősége nyilatkozik meg a gyermeki lélek derűs szemléletében. 1920ban az „emberi tettek és történések" misztériumáról írva — először
fejezi ki sajátos küldetésének öntudatát és ettől kezdve a polémia és
a gúny mind erősebben jelennek meg műveiben. Hogy ezt a fordulatot mi idézte elő, arra nézve Wittig is titkolódzik; de Krebs éles
lélektani megfigyeléssel a Wittig háztartásában beállott változást is tekintetbe veszi. Betegeskedés, kedélydepresszió kapcsolódnak azzal, hogy
Wittig nővére elhagyja testvére házát és így Wittig idegen nőre kénytelen bízni háztartását. Hogy mi volt a döntő mozzanat Wittig papi
életének összeomlásában, azt csak odafenn tudják; ő „fájdalmas elhatározásokról" beszél, melyek ,új életre' keltették; tettekről, melyek Isten
segítségével történtek és amelyeket nem szabad megnemtörténtté kívánni."
Wittig életfordulója tehát valami lelkiismeretbe vágó ténnyel van
összefüggésben és ezzel függ össze hittudományi életszemléletének változása is. Krebs írása nyomán nem tudok szabadulni attól az analógiától, mely Wittig esete és Luther alakulása közt fennáll, ahogy azt Denífle megvilágította.
Wittig is a hitével, hittételeinek új fogalmazásával akar — há-

borgó lelkiismeretének nyugvást biztosítani. Az aposztaták szokott útja
ez, akár színleg az Egyházban, akár nyíltan az Egyházon kívül: erkölcsi elveikhez keresik a megfelelő dogmákat.
Miben áll Wittig „megváltó" elmélete? Életünk múltjából sokat
szeretnénk kitörölni, meg nem történtté tenni. Wittig ezt a nyugtalanságot először azzal akarja megszüntetni, hogy azt mondja, mi a külső
tettért nem vagyunk felelősek, mert az előre benn van az Isten világtervében, hanem csak azért, hogy akaratunkat nem egyesítettük az Isten akaratával. Wittig kiindulása összefügg azzal a tétellel, hogy Isten
közreműködik az emberi cselekvéssel. Csakhogy Wittig nem akarja
észrevenni, hogy ez a közreműködés nem rontja le az akarat szabadságát és így az ember felelősségét a belső és az akaratából eredő
külső tettért is. Különben is Wittig következetlen önmagához, mert
ugyanazzal az érveléssel, mellyel ő külső tetteink (pl. emberölés) alól
való felelősségünktől akar felmenteni — hogy t. i. ezek nem jöhetnek
létre az Isten közreműködése nélkül, — a benső tettekre (szándék,
elhatározás) vonatkozó felelősségünk is megszűnnék.
Wittig ezen eszméit igyekezett írói készségének minden eszközével népszerűsíteni és — mint ahogy ez ilyen esetekben szokásos —•
mind mélyebbre esett a tévedések leljtőjén. Mindinkább egyedül érezte
magát különvéleményével és ezért egész lutheri méreggel vagdalkozott
a dogmatika és a dogmatikusok ellen, majd pedig az egyházi tekintély
képviselői ellen.
Az Egyház alapításáról írt cikkében oly tételeket állít fel, melyeket a laikus olvasó esetleg szellemeseknek tart, de amelyek igazában
theológiai sületlenségek. Pl. „Az Egyház nem keletkezett, hanem még
mindig keletkezésben van.'' — „Az Egyház az én lelkem önmegvalósulása." Ezek után írta meg a ,Megváltottak' (Die Erlösten) c. cikkét,
melyet a Hochland szerkesztője is csak átdolgozással, simító jegyzetekkel közölt 1922. húsvétján. Ez a cikk (magyarúl megjelent az Életben) óriási feltűnést keltett, nagy vitákat provokált, Wittiget is védekezésre és újabb támadásokra szorította. Ezután már megindult a lavina Wittig feje fölött. Újabb írásaitól több egyházi hatóság a közlési engedélyt megtagadta; ő erre barátságosabb cenzúrát keresett, sikerült is egy-két müvét Imprimatur-ral megjelentetnie. Főpásztora nagy
szeretettel intette, figyelmeztette, más püspökök is igyekeztek visszatartani túlzásaitól, nagynevű német hittudósok (köztük Krebs is) személyes érintkezést kerestek vele, hogy az Egyházban megtartsák. Minden hiábavaló volt.
— Wittig kiközösítése után — nem csatlakozott nyíltan a protestantizmushoz; egyideig az a szándéka volt, hogy nem fog megnősülni.
1927 júliusában azonban megnősült. Ezzel a ténnyel katholikus védőit
hozta legnagyobb zavarba, viszont igazolta azokat, akik személyét is,
írásait is félhitűeknek tartották. Esésének mélységét jelzi az, hogy lakásán minden vasárnap összegyűjti hiveit és a miserítus „szabad" átalakításával mutatja be az újszövetség áldozatát. Lelkiismeretét úgy
megnyugtatta, hogy már a legsúlyosabb szentségtörést is elviseli.
Szomorú, tragikus eset. Iskolapélda arra, mily szorosan összefügg
az élet a dogmával, a dogma az élettel.
—rf—

A katholikus kritikáról.*
J. Calvet, a francia katholikus irodalmi renaissance harcosa, irányítója a Renouveau catholique című művében szemlét tartott azon gazdag termésen, melyet a kaholikus irodalomnak a XX. sz. első 2 évtizede termelt. Az értékek, eredmények bemutatása volt ott a cél, de
már ott is olvastunk néhény megjegyzést, melyekből következtethettük,
hogy az írónak másnemű mondanivalója is van, a nehézségeket, a negatív oldalt is látja. A D'une critique catholique-ot ezekkel a nehézségekkel való szembenézés hozta létre.
Csak természetes, hogy egy merész lendületű új irodalom vitákat
provokál. Sok minden ok mellett lehet ez a hirtelen növés betegsége,
származhatik faji sajátságokból, mik a franciáknál annyiszor idéznek
fel nálunk szinte érthetetlen vitákat. Ezekkel a betegségekkel annál is
inkább szembe kell nézni, mert olyan szembeötlő és kényes tényekről
van nem egyszer szó, mint pl. Mauriac kereszténység után sóvárgó pogánysága vagy H. Montherlant nyilt szakítása kath. írói múltjával.
Calvet könyvét nem azért írta, hogy a kath. szellemű kritika elveit rendszerbe foglalja. Ezen a téren ő nem mond lényegesen újat.
Szempontjai ugyanazok, miket előtte már évszázadok óta hirdettek
(nálunk pl. Várdai Béla könyve: Katholicizmus és irodalom). Az ő
könyve azért íródott, hogy azt a lappangó antagonizmust kiegyenlítse,
mely az új, feltörekvő katholikus irodalom és a katholikus kritika között van. Az író felkészültsége, szerető aggodalma, szellemessége, eleven előadása élvezetes olvasmánnyá teszik a 270 oldalas könyvet.
Szigorú, de becsületes kritikát követel a kath. idodalom számára.
A katholikus kritikustól nemcsak a hivatása, hanem a vallása is követeli, hogy alaposan végezze kötelességét. Az esztétikai ismereteken kívül legyen felszerelve vallási ismeretekkel is, hogy felületesen ne Ítéljen. ítéletében nem befolyásolhatják irodalmi klikkek, irodalmi díjak.
Kritikája legyen alkotó kritika. Hiába vannak ellenségei a kritikának,
az emberiség legnagyobbjai is, Dante, Pascal stb. sokat köszönhetnek
a kongeniális kritikusoknak, kik kincsesházuk gazdag tárházából ú j
fényt derítenek a remekművekre. Irányítsa a kritikus a közönséget, de
irányítsa az írókat is. Sohasem volt erre nagyobb szükség, mint mostanában, mikor a hirtelen növekvés következtében a gyermekbetegségek (hamis miszticizmus, a rendkívüliségre való törekvés, a szenzualitás egy faja, mely igen közel áll a delectatio morosa-hoz) ellepik a francia irodalmat. Itt a kritikának igen nagy hivatása van. A gyógyítás
azonban nem történhetik ecettel és korbáccsal. Ezen utóbbi probléma
körül mozog az egész mű. Ezért íródott a könyv.
A kath. kritikus is a mindenkire érvényes esztétikai elvek szerint
ítél. Az irodalmi mű, a művész az élet interpretálója lévén, a kath. kritikus feladata, jelentősége abban áll, hogy az irodalmi művek megítélésénél az ő kath. szellemű életfelfogását érvényesíti, keresi. Ez a kath.
életfelfogás felvilágosítja á kritikust ott, ahol a katholikum csak kül* I. Calvet: D'une critique catholique, Paris, Spes.
**

sóség, hatásvadászat stb. Komoly erkölcsi felelősség nehezedik ilyen
esetekben a kritikusra. (Gondoljunk csak az ú j a b b időkben nagy port
felvert úgynevezett vallásos könyvekre, mik hamis szentimentalizmusukkal az Egyházétól eltérő felfogást csúsztatnak a közvéleménybe.)
Azonban a kritikus vigyázzon, hogy ne ítéljen könnyelműen más hithűségéről s ne gyanúsítsa meg tüstént más orthodoxiáját. Különösen
óvja Calvet a theológiailag képzett kritikust, aki a művészi szempontokat elfelejti és olyan területre lép, mely nem az övé.
A katholikus érzés és a sekrestyeszellem című fejezetben helyesen
mondja, hogy amint a művészi munka megítélésénél nem elég, hogy
a tárgy körül ismeretünk legyen, hanem esztétikai érzék is kell, valamely mű katholicitásának a megítélésénél sem elég a tudás, hanem katholikus érzés és gondolkozásmód is kell. Ezt nem helyettesíti valami
vallásos érzésféle (Rousseau). Itt is azonban az óvatosság, a testvéri
szeretet uralkodjék. Hányszor tagadták meg a katholikus érzést olyan
íróktól, kik azon a téren, ahol semmi bíró nincs, a maguk lábán mertek járni!
Amit Calvet a sekrestyeszellemről mond, az főkép francia specialitás, de megszívlelhető mindenütt. Irodalmi és más vonatkozásban megjelenik másutt is. Ez a szellem az, amely mindent az épületesen megírt könyvek szerint ítél és dicsér meg. Ez a szellem, mely új irányokat
megérteni nem tud. Calvet munkára szólítja fel a kath. kritikusokat.
Sürgős és nehéz a feladat, melynek megoldása nélkül kath. irodalmi
újjászületés nem lehetséges, vagyis olyan irodalom, mely a nagy olvasó közönséget érdekelje. Semmi se kívánja, hogy az épületes könyv
pipogya is legyen. Ha a kath. kritikus teljesíti a kötelességét, az eliteolvasóközönség gyarapodni fog, s a kath. szellemű irodalom mindegyre
több embert asszimilál.
A kath. írónak nagy teriilet áll rendelkezésére, az egész élet. Kut a t h a t j a az emberi szív rejtélyeit, elemezheti erényeit, gyöngéit. Nem
panaszkodhatik az állítólagos korlátok miatt se, melyeket neki az Egyház törvényei állítanak. Nehézségek, összeütközés esetében mindig megtalálja a megoldást, mert az nem a tárgyválasztásban, írói eljárásban,
stílusban lesz, hanem az író lelkében. Ha nincs meg az íróban az erény
kultusza, ha nem rendelkezik a cath. sensus-sal, írhat épületes munkákat, divatból nyúlhat vallásos témához, az átérzés hiánya mindig kiérzik. Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi, itt is áll. Ellenkezőleg, aki át van itatva a sensus catholicus-tól, erőlködés nélkül is
megtalálja a nemes accentus-t.
Calvet könyve nagyon jó szolgálatot tesz az új francia katholikus
irodalomnak. De n a g y haszonnal olvashatják nálunk is. Megismertet
a francia kath. irodalommal, annak nehézségeivel, de sok gondolatot,
eszmét adhat nekünk is. Nem egy problémájának kifejtése időszerű
volna nálunk is. Pl. az utóbbi időben a laikus íróktól annyira kedvelt
hagiographia problémája, vagy az írók kath. kultúrájának kérdése, ami
Franciországban elég jó megoldást talált a kath. egyetemeken rendezett úgynevezett cours publique-ekkel. Calvet olvasása után meggyőződhetünk arról, hogy nálunk is a katholikus irodalom problémája itt

keresendő. Míg kath. vallási kultúra, sensus catholicus nélkül fordulnak az írók kath. témához, addig bőviben leszünk bántó Ízléstelenségeknek, addig nálunk sem lesz igazi katholikus irodalmi renaissance.
Dr. Szalay Jeromos.

Savonarola a történetírók ítélőszéke
előtt.
A firenzei dominikánus személye és müve körül a harc még mindi g áll. Rejtélyes egyéniségébe még nem tudtak úgy belevilágítani, hogy
ez a világosság egész tisztán mutatná a renaissance-kor e prófétájának
az arcát. Vannak védői és támadói most is, mint életében. Mereskovszky Lionardo-ja prédikáció közben rajzolja meg a S. Marco perjelének az arcát — és — egy ördögöt rajzol benne. A protestáns történetírás Luther előfutárjának akarja megtenni. Neri Sz. Fülöp és Ricci
Sz. Katalin pedig szentként tisztelték azt a Savonarolát, akit VI. Sándor
által kiküldött bíróság mint eretneket, szakadárt és a szentszék megvetöjét küldött embertelen kínzások után a máglyára.
Ördög — vagy szent — ez az a két arc — melyet Savonarola
a történelem előtt mutat — még ma is. Pastor Pápák Történetében (III.
k.), bár elimeri egyéniségének tisztaságát, mégis elítélőinek sorába áll.
Mik azok az okok, melyek miatt e kiváló történetíró elitéli Savonarolát?
Több okot lehet találni Savonarola ellen. Az egyik — Savonarola
politikája, a firenzei theokratia felállítása, a franciákkal .való szövetkezése. Hibáztatják továbbá éles támadásait kora papsága, hierarchiája és VI. Sándor pápa ellen. Legsúlyosabb vád ellene, hogy a pápai
tilalom ellenére tovább prédikált és a kiközösítést nem respektálta. A
pápa letevésére egyetemes zsinat Összehívására akarta bírni a francia
királyt. Ezenkívül kisebb vádak: a gyermekrendőrség és a ,,hiúságok
máglyája", melyen sok művészi kincs elégett.
Négy század távlatából nehéz ítéletet mondani Savonarola fölött,
de a történelem még sem vonhatja ki magát azon feladat elől, hogy
igazságot szolgáltasson Savonarola pőrében. Ma pedig D'Arc Janka
szenttéavatása után a kath. történetírás nem kerülheti meg ezt a problémát, hisz az analógia kézenfekvő. D'Arc Jankát is máglyára ítélték — egyházi bíróság döntése alapján — ma még is a szentek közt
tiszteljük. Talán Savonarola megítélésében is tévedtek az egykorú bírák és — mai követőik?
Savonarolának védői közt kiváltak Fr. X. Funk, Grauert, E. Commer, az első kettő egyháztörténetíró, a harmadik pedig kitűnő dogmatikus. Legszívósabb védője J. Schnitzer, müncheni egyet, tanár. Sajnos,
Schnitzer múltja (a modernizmus idején elszakadt az Egyháztól) nem
a legjobb minősítés ily kényes ügy elbírálására.
Most pedig a Hochland 25. (1927—8.) évf. 462—85. lapjain Seb.
Merkte, a kitűnő német egyháztörténész szól bele a vitába Savonarola
mellett. Érdemes a vád mellett a védelmet is meghallgatni. Merkle he-

lye sen mutat rá arra, hogy a XV. századvégi (1452—1498.) Savonarolát nem lehet csak úgy egyszerűen a mai egyházjogi, domatikai felfogásunk alapján megítélni. Azóta a korviszonyok változtak és a kánonjog is nagy útat tett meg előre. Akkor az Egyház és a pápaság történetének egyik legszomorúbb korát élte. Savonarola abból az öntudatból élt, hogy ő Istentöl küldött próféta, mint az ószövetség prófétái,
kinek hivatása kora szellemének megjavítása. Erről a misztikus élményben nyert elhivatásáról, ennek tudatáról tanúskodnak művei és beszédei.
Mint ahogy az ószövetség prófétái szembeszálltak néppel, papsággal
és királlyal, úgy érezte Savonarola is ezt a kötelességét. Különben az
Egyházban sem hiányzott az ily természetű isteni küldetés; példa rá
Sienai Sz. Katalin és az Orleansi Szűz.
Ebből ered az is, hogy a firenzei próféta beleavatkozott politikai
dolgokba. Az egész mellékes kérdés, hogy politikája tárgyilag helyes
volt-e (sok historikus, jogász, egykorúak és későbbiek — dicsérik politikáját); a megítélés szempontjából fontos az, hogy Savonarola prófétai, refonnátori küldetésében nem zárkózhatott el a közügyektől. A
sekrestyepolitikát ma sem tartjuk elégnek az Egyház számára, akkor
pedig az egyház és az állam még a középkori összeköttetést tartotta
fenn egymásközt. A francia szövetséget akkor az olasz nép is melegen
fogadta; egyébként Savonarola ezzel a szövetséggel nem hibázott nagyobbat, mint elitélője, VI. Sándor, a törökkel való szövetséggel.
Savonarola prédikációinak éles hangját a hierarchia és a pápa bűnei ellen — a korviszonyokból kell megérteni. Akkor a Nyugat még
egy keresztény családot alkotott; a kritika ezen családon belül hangzott el és a kritika tényleges bűnöket ostorozott. Ma — a szakadás
után az ilyen beszéd kifelé is hangzanék és az Egyház tekintélyét is
rombolná előttük; de akkor csak benn hallatszott és célja az igazán
szükséges reform volt. Egyébként egy századdal korábban így beszélt
Sienai Sz. Katalin és a renaissance idején se volt ez a hang szokatlan
nagy szónokok, sőt szentek ajkán sem, pl. Sienai Sz. Bernardinén.
Savonarola tényleg nem engedelmeskedett
a pápának. Először is
nem fogadta el a Rómába való meghívást saját küldetésének igazolására. Miért? Maga hivatkozik betegségére, ellenségei áskálódására és
firenzei működésének nélkülözhetetlenségére. Védekezésében van igazság: tényleg beteges volt, azután pedig — a Borgiák városába menni
annak idején, számára könnyen az orgyilkos kéztől való halált jelentette volna. Hiszen pár évvel előbb a „titkos zsidók" ellen prédikáló
ágostonos Ábrahám pátert orgyilkosok darabokra szabdalták. Savonarola sem várhatott mást.
Nem tartotta meg az igehirdetés tilalmát és ellenszegült a S. Marcokolostor és a lombardiai kongregáció egyesítését előíró rendeletnek.
Mind a kettőt tette azért, mert a népnek és szerzeteseinek lelki üdvét
féltette a rendeletektől. A tilalom után hallgatott egyidejig; de látta, hogy
hallgatása nyomán a bűn kezdett megint féktelenkedni a nép közt. A
lombard kongregáció laza fegyelme tönkretette volna a S. Marco reformját.

Vájjon elégségesek-e ezen okok a pápának való engedelmesség
megtagadására? Ezt a kérdést Merkle (Schnitzer nyomán) Savonarola
esetében igenlőleg akarja megoldani. A kiindulópont itt is: Savonarola
egyenes isteni küldetésének tudata, mely hivatkozhatott az apostol szavára: Inkább kell Istennek engedelmeskedni, mint embereknek. A körülmények olyanok voltak, hogy az akkori egyházi fegyelem szerint az
ellenállás jogos volt. Hisz egy századdal később is még a nemrég boldoggáavatott Bellarmin bíboros azt tanította, hogy miként jogos az
ellenállás, hogy ha a pápa valakit testében megtámad jogtalanul, ép
úgy jogos, ha a lelkeket támadja meg vagy az államban zavart támaszt és még inkább, hogy ha az Egyházat akarja tönkretenni. Ilyenkor lehet védekezni azáltal, hogy rendeletét valaki nem tartja meg és
azáltal, hogy őt akaratának végrehajtásában meggátolja. (De Romano
Pont. 1. 2. c. 29. ad. arg. 7.) — A Corpus Juris Canonici (C. 43
X 2, 13.) tartalmazza III. Ince pápa egy leiratát, mely arról az esetről tárgyal ,midőn egy hivő jobb.tudása alapján lelkiismeretének szava
miatt elöljárója parancsát nem tartja meg. A pápa úgy döntött, hogy
mivel minden, ami nem hitből, azaz biztos meggyőződésből történik,
bün (Róm. 14, 23.), az Isten ellen nem szabad a bírónak engedelmeskedni, hanem a vádlottnak inkább el kell viselni, hogy a kiközösítést kimondják rá.
Ezen alapon tanította Sz. T a m á s és vele más skolasztikusok, hogy
annak, akit igaztalan alapon kiközösítettek, inkább meg kell halnia a
kiközösítésben, sem mint olyan parancsnak engedelmeskednie, melynek
teljesítése lelkiismeretével ellenkezik. Mert ez az élet igazsága ellen
volna, melyet még a lehetséges botrány elkerülése végett sem szabad
feláldozni. (In. IV. 1. Sent. 4. D. 38.)
Merkle hivatkozik más szövegekre is, melyek mutatják, mily magasra helyezte a középkori egyház a lelkiismeret szabadságát — még
akkor is, ha az az egyházi tekintéllyel szembeütközik.
Azzal a ténnyel szemben, hogy Savonarola a kiközösítés után bizonyos idő múlva misézett, prédikált, Merkle azzal védi őt, hogy hiveí
megbotránkozását akarta elkerülni, akik megütköztek azon, hogy az
ernber (a pápa) szavát elébe helyezi az Isten igéjének. A kiközösítés
amúgyis hamis okok alapján mondatott ki, tehát érvénytelen volt. Minden jel arra mutatott, hogy a prior iránt való gyűlölet, bosszú inspirálta, nem az igazságszolgáltatás. Még később is akadt kanonista ( G a s parre), aki azt tanította, hogy az ilyen kiközösítéstől nem kell félni.
Megvallom, Merkle érvelése, mellyel Savonarolát védi a kiközösítéssel szemben tanúsított viselkedése miatt, nem meggyőző. Sz. T a más és mások nem azt mondják, hogy a kiközösítést nem kell respektálni, ha az ítélet igazságtalan, hanem azt, hogy ezt is el kell viselni,
benne inkább meghalnia annak, aki ártatlansága tudatában van. Ez
pedig Savonarolánál ép annyit jelentett volna, hogy nem miséz, prédikál a kiközösítés alatt. Ha a földi igazságszolgáltatásban nem is lehetett volna reménye, ha a „jobban informált pápához" nem is föllebbezhetett VI. Sándornál, akkor is — ott van az az eszköz, melyet a
lelkiélet mesterei ajánlanak, köztük Sz. Benedek: ,,Spem suam Deo

committere" — bizalmát az Istenbe vetni. Itt csak egy mentő körülmény lehetett volna — külön, igazolt, ha kellett, csodával igazolt isteni
parancs erre a viselkedésre, a további prédikálásra. Lehet, hogy Savonarolánál bensőleg ez a parancs meg volt, de igazolva nem volt és eddig sincsen. Ha pedig a misztikus revelációk szembeszállnak a hivatalos egyházi tekintély szavával, akkor rászorulnak a kétséget kizáró
isteni bizonyságra, mert különben áll a történelmi kinyilatkoztatás alapján a kétségtelen isteni szó: Aki titeket h a l l g a t . . . Természetes, hogy
a kinyilatkoztatás tartalmi adottságaival, a hit- és erkölccsel ellenkező
magánrevelációk — önmagukban tévesek, hallucinációk, vagy ördögi
sugallások. Savonarolánál azonban fegyelmi dologról volt szó; ott előfordulhat a legfőbb egyházi tekintély részéről is a hibás, sőt gonosz
intézkedés, melynél a priori nincs kizárva, hogy az Isten rendkívüli eszközöket választ kiküszöbölésükre.
Ép ezért nem találó az a párhuzam, melyet Merkle von Savonarola és az orleansi szűz viselkedése közt. Az orleansi szűz kitartott
amellett, hogy neki közvetlen isteni küldetése volt és hogy ez a küldetés nem f ü g g az egyházi tekintélytől. Kész volt a miséről, áldozásról, keresztény temetésről is inkább lemondani, semmint a lelkében szóló
hang ellen cselekedni. Ez épen az a viselkedés, amit III. Ince és Sz.
Tamás kívánnak. De Savonarola nem így tett. Savonarola mint pap
működött tovább, midőn a kiközösítés joghatóságát megvonta. Még akkor is, ha igazságtalannak tartotta a büntetést, alkalmazkodnia kellett
volna hozzá legalább in foro externo és keresnie a törvényes módokat az ítélet megváltoztatására.
Elismerem, hogy a Savonarola mellett felhozott okok elégségesek
arra, hogy az ő alanyi jóhiszeműségét igazolják, amit különben Pastor
sem tagad. Ez a jóhiszeműség annyira megvolt, hogy Savonarola hitt
abban, hogy Isten az ő küldetését csodákkal is igazolja, ha kell.
Savonarola zsinatot akart összehivatni az Egyház reformjára és
a pápa fölött való ítélkezésre. Ez a törekvés volt halálos ítéletének
egyik okozója és ma is n a g y vádpont ellene. A történelem fényénél
azonban ez a vádpont látszik leggyengébbnek. Hogy Savonarola vallotta-e a „concilium supra papam" elvet, az még nincs tisztázva és
nem is valószínű Sz. T a m á s követőjénél. De ezen elv miatt sem lett
volna a XV. század vegén még eretnek vagy szakadár, mert ennek elvetése még akkor nem volt dogmatikusan definiálva. Aki a Szeplőtelen
Fogantatást Szent Bernát idején tagadta, szintén nem volt heretikus.
Savonarola ismerte e kétségtelen tényt, hogy VI. Sándor simoniával
választatott meg, ami választásának érvényét veszélyeztette. Hogy ez
a választás érvényes volt-e, amúgyis kényes egyházjogi kérdés, melvnek eldöntésében végeredményben az a tény fontos, hogy az ő pontifikátusát az egykorú és későbbi egyház elismerte. Savonarola, mint kortárs, látta a pusztulást a szent városban, az erkölcsi fertőt — és mint
próféta törekedett az Egyház reformjára. Erre más eszköz igazán nem
volt. mint az egyetemes zsinat. Hogy ennek összeűlését VI. Sándor nem
fogja elősegíteni, azt Savonarola nagyon jól tudta és azért fordult a
francia királyhoz. Különben a történelmi példa nagyon közel volt —

a konstanzi zsinat és annak sikere a XV. sz. elején. Ez a zsinat két
pápát tett le, köztük azt is, aki összehívta — és visszaállította az Egyház egységét. Ezt is .egy világi uralkodó tette lehetővé. A történelmi
példa és a korviszonyok igazán megokolttá tették Savonarola előtt a
zsinat összehívásának szükségét.
Savonarola azonban nem ért célt VI. Sándorral szemben és életét
a máglyán fejezte be. Máglyájának borzalmas fénye, a kegyetlenség,
mellyel kínozták és kivégezték, bírái lelkében mutatja az ördögi arcot.
A lelkierő, mellyel szenvedett, a hit, mellyel kínzása után a Miserere
zsoltár magyarázatát írta, a szeretet, mellyel szerzetes-ruhájától búcsúzott, hasonlóvá teszi őt a keresztútját járó Krisztushoz. Nem tudom,
nem lett volna-e jobb neki előbb megkezdeni ezt a keresztútat, a kiközösítés kimondásakor, vagy akkor, midőn Rómába hivták. Ö is elmondhatta volna az igazságtalan bírónak: Nem volna semmi hatalmad ellenem, ha onnan felülről nem adatott volna. Ha talán meg is késett,
mégis része lett még Krisztus keresztjében, mint Cirenei Simonnak —
és a poharat fenékig kiitta. VI. Sándor is végzett, de nem így. Nem
tudok szabadulni attól a benyomástól, hogy ez az igazán keresztényi
halál a legszebb igazolás Savonarola számára. Igazságtalanúl Ítélték
el, jogtalanul kínozták, ő pedig mindezt elviselte, hittel, reménnyel, szeretettel. Az Orleansi Szűzhöz a máglya teszi hasonlóvá Savonarolát.
Egy protestánsról, aki Krisztusért vértanúságot szenvedett, XIV.
Benedek azt mondta: Martyr coram Deo, non coram Ecclesia. A kiközösített, halálraítélt Savonarola legalább is halálában nem volt se
szakadár, se eretnek. Lelkiismerete szaváért halt meg, mint az orleansi
szűz és mint a keresztény vértanúk. Ahhoz azonban, hogy Isten és az
Egyház előtt szent lehessen, az Egyháznak szüksége van kétségtelen
isteni bizonyságra — csodára vagy csodákra, melyek isteni küldetését,
vele viselkedésének jogosságát igazolják — legalább is az utókor előtt.
A történetírás jól teszi, ha igazságot szolgáltat Savonarolának és
a kath. lelkiismeret nem tűrheti, hogy a firenzei máglyát az utókor jóváhagyja. Annak a megállapítása azonban, hogy Savonarola élete —
az előbb tárgyalt pontokban is — követendő példa-e az utókor számára vagy inkább jóhiszemű tévedés — a Szentlélektől vezetett Egyház dolga és nem a historikusoké. Az orleansi szűz életét az Egyház
igazolta — majdnem ötszáz évvel azután, hogy a beauvaisi püspöki
bíróság boszorkányság és eretnekség címén elítélte; ezzel az Egyház
megmutatta azt is, hogy valaki lelkiismerete szavát hűségesen követve
az Isten útjait járja, akkor is, midőn a kortársak — még az egyházi
hatalom birtokosai is — szembekerülnek vele, sőt halálra ítélik. Nem
ez-e a mysterium crucis, Krisztus keresztjének a titka?
Dr. Kiihár Flóris.

Könyvek.
Kereszténység Hochland-Stimmen vagy a Hochland-Graí
és kultúra.
vitákban való állásfoglalásunkból lemérni;
Wiederbegegnung von Kirche und Kul- Mondjuk azt. hogy meggyőződésünk szetur in Deutschland. Eine Gabe für Karl rint a Stimmen szóvivői, mint hétpróbás
Muth. 1927. Kösel.. München. 396 1. 6 M. theológusok — elvi kérdésekben fölötte
Theodor Haecker: Christentum und álltak — a laikus Muthnak; és — bár
Kultur. Kösel. München. 1927. 274 1. 7 M. ezt magunk is fenntartással fogadjuk csak
Két könyv a német könyvpiacon, melyek el — a Gralnak is voltak érdemei a
cimükkel is elárulják tárgyuk rokonságát. százszázalékos katholicitás hirdetésével a
A tárgy maga a kereszténységnek ősi szépirodalomban —; mindez nem von le
problémája — a kulturához való viszo- semmit abból a kétségtelen tényből, hogy
a Hochland a kultura minden ágában
nya.
általában
méltón szólaltatta meg a kath.
Az első könyv Kari Muthnak 60. születésnapjára és 25 éves szerkesztői jubi- világfelfogást, és meggyőződésének tekinleumára szánt ajándék azok részéről, akik télyes olvasótábora útján gyakorlati éraz ö irányának munkatársai. Kari Muth- vényt is tudott szerezni.
ban hivei azt az embert látják, aki a A kötet egy része Muth személyi érkatholicizmust újra belekapcsolta az egye- demeivel foglalkozik, nagyobb része azontemes német nemzeti kulturába. A mű 19 ban elvi, elméleti kérdéseket tárgyal. Fr.
tanulmánya jórészt ebben a gondolatkör- Fuchs nagyon érdekes képet fest a német
ben mozog. A német katholikus szépiro- katholicizmusnak az egyetemes nemzeti
dalom és tudomány legkiválóbbjai szól- kulturában való helyzetéről a 19. sz.-ban.
nak a tárgyhoz: Fr. Fuchs, J. Nadler, A beállításban van néha bántó árnyalás
M. Ettlinger, Ph. Funk, P. Wust, T h . — a katholikus „gettóról"; ezt a szót
Haecker, H. Hefele, A. Dempf, Fr. Des- igazán nem szeretjük a másikkal kapcsosauer, A. Mayer, R. Grosche, P. Dörfler, latban; viszont el kell ismernünk, hogy a
H. Bahr, K. Eschweiler, S. Merkle, E. katholikusok körében sokan voltak, akik
Schmidt, Fr. Herwig. — Gondoljon akárki szerették volna, h a a Nap pusztán az ő
akármit Muth jelentőségéről; egyet el kell táborukra sütött volna — miként ez amaz
ismernie: egy szerkesztőnek már az isidőben nálunk is így volt. Egyáltalán naóriási érdeme, hogy nagyjában egyvágású, gyon tanulságos lenne a német és marokonészjárású tábort tud magának ösz- gyar viszonyok összevetése a katholikus
szegyűjteni munkatársaiból. A Hochland kulturmunka terén. Ami eleven ereje még
pedig egy negyedszázad alatt szépiroda- a katholicizmusnak volt a jozefinizmus
lomban és tudományban oly tábort gyűj- és liberalizmus után, azt felőrölte a potött maga köré, mely nélkül a német litika — ott is, itt is. Hogy a politika
kath. irodalom jóformán megfeleződnék, nem minden és hogy főként az Egyház
az egyetemes nemet irodalom pedig számára nem lehet egyedüli célkitűzés,
ugyancsak szegényebb volna. Hogy maga azt ma a törvénykönyv juttatja kifejea Hochland mit jelent ezen idő alatt, zésre. Az Egyház azzal sem elégedhetik
annak értékét nem szabad pusztán a meg, hogy csak saját hivei számára terA Pannonhalmi Szemlében ismertetett, illetve hirdetett könyvek leggyorsabban szerezhetők be Pfeifer Ferdinánd (Zeidler Testvérek) nemzeti
könyvkereskedésében Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 5. (Nemzeti Casino palotájában)-

meljen a kultura egyes ágaiban: tudományban, művészetben; az igazi tudomány
és az igazi művészet lényegében van az,
hogy értékeket termel mindenki számára.
Goethe épúgy az egész világé, mintahogy
Dante az.
Fuchs nagyon helyesen mutat rá arra,
hogy a katholikusok inferioritásáról hangoztatott vádat főleg az a tény hozza
létre, hogy a katholikusok maguk vonulnak vissza, maguk mondanak le arról,
hogy oly kulturmunkát végezzenek, mely
a nemzet egyetemes kulturájába kapcsolódnék.
F. Nadler a Muth—Kralik-vita eszmei
háttterét mutatja be; M. Ettlinger Schlegel, Deutinger és Muth esztétikai alapelveit hasonlítja össze. Ph. Funk érdekes
képet fest a mai német nemzedék szellemi életéről. Tanulmányában különösen
azt a gondolatot emeljük ki, amely a
világiaknak a kath. tudományban való
közreműködését hangsúlyozza. A laikustheológusok, apologéták sorát Chateaubriandtól Muthig Seb. Merkle vonultatja
fel; Schmidt pedig Donoso Cortes berlini működését ismerteti. P. Wust szellemtörténeti tanulmányában a mai német
métafizikai irányzódás fötipusait vizsgálja.
Ismertetésünk, sajnos, nem veheti sorra
az összes tanulmányokat. A tanulmányok
politikai, gazdasági, irodalmi, irodalompolitikai tárgyakat fejtegetnek, égető korkérdéseket, melyek ismerete nélkül ma
bajos annak az Egyház kulturmissziójába
beállani, akinek számára a katholicizmus
nem melegházi ültetvény jól körülzárt
zárdai kertekben, hanem terebélyes fa,
mely nemzeteket vonz árnyéka alá.
2. Theodor Haecker a most ismertetett
kötetnek is munkatársa egy érdekes nyelvesztétikai cikkel; Christentum und Kultur
cimen látszólag össze nem függő dolgozatait szép kiállítású kötetben adta ki a
Kösel-cég. Th. Haecker a konvertita Írókhoz tartozik. Művét már ez a tény is
érdekessé teszi. Egyik legjobb ismerője
ma a XIX. sz. vallási genie-jeiknek, a

protestánsoknak is, katholikusoknak is.
Ő adta ki németül Newmann, Kierkegaard
műveit. Tanulmányai során érlelődött ki
benne a kath. világszemlélet szépsége és
igazsága. Mint konvertita eleven benyomásokat, egyéni értékeléseket közöl —
akárcsak az angol Chesterton. Akik kívülről jönnek az Egyházba, sok mindent
megcsodálnak, észrevesznek, ami az otthon maradiaknak fel se tűnne. Haecker
emellett elsőrangú stiliszta, akiről azt
mondják, hogy a mai Németország legjobb prózaírója.
Kötete négy kimagasló írónak, Sörén
Kierkegaardnak, Newmann bíborosnak,
Francis Tompsonnak és Schelernek gondolatvilágába vezet. Munkájának alapgondolatát ezek ismertetése közben fejti
ki. Haecker szerint a kereszténységnek
és a kulturának találkozása a keresztény
kultúrában föltételezi a kinyilatkoztatás
tényének elfogadását, a hit primatuszát;
és egyenes arányban áll a természetes
ész egészségéhez, az erkölcsök tisztaságához, még pedig nemcsak egy egyedben vagy vallási közösségben, hanem egy
egész népben vagy fajban.
Haecker az alapkérdésben egész világosan lát; az értékek hierarchiájában az
első helyre nem a kulturértékeket teszi,
hanem az „egy szükségest". A keresztény
kultura kérdése szerinte gyökerében a
természetnek viszonya a természetfölöttihez. A kereszténység nem teremti a természetet, az már adva van; nem termi
a lángészt, mert az is természet; de megszenteli a természetet és szolgálatába
fogja a lángészt, akiben a természettel
kapcsolódó démonikus erők hatalmasabbak, mint az átlagemberben és ép ezért
a kegyelemnek is erősebb munkája van
vele. Mi az iskola műszavával Haecker
gondolatát úgy fejeznők ki, hogy a természet (tehát: tudás, művészet, irodalom
stb.) potentia oboedientialisban
van a
természetfölöttivel szemben; ezért lehetséges a szintézis úgy, hogy keresztény
kultura keletkezzék. Ezt a szintézist azon-

ban csak a kegyelem ereje teremtheti
meg; a természet nem; erre még a genie
felfokozott természeti ereje is elégtelen.
A hit és a kegyelem azonban áthatja a
kultura minden ágát; nem egyszerűen
párhuzamosan halad vele, hanem beléje
hatol, formálja, alakítja, kidolgozza —
mint a lélek az a n y a g o t
Haecker az ö alapgondolatát szemlélteti
más-más módon műve további tanulmányaiban. A dán Sörén Kierkegaard nálunk, sajnos alig ismert egyénisége ál!
az egyik végleten — azon, amely azt
mondja, hogy kereszténység és kultura
közt áthidalhatatlan ellentét van, a keresztény embernek a kulturával szemben
a teljes tagadás álláspontjára kell helyezkednie.
Haecker mesterien rajzolja ennek a dán
protestáns- theológusnak lélek-képét, aki
a teljes igazsághoz néha egész közel jár,
de még sem éri el, mert az Egyházat
nem ismeri — zsenialitása az imádság;
de az Istent és az ö világát oly messze
tolja az emberi ész fölé, hogy az értelem már semmikép sem ér föl hozzá.
Newmann bíboros Grammar Of Assentjének, hitfilozófiájának elemzése az újabb
kath. irodalom Ágostonának világszemléletével ismertet meg. Newmann az angolok egyik legnagyobb gondolkozója.
Ez a bölcselő theológus a hitet a régi
nagy szellemek, Sz. Ágoston, Sz. Tamás.
Sz. Anzelm lángelméjével hatja át — de
úgy, hogy a mai ember lelkéhez hozza
közelebb. Tanításának egyik sarkalatos
tételét, hogy a hit a kath. Egyházban organikus fejlődésben áll, fejti ki Haecker
az analógia elvéről szólva.
Francis Tompson
Haecker szerint a
szépség elemét vezette vissza Istenhez a
természetben és a nyelvben. Haecker a
nyelv esztétikájának egész eredeti meglátásait alkalmazza Tompsonra.
Nagyon aktuális most is — Scheler
halála után is (Scheler f 1928. május
19-én Frankfurtban), az a tanulmány,
melyet Haecker 1925-ben írt, midőn Sche-

ler álláspontját a katholicizmushoz és a
kereszténységhez megváltoztatta. Haecker
nem tagadja, hogy Scheler genie-jében
a természetes ész tán az összes metafizikusok közt legközelebb jutott a kereszténységhez; viszont a kereszténységgel
rokon világszemléletét ép úgy, mint attól
való elfordulását abból magyarázza, hogy
Schelerben akkora volt a genie gőgje,
hogy kegyelem híjján elbukott. Scheler
alaptévedése, hogy nem tudta a szellem
élő, teremtő voltát megérteni; ezért nyúlt
ősi gnosztikus mithológiához, mely szerint a világ, a természet nem az Isten
alkotása. Haecker fájdalmasan nézi, hogy
töri, rombolja össze Scheler a maga értelmével büszke alkotását.
Scheler esete is Haecker alaptételét
igazolja. A természet — még lángésszé
fokozott formájában sem elég ahhoz,
hogy keresztény kulturát, tudományt, művészetet alkosson. Ha még oly közel áll
is hozzá látszólag: a szakadék mégis
óriási közte és a hit között. Ezt a szakadékot csak a kegyelem hidalhatja át.
Örömmel olvassuk ezeket a megállapításokat. A legnagyobb, legbonyoultabb
problémák végül is a katekizmus egyszerű igazságaiban találnak megoldást.
Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni;
lehetetlen neki tetszőt alkotni, lehetetlen
keresztény kultúrát teremteni.
Dr. Kiihár Flóris.
Dr. Schütz Antal: Az Ige szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok, előadások,
beszédek. Budapest. Szerző kiadása. 1928.
640 1. Ára 10 P, a szerzőnél 7 P.
Schütz Antal összegyűjtött dolgozatainak hatalmas kötete méjtán viseli az „Ige
szolgálatában" cimet. Az ,Ige' itt abban
a jelentésben áll, melyet a Sz. János
evengélium Prologusa és a patrisztikus
theológia szentesített; jelenti az Atya egyszülöttét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az ő teljességéből merített bőven
Schütz Antal. Kötete prizmán szétbontva
mutatja azt a sokszínű fényt, melyet az

Ige .igazságából vett. A dolgozatok 25 a világ vége), amint behatol a modern
éves tudós munkának a gyümölcsei 1902- lélektan műhelyébe Würzburgban, hogy
töl 1927-ig. Hogy ez az igazság, melyet kifinomult módszerekkel jusson a szakSchütz Antal merített az Ige teljességé- pszichológusok által is megbecsült ered(kiemelkedő
szótársítások).
ből és melyet hirdet az Ö gazdag élete ményekre
— egyúttal kegyelem is, felülről jövő Számára „nihil est superfluum", mert
adomány, azt a kötet nem hangsúlyozza, hatalmas tudását bölcseleti és dogmatikus
de az olvasó megérzi. Schütz Antal igazi téren tudja gyümölcsöztetni — akárhonnét
hittudós, a szónak klasszikus értelmében; is merítette (értelmi ismereteink eredete;
az ő tudása az Igéből vett élet — ön- szempontok a mai pantheizmus étiológimagának és 25 év óta mindazoknak, akik ájához, áldozat-elméletek; a szentségi
az ő közvetítésével jutnak közelebb a jegy, a kegyelem mivolta). Ez a spekulativ tehetség azonban nem marad a kaLogos — Ige — mélységeihez.
Ez a kötet nemcsak arányaival monu- tedra hűvös magasságában. Számára a
mentális a mi theológiai irodalmunkban. dogma élet és papi lelkülete oda viszi
Ha benső struktúrájával nem is éri el a az oltárhoz, a szószékre és az iskolába.
magyar Dogmatikát és a Bölcselet ele- A hittudós az Ige szolgálatába áll, mint
meit, — szerző főműveit, de a változatos hitszónok és nevelő.
tartalom valahogy a tárgy oldaláról fiHálásan vesszük gondos és magvas begyelmünket és érdeklődésünket jobban szédeit, melyekben a szentek dicséretét
az alany oldalára fordítja. A skolasztikus zengi, vagy vigasztal a hit szavával „in
bölcselet és hittudomány annyira objek- angustiis temporum" vagy a keresztény
tiv, hogy az alanyt, a szerzőt alig mu- házasság misztériumát és hivatását hirtatja annak, aki nem szokott hozzá a deti. Mint nevelő, mélyen behatol a mai
szellem vizsgálatához — az ő termékei- I erkölcspedagógia elveibe és nagy példaben.
képeken lelkesedik maga és lelkesít máSchütz kötetében a mai hittudós, mint sokat (Wilmann; Foerster). Az iskolán
a nagy ősök méltó utóda jelenik meg. át tágabb nevelési perspektívákba tekint;
Nem hiába említi maga is Szent-Viktori a dogmatikus a nemzetnevelés, a nemzeti
Hugo jeligéjét: Omnia disce, videbis post- újjászületés paedagogusává válik. Minden
ea nihil esse superfluum. A szerző egyik sora — sub specie temporis et aeternitatis
kiemelkedő jellemvonása:
érdeklődésének — áll. Az igazság idő- és térfölöttisége
sokoldalúsása, mely egyéniségének bámu- számára nem az élettől való visszahúzólatos sokrétűségét sugározza. Az ősök dás palástja. Együtt él a katholikus re(Sz. Ágoston, Sz. Tamás) egy kor egész naissance nagyjaival, lélekközösségben áll
tudását szívták magukba, hogy az Ige velük; ezért állít emlékbeszédeiben nekik
fényében összegyűjtsék és megtisztítsák. művészi emléket — elsősorban ProhászA mai hittudós sem elégedhetik meg a kának. Megkap bennünket, hogy ez a látkompendiumok századkézből átvett és szólag elvonult, spekulativ tudós hogy
eredeti eszmetartalmától is gondosan meg- ragaszkodik, hogy lelkesedik Prohászkátisztított ellenvetés halmazával, ha a mo- ért és mily égő veszteségtudattal gyádern tudás szintézisét akarja elérni és a szolja! Nem újkori mása-e ez Sz. Tamás
Lógósnak a mai lélekben elhintett vetését és Sz. Bonaventura barátságának? Minél
learatni. Az ő feladata: omnia disce, sokoldalúbb egy jellem, annál nehezebb
hogy mindent taníthasson. Művében meg- centrumát megközelíteni. Schütz Antal
ismerjük őt, amint végig küzdi magát a sokoldalúságát is bajos néhány általános
mai fizika gondolatvilágán (a természet- jellemvonással egységbe foglalni. Itt batörvények értéke, energetika és bölcselet; nálissá válnak az oly jellemvonások is,

melyek olyanok megfigyeléséből erednek, csak világ- és nemzeti történelmi, hanem
kik őt otthonában, az ő tudós műhelyé- főleg szellemtörténeti szempontból. Hol
ben — vagy a katedrán látják. Mert áll ma a filozófia az 1900-as materializhogy hatalmas intellektus és vasakarat mustól! És a theologia Schell félrecsúpárosul benne, a szerzetes puritánságá- szott genie-jétől, a kereszténységből frával, vagy hogy bámulatos szorgalom és zist gyártó modernizmustól vagy akár az
munkabírás jellemzik — ezek mind csak iskolák néha csak rozsdás páncélt fényekívülről szembetűnő sajátságok Schütz sítő, a módszert céllá tevő hittudományi
egyéniségén. Talán nem járunk tévúton, apparátusától! A Diadalmas Világnézet a
ha Schütz jellemének és vele tudásának módszerről a célra vetette a hangsúlyt.
mélységeit — ez utóbbi itt elsőrendű A cél pedig, hogy a mai ember minél
feladatunk — ott keressük, ahova köte- többet merítsen az Ige bőségéből, a mai
tének egyik, tán jelentéktelenebbnek látszó szellemi élet minél jobban sarjadjon az
része vezet. Kalazanti Sz. Józsefről irja, Ige spermáiból. Ez a mai theologia felhogy ő nekünk „életforrás és létalap" adata. Schütznek huszonötéves munkás.— „bensőséges istenességével s gyakorlati sága is ezen feladat derekas teljesítése
tevékenységével". 1904-ben így állította által áll az „Ige szolgálatában".
önmaga elé és rendtársai elé a piarista
Dr. Kiihár Flóris.
Schütz a rendalapítót. Bensőséges istenesség — gyakorlati tevékenység — ime a
A keresztény művéforrás és a patak; a törzs és a gyümölszet Ikonográfiája.
cse. Négy szentnek dicséretét zengi:
Karl Künstle: Ikonographie der christrendje alapítójáét, Sz. Imréét, Sz. Ala- lichen Kunst. 1. B. Principienlehre, Hilfsjosét és Canisius Sz. Péterét. Mintha motive, Offenbarungstatsachen. 388 képcsak illusztrációt keresne a bensőséges pel. 8°. XX. és 670 1. Freiburg im Breisistenességre — és a gyakorlati tevékeny- gau 1928, Herder. 37 M.
ségre — bennük.
Künstle könyve a Pannonhalmi Szemle
Most megint át kellene térnünk az II. évfolyamának 1. számában ismertetett
alanyról a tárgyra, a szerzőről a mun- Ikonographie der Heiligen c. művel, mint
kára. De hiszen a szerzővel voltaképen előbb megjelent 2 kötettel együtt nagyeddig is a művet ismertettük — ha nem szerű összefoglaló ismertetése a kereszis a szokványos kritika módján. Schütz tény művészetnek az ikonographia, a ké640 oldalon oly változatos témákat tár- pes ábrázolás szempontjából. S mielőtt
gyal, hogy a kritikust majdnem lehetet- a művészetek összes ágain és korain vélen feladat elé állítja a tárgyi kritikával. gig menne ilyen tartaiomkereső módszerEzen dolgozatok jórésze már megjelent; rel, az alapvető kérdéseket tisztázza. Megnéhánya külön kiadványban, mások pe- a d j a az ikonografia fogalmát, jelen álládig folyóiratokban. Az önnállóan megje- sát a művészettörténet keretében, tanító
lentekkel negyedszázad óta foglalkozik törekvéseit, a francia romantikusoktól
már a szakkritika — és tegyük hozzá: (Didron, Cahier, Caumont) kiinduló iroSchütz tudós érdemeit — összefoglaló dalmát és tárgyilagos kritikát nyújt újabb
műveinek megjelenése előtt — ezekkel sze- képviselőiről, Springerről, Detzelről, Krarezte. Ebben az összeállításban meglát- usról, Maiéról, Brehierről. Mikor meg a
juk tudásának fejlődését — ez a fejlő- keresztény szimbolika lényegét és erededés egyenesvonalú; alig szorúltak korábbi tét tárgyalja s pontos szabályokat állít
művei erősebb átdolgozásra. Pedig egy fel a szimbolikus művek magyarázására,
negyedszázad nagy idő; — 1902-től 1928- kemény és határozott állást foglal minig jóval nagyobb, mint máskor — nem- den helytelen törekvéssel szemben. Sybel-

lel szemben az őskeresztény művészetnek
a görög-római művészettől való alaki függését engedi csak meg, a tartalmit nem
s e felfogásnak protestáns, racionalista
vallástörténeti alapját visszaveti, mely szerint a kereszténység nem természetfeletti
kinyilatkoztatás eredménye, hanem csak
antik kultúra természetes folytatása s így
művészete se új, se alaki, se tartalmi
s'emnontbol. Nem osztozik Dvorák forradalmi véleményében sem, aki meg egészen újat lát az őskeresztény művészetben. Wulffal is polemizál, akinek alexandrinizmusa sokszor egészen karikatúra
jelleggel bír, pl., mikor Szűz Mária ábrázolását a kis Jézussal Íriszre s a kis
Hónusgyerekre viszi vissza. Strzygowsky
szemitizmusáva'. szemben az őskeresztény
művészet antiszemitizmusát domborítja ki,
mely az újszövetségnek jobban kedvez az
ábrázolásban. Nyugodt állást foglal a
modern egyházi archeologia nagy problémájával szemben is, hogy a nyugati
egyházi művészetnek Róma, vagy Kelet-e
(Mezopotámia, Armén, Irán) a szülőföldje. Megadja a magáét mindegyiknek
s érvelésében a tudomány mai magaslatán állva mindig reális adatokra támaszkodik.
Kitűnő, összefoglaló elméleti alapvetései után az erények, a bűnök, a hét szab i d művészet, az ó - és újszövetségi kinyilatkoztatás, a Krisztus- és Mária-ábrázolás olyan gazdag tárházába vezet
bennünket, hogy nincs müvészethistórikus,
egyháztörténész, művész, pap, vagy a művészeteknek bármilyen barátja, aki nélkülözni tudná ezt a nemzetközi vonatkozásban is igen értékes összefoglaló munkát.
Dr. Mihályi Ernö.

188 1. Diszes bordóvászonkötés aranynyomással, Savely D. rajzaival. P 6.—
Székely Nándor: Krisztus apródjai. 127
1. Diszes, aranynyomású pirosvászonkötés,
Márton Lajos rajzaival. P 8.—
Tarczai György: Margit-legendák. 191
1. II. kiadás. Jaschik Álmos fejléceivel és
háromszinnyomású borítékrajzával. P 8.—
Mikor könypiacunk csak úgy dönti a
különféle, sajnos nem mindig értéket jelentő regényeket, feltűnő jelenség, hogy
még mindig arról kell panaszkodni, hogy
újabb ifjúsági regényirodalmunk elég szegény. Azt mondom az újabb. Megvannak
még most is az iskolai könyvtárakban
azok a jó régi ifjúsági regények, melyeket mi oly mohón kapkodtunk szét a
könyvtárnapokon; a kiadók is megpróbáltak — nem mindig szerencsésen —
új kiadásokat sajtó alá rendezni, d e . . .
Szépek voltak azok a regények, szépek
is maradnak — és mindig értéket jelentenek az ifjúság számára, de — ha nem
lennék merész, akkor azt mondanám, hogy
már igen sok, sokszor viharos idő robogott el ezen könyvek felett és ezen hoszszú idő alatt az érték érték maradt, de
az ezen a könyveken nevelődő ifjúság
lelke megváltozott. A ma ifjúsága is
szépnek és értékesnek fogja találni azokat' a regényeket, amelyeket mi is —
sokszor még iskolai kötelességekről is
megfeledkezve — szinte habzsoltunk —
de nem lesz neki elég, mert a mai ifjúságnak már szélesebb az érdeklődési köre,
más, újabb dolgok is érdeklik, melyeket
azon jó, régi könyvekben nem mindig
talál meg. Ebből a szempontból mondom,
hogy az ú j ifjúsági regényirodalom szegény.
Önkénytelenül

felmerül a kérdés: Mi

Ifjúsági Irodalom. ezen szegénységnek az oka? RegényiróA Szent István Társulat ifjúsági
regényei.
Pohárnok Jenő: A gyermekek királya.
142 1 Diszes, aranynyomású pirosvászonkötés, Márton Lajos rajzaival. P 6.40.
Migend Dezső: A saomatheusi remete.

ink miért nem adnak ragyogó művészetük dús asztaláról az ifjúságnak is valamit? Miért éppen a legnagyobb íróművészeink törődnek legkevesebbet az ifjúsággal? A kiadók miért nem áldoznak
többet az ifjúság lelkivilágának kiforrná-

lására? — Vannak, akik ezt a sok kérdést igen könnyen elnézik ezzel a felelettel: Szegény az ifjúsági irodalmunk,
mert nehéz jó ifjúsági regényt írni és
kevés az ifjúság lelkét ismerő írómüvész.
S mivel ebben sok igazság van, megértem a kiadókat, akik nem mindig tartják rentábilisnak egy új ifjúsági regény
kiadását.
A jó ifjúsági regényhez ugyanis több,
olyan követelmény kell, ami valóban művészt kiván és nehézzé teszi a jó ifjúsági regény írását. Melyek ezek a követelmények? Véleményem szerint ezek: Az
ifjúsági regényíró ifjúságnak írjon és ne
felnőtteknek. F.hhez természetesen az ifjú
lélek világának alapos ismerete szükséges.
Legyen az ifjúsági regény érdekes, mely
leköti az ifjú csapongó fantáziáját, anélkül, hogy átlépné a valószerűség határait; legyen tanulságos — tankönyvjelleg
nélkül; legyen lelkesítő szavalás nélkül;
legyen erkölcsileg nemes, moralizálás nélkül.
Ezzel már meg is mondtam, hogy milyen szempontok szerint néztem a Szent
István Társulat idei ifjúsági regénysorozatát.
Már előre is kijelentem, hogy a jelen
sorozatot ifjúsági irodalmunk nyereségének és értékének tartom — és dicsérendőnek és követésre méltónak a Szent
István Társulat azon áldozatkészségét,
melyet ezen könyvek szinte pazarlóan szép
kiállítására fordított (ami bizonyos fokban magyarázatul is szolgál a könyvek
árára vonatkozólag).
1. „A gyermekek királya" legendagyűjtemény az LJr Jézus gyermekkorából.
Mindig bizonyos bizalmatlansággal kezdem olvasni a Krisztus-legendákat. Az
oka az, hogy nem tudom elfojtani aggodalmaimat: Eléri-e ez a legendagyüjtemény azt a hatást, amit várnánk tőle?
Megvalósúl-e, hogy ezt a témát „sancta
sancte" kell kezelni? Nem profanizál-e az
író fantáziája ott, ahol adatok már nem
állnak rendelkezésére? Lesz-e annyira mű-

vész az író, hogy a fantázia adataival
sem húzza le a hétköznap porába azt,
ami isteni? Nem lesz-e bántóan naiv,
vagy erőltetett? Kiérzi-e az a legendákat olvasó ifjú, hogy az írónak nemcsak
ragyogó stilusművészete, hanem vallásos
lelke is van és ez a vallásos lélek adja
tollába a szavakat, palettájára a színeket?
A gyermekek királyának elolvasása után
megszűntek ezirn aggodalmaim. Nyugodtan adom minden diákom kezébe, mert
tudom, hogy épülni fog rajta, mert a holt
betűkön keresztül belelát a Gyermekek
Királyának szivébe is. És azt is tudom,
hogy érdekelni fogja őket nagyon, mert
a könyvben feldolgozott 42 legenda az
Úr Jézus életének éppen azon részéből
van véve, melyről a Szentírás hallgat. —•
Márton Lajos rajzairól csak annyit: Nincs
még egy magyar művész, aki úgy tudna
Jézuskákat, angyalokat, gyermekarcokat
rajzolni, mint ő.
2. „A sao-matheusi remete" pompás,
izgató kalandokkal megtömött kivándorlási regény a háború utáni szomorú magyar világ miliőjébe beállítva. Aki tudja,
hogy az ifjú léleknek egyik fősajátsága
iz aktivitásra és sokszor kalandokra vágyás, az nem fog csudálkozni, ha ezt a
regényt époly érdeklődéssel fogják olvasni, mint a May regényeket. Nem is
csoda! A világháború utáni magyar öszszeroppanás — oláh megszállás — egy
magyar ezred eladása a kávéültetvényekre
-— az ezredet cs édesapát kereső fiúk a
végtelen tengeren, Brazília őserdőiben —
az életérf való küzdelem az őserdők vadjaival, a rabszolgakereskedőkkel — az
apa és az ezred megmentése mesterséges „földindulással" — mindez olyan dolog, hogy nagyon is leköti és foglalkoztatja a kalandvágyó ifjú csapongó képzeletét. Hogy az izgató kalandok közé
ügyesen be van lopva Brazília faunája,
az ottani néplélek, az emberkereskedők
és kivándorló nvomorgatók pompás rajza,
mindez hasznos és nem unalmas olvasmány. Az a gondolat, melyet a regény

sok helye propagál, hogy t. i. a magyarnak még a legkétségbeejtőbb helyzetben
sem szabad bátorságát veszítenie, a jövendő boldogság íejében, ma különösen
időszerű és megteszi a maga hatását az
ifjú olvasó lelkére, noha ez a propagálás
sohasem bántó és erőszakolt. (Azt már
csak úgy zárójelek között említem, hogy
néhány helyen az érdekesség kedvéért a
valószerűség szenved; a váratlan, izgalmas fordulatok nem mindig kellően motiváltak [a torockói asszonyok váratlan
megérkezése a brazíliai kávéültetvényre
— a „tartalék" megjelenése a „földindulásnál"; — az is föltűnő, hogy a mi székelyeink oly könnyen tudnak beszélgetni
mindenkivel ott messze idegenben — pedig nem is mindig gesztussal és mimikával beszélgetnek]. Kissé kellemetlenül
hat az emberre, hogy a rajzok 20 oldallal is előbbre vannak a könyvben,? mint
a hozzávaló szöveg). — Ezeket az apróságokat, melyeket az események izgalmas
forgatagába kerüit olvasó talán észre sem
vesz — nem véve figyelembe, azt hiszem
a Sao-Matheusi remete kedves, szórakoztató olvasmánya lesz ifjúságunknak.
3. A „Krisztus apródjai" az ártatlan
gyermeklelkek szerencsétlen kereszteshadjáratának története át meg átszőve magyar vonatkozásokkal. Két magyar gyerek belekerűi a Krisztus sírjáért lelkesülők közé — az ő sorsuk, szenvedésük és
az expedíció meghiúsulásának története
a regény tartalma. Ez a regény egy más
oldalról ragadja meg az ifjú lelkét. Manapság szinte szokássá lett a panasz,
hogy a ma ifjúságának beteg a lelke,
nem tud magasabb ideálokból és ideálokért élni, nem tud lelkesülni. Ha a maga
egészében nem is fogadom el a tételt,
annyit el kell ismernem, hogy sok igazság van benne. És ebben valljuk meg,
nemcsak a ma ifjúsága — hanem a ma
felnőttjei is hibásak. Tud a ma ifjúsága
is magasabb ideálokért lelkesedni, csak
rá kell nevelni, példákat kell eléje állítani. És ebből a szempontból tartom na-

gyon értékesnek ifjúságunk számára ezt
a regényt. Azáltal, hogy a középkornak
ideálokért lelkesedni tudó lovagvilágába
helyezi a cselekvényt, azáltal, hogy a
szüiőkben, az akkori lovagokban megmutatja a lovagerények élettéválását; tanít
és nevel anélkül, hogy tanítóskodna, lelkesít és tüzel pathetikus frázisok nélkül,
az ideálok átélésére serkent, anélkül, hogy
az erkölcsbíró tógájába burkolózva prédikálna. És amellett milyen érdekes, milyen szines! Apró, sokszor jelentéktelennek látszó eseményekben milyen szépen
tükrözteti annak a sokszor „sötét"-nek
mondott középkornak a lelkét. Végeredményképen: Kevés ilyen szép, érdekes,
felemelő ifjúsági regényt olvastam. (Valószínűen elírásból került a 100. oldal 7—9
sorába a következő mondat: „Mint régi
r ó m a i polgárok a p n i x e k e n é s a g o r á k o n , úgy töltötték a gazdag alexandriaiak idejüket a rabszolgapiacon." —
Talán a régi g ö r ö g ö k, mert azoknak
volt pnixük és agórájuk, de a rómaiaknak nem.)
4. Tarczai a „Margit-legendák"-ban a
leányifjúság elé állít ideált, hogy mint
tükörben a Margit nővérré lett királyleány életében nézze meg a maga lelkét.
Az író piedesztálra állítja az árpádházi
királyleányt, de nem oly magasra, hogy
el nem érnénk; szentnek rajzolja, de nem
olyannak, melytől megijednénk, vagy a
legjobb esetben csak bámulnánk, de nem
buzdúlnánk követésére. — Ezt a könyvet
kezébe adnám minden magyar leánynak,
hogy ennek tartalmát megszívlelve menjen a Margitszigetre — nem pünkösdi
királynő választásra — hanem ehhöz a
fönséges királyleányhoz i s k o l á b a .
Dr. SZÍVÓS
Donát.
Kincs István: Az Irsay ősök. Szombathely, Martineum R. T. kiadása.
Az író szereti és ismeri a diákleiket,
annak minden jó tulajdonságát és apró
fogyatkozásait. Három elbeszélése nyomán, amelyek a Zászlónk ifjúsági folyó*

iratban megjelentek már előbb, föleleve- nusa, a longobárdok szereplésének, P o nedik a diákélet minden apró varázsa, tentiananak, Misamammonanak, Belvidergyönyöre, búja, bánata. A lovasszekérre nek, Chalonnak szellemes magyarázatai
tett láda, ez az örökös diákkísérö, a bú- s a mondafejlesztő objektumok fontoscsúzkodás fájó pillanata, kosztosasszony ságának hangsúlyozása a pannóniai húnkeresése, a zsebbe csúsztatott ezüst fo- történet létrejövetelénél, melynek alapján
rint, a komoly intelmek a jó t a n u l á s r a . . . aztán kimondja, hogy a Pannónia és
mind mind hozzátartoznak a diákélet kez- Noricum romjaihoz fűződő helyi hagyodetéhez. A kosztot, lakást adó tipikus mányok, a trójai frankok sicambriai monházigazda, háziasszony valóságosan má- dája, a német nemzeti monda s a rettesodik édesapa, édesanya lesz a diák előtt, gett Attila világrontó hadjáratainak hieakikről megfeledkezni nagy hálátlanság. delme folyik össze Kézai tollában, Kézai
Összeforr a diákélet az ő második „édes- tollán á t a honfoglalás gestájává. Bátran
apjával, édesanyjával". A tanulási „hegy- írhatjuk, hogy Eckhardt Sándor nagyban
mászásban" többen kifáradnak, elesnek, előrevitte a magyar hún-mondai és húnezek azután másutt keresik boldogulási történeti kutatást.
eshetőségeiket. De akik kitartó szorgaMacrinusnak talányos alakjával kaplommal törik az útat fölfelé, elérik a ma- csolatban Pannonhalmát is említí Ecktúra-csúcsot, amelyről visszapillantani a hardt. Kézainak a Macrinusról szóló elfáradalmakkal tele fugaces anni-ra, nem beszélését Sebestyénnel kissé ellentétben
mindennapos gyönyörűség.
a maga egészében a Pannonhalma h a A kerek elbeszélések és ezekben jóizű tárában fekvő Sabariára vonatkoztatja,
stílus, plasztikus hasonlatok, egészséges ahol Szent Márton kultusza már Szent
humor, bájossá, kedvessé teszik az ér-István óta megvolt s ahol már ettől az
dekes témákat. A diákifjúság és akik időtől fogva Szent Márton születési hevele foglalkoznak, felüdülést találhatnak lyét keresték. (Szintén messzebbre viszszanyúük ez a hagyomány!) „Kézai teaz elbeszélés minden lapján.
hát Szent Mártonhoz csinál egy pogány
Dr. Szalay
Albert.
Macrinust, Pannonhalmának, a kereszTöríénelem. ténység magyar központjának pedig kiEckhardt Sándor: A pannóniai húntör- eszel egy elődöt, egy pogány műveltséggel virágzó Sabariát, melynek lakói, mint
ténet keletkezése. 1928. 56 1.
Eckhardt tanulmánya a XIII. századi Szent Márton, Páviába vándoroltak. Erre
szellemi élet egész nagy problémakörébe indíthatta talán a Pannonhalma melletti
állít bele bennünket s a magyar-hún tör- római romok, az állítólagos Sicca Sabaria
ténet bonyodalmas szövedékét, melynek látása is." 37. 1. Csak mint Pannonhallegrégibb alakja Kézai Simon mester ges- mával kapcsolatos érdekes feltevést idéztájában maradt ránk, bámulatos éles el- zük e pár sort Eckhardt művéből.
mével és széleskörű forrásismerettel, forDr. Mihályi Ernő.
rásösszehasonlitással rendezi. Ebben a
bonyolult problémakörben annyi tudós
Asztalos Miklós dr. : Kossuth Lajos
kutatás után is tud újat mondani. Kuta- kora é s az erdélyi kérdés. Budapest,
tásainak maradandó eredményei lesznek 1928. A Collegium Transsilvanicum kiaKézai velencei forrásai, a Chronica Vine- dása. 205 I.
torum, a XIV. századi olasz Kézai-KomAz erdélyi múlt kiváló kutatója, Aszpilator, Paulinus Minorita, Kézai és Dan- talos dr. újra egy időszerű munkával
dolo András viszonya, érdekesek Kézai- ajándékozta meg a magyar közönséget.
nak négy személyből összeállított Macri- Időszerűnek mondom, mert ma a magyar

mult szemlélete más látószögből történik,
mint a háború előtt. Ma nem az ország
függetlensége, hanem az ország egyesítése a legfőbb nemzeti probléma. Ennek
a problémának a megoldásához a nemzeti
kérdés múltjának alapos ismerete nélkül
egyáltalán hozzá sem foghatunk. Asztalos dr. pedig amellett, hogy az Erdéllyel
való úniógondolat egész fejlődését, válságát és győzelmét behatóan ismerteti,
nagyon részletes képet tár elénk az erdélyi nemzetiségi viszonyokról, a szászság és románság állásfoglalásáról, centrifugális törekvéseiről, Kossuth politikai
pályájának zárókövéről, a dunai szövetséges államok tervéről, amellyel elveszti
a vezető szerepet a nemzeti politika irányításában. Érdekes megállapítása Asztalosnak, hogy az erdélyi államnak össze
kellett omlania és hogy ebből kifolyólag
a fiata! nemzeteknek és a történelmi nemzetnek össze kellett csapniok s mivel ezt
a maga bajaival túlterhelt Magyarország
•segélyadással eleve elnyomni nem tudta,
az udvar csak a kirobbanó összecsapást
használta fel a maga reakciós céljaira.
Az erdélyi kérdés jövendőjének pedig az
a nyitja, hogy mennyire adják át fiaiknak az erdélyi magyar anyák a nemzeti
•öntudatot. Dr. Mihályi Ernő.
Angyal Dávid: Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Budapest, 1928.
176 1.
A Franklin Társulat a Kultura és Tudomány c. vállalatban külön is megjelentette Angyal Dávidnak, a kiváló irodalomtörténésznek és történettudósnak a már
a Századokban (1926, 1922, 1925.) s a
"Budapesti Szemlében (1920, 1927.) megjelent cikkeit. Ha a folyóiratokat általában a tudományos kutatás eredményei
temetőinek szokták mondani, akkor méltán örülünk ennek a feltámadásnak mert
a kiváló tudós cikkei alapján bepillantást nyerünk a legújabb kor történetének nem egy problémájába, a Ferenc
király alatti terméketlen kémrendszer bo-

szorkánykonyhájába, az ifjú Széchenyi
Miklós vívódásaiba, fejlődésébe, a döblingi
évek önmarcangolásaiba, lázas munkájába
és végső kétségbeesésébe. A lord Loftus
angol követ és Széchenyi viszonyát tárgyaló cikk annak a Széchenyi-féle gondolatnak a mély bölcseségét hangsúlyozza,
hogy a Habsburgok monarchiájának az
európai államok közt Anglia a legerősebb támasza s hogy a monarchia jövője
veszélyben forog, ha politikája ellentétbe
jut az angol érdekek körével. A Tisza
Istvánról nyújtott szép lélekrajz keretében pedig vázolja azt a gigászi küzdelmet, hogyan akarta ez a nagy államférfiú Európának Törökország mellett ezt a
második betegét, a monarchiát a magyar
szempontból igaz« remekmű, a kiegyezés
alapján fenntartani. Dr. Mihályi Ernő.
Dr. vitéz Házi Jenő: Sopron szabad
királyi város története. 1. r. 6. k. Oklevelek és levelek 1482-től 1520-ig. Sopron,
1928. 42^ 1. — XVI. századi magyar
nyelvű levelek Sopron sz. kir. város le
véltárából. Sopron, 1928. 289 1.
Sopror városi rangra emelésének 650
évi-s jubileumát azzal ünnepli, hogy a
történetének megírásai előkészítő okmánytárnak immár a hatodik kötetét jelenteti
meg. Igazán méltó ez az ünneplési-mód
az urb;- fid.elissima kultúrális múltjához.
Jókai Mór születésének százéves fordulóján pedig a soproni városi levéltár XVI.
századi magyarnyelvű leveleinek kiadásával, a magyar próza zsenge korából való
emlékek csoko<-bafűze«óvvl tiszu-li meg a
magyar mesemondót, a magyar próza
nagy mesterét.
Dr. Házi oklevélközléseinek mintaszerűségét a szakkörök a legteljesebb elismeréssel illetik. Mi csak azt hangoztatjuk
hogy politikai, művelődéstörténet, gazdasági és társadalomtörténeti szempontból
újra megbesül hetetlen gazdagságú k u t f r anyagot tár a kutatók elé.
Dr. Mihályi Ernő.
**

Porkoláb István: Celldömölk, Kismáriacell szabadalmas mezőváros története.
Celldömölk, 1927. Szagán és Hajnal
könyvnyomdája. 188 1.
Szép munkát végzett Porkoláb, mikor
a szülőföld szeretetével, zamatos magyar
nyelven az eddigi irodalom és önálló kutatások alapján megírta Celldömölk történetét. Mindig örömmel üdvözöljük ezeket a monográfiákat, hiszen csak az ilyen
aprószeres részletkutatások biztos, szilárd
alapján épülhetnek fel a nagyobb egységeket felölelő munkák.
Kemenesalja múltjából, mint háttérből
lép elő az ősi, dömölki bencés monostor, majd meg a katholikus felújulás izzóan vallásos légköréből Koptik apát bűzgólkodása folytán Kismáriacell s mindkettőnek árnyékában a ma már egybeolvadt Celldömölk. Ezen keretben aztán
szines képek vonulnak fel előttünk: a nemes családok, a céhek, a mezőváros élete,
közigazgatása; az utcák kialakulása, a
XIX., XX. század lendületes fejlődése
stb. Tisztelet illeti meg a maecenást, a
nagyközséget, vezetőit, akik e mü kiadásával nagy kultúrérzékröl tettek tanúbizonyságot. A szép kiállítás a helyi nyomdát dicséri.
Dr. Mihályi Ernő.
Maximilian von Mexiko. Das Ende eines
Kaisers. Blätter aus dem Tagebuch des
Prinzen Felix zu Salm-Salm, Generals
und Ersten Flügeladjutanten des Kaisers.
Mit 4 Bildertafeln und einem Plan von
Querétaro. (Bibliothek wertvoller Denkwürdigkeiten. Ausgewählt und herausgegeben von Prof. Dr. Otto Hellinghaus.
VIII. Bd. 12° (VIII. és 196 1.) Freiburg
im Breisgau 1928. Herder.
III. Napolen prestige-politikájának az
Atlanti óceánon is kiterjeszkedő bűvös körébe visz bennünket a Miksa császárról
szóló szép kiállítású munka. A nagyszabású politikától elvarázsolt, de később
cserben hagyott császár tragikus sorsát
egész Európa őszinte részvéttel kísérte.
Ma is nagy érdeklődéssel olvassuk végig

hűséges tábornokának és szárnysegédének, a német-francia háborúban hősi halált halt Salm-Salm hercegnek megrostált
naplófeljegyzéseit, melyekben hű képet ad
úrának szeretetreméltó, minden szépért
és nemesért lelkesedő, erkölcsi erejét és
méltóságát még bukásában is megőrző
egyéniségéről.
Dr. Mihályi Ernő.
Fábián István: A francia konzervatizmus filozófiai alapvetői. A szerző már
több értekezésben tanújelét adta párisi
tanulmányútjának. Jelen 16 oldalas tanulmánya a • Minerva VI. évfolyam 4—10.
számban megjelent essai-nek külön lenyomata. Három nagy elmével, Charles Maurras-szal, Sellière-rel és Maritain-nel foglalkozik. Maurras a royalisták nagy vezére, több tudományos mü szerzője, az
Action Française lelke, Seillière termékeny iró, a „negyven halhatatlan" egyike,
Maritain az Institut Catholique tanára,
filozófus és esztétikus. Mindhármuk közös vonása: a konzervatív világnézet kialakítása Maurras részéről a romanticizmus és a forradalom pusztításaira, Seillière részéről az irracionalista imperializmus féktelenségeire, Maritain részéről az
eredmény nélkül kritizáló, folytonosan
újra kezdődő filozófusok tehetetlenségeire.
Nemzeti sovinizmusukon kívül összetartja
őket még a bajok elhárításának közös
gondolata: az ész uralma, mely megnyilatkozik Maurrasnak a görög világból
merített harmonikus „rendjében", Seillière
ösztönön uralkodó észimpirializmusában,
Maritain a doctor angelikus theologiai és
filozófiai eszméiért lelkesülő thomizmusában. Kiinduló pontjuk is közös: a mai
Franciaország beteg és az ajánlott eszközök felhasználásával mindegyik egy
boldogabb
Franciországról
álmodozik.
Maurras elméletében a szerzővel ellentétben épen nem „állandó elem a kereszténység". A modern pogányság, istentelenség, az anyagelvűség miatt itélte el
XI. Pius pápa Maurrast és az Action
Française-t több mint egy évtizedre visz-

szanyúló kérések és figyelmeztetések sem- nonainak sorrendjében adja a rájuk vomibevevése után. Dr. Szalay
Albert.
natkozó hiteles értelmezést, a velük öszszefüggő döntéseket 1917-től 1927-ig.
Egyházjog. Ennek a munkának ép ezért igen nagy
Dr. Josephus Pejska C. SS. R.: Jus
a tudományos és gyakorlati jelentősége
canonicum religiosorum. Freiburg. Herder. és haszna. Mondhatjuk, hogy majdnem
annyira szükséges, mint a Codex maga,
1927. 366 1. 8.50 M.
A szerzetesjognak újabb irodalma már hisz a legtöbb canonhoz van valami köeléggé fölszaporodott. Pejska redempto- zölnivalója, melyre az egyházjogásznak
rista atya latin kézikönyve valamivel bő- szüksége van. Érdekesnek találjuk, hogy
víti a szokott anyagot, amennyiben a Co- a C. Rit. 1922. aug. 4-iki két határozadexnek mindazon részeit is érinti, me- tát a missa dialogizatára vonatkozólag
lyek a szerzetesjoggal összefüggésben áll- úgy magyarázza, hogy: la coutume des
nak, bár a Codexben nem a szerzetesjog messes dialoguées, portée à Rome, n' y a
keretében említtetnek (pl. a kápolnák, te- pas été condamné — a szokás nem Ítélmetők stb.). Anyagát négy részre osztja; tetett el. — A bevezetésben jó irodalmi
elsőben a szerzetek közjogát, második- utalásokat ád a kódex tanulmányozásá—rf—
ban a személyeket, harmadikban a kor- hoz.
mányzatot, negyedikben a tárgyakat veszi
sorra. Munkáját kibővíti azzal is, hogy
Dr. Sipos István: A kath. házasságjog
a függelékben közli a szerzetalapításra rendszere. Pécs.2 Haladás. 1928. 447 1.
vonatkozó Normae generales-t, az ötéves
Az első kiadáshoz képest kb. 40 laprelatiókról szóló instrukciót és más újabb pal bővült Sipos bevált házasságjogának
római határozatokat. Tárgyalásmódja a második kiadása, ami részben a nyomdajogtörténetet is érvényesíti a mai jog technika változásának, részben annak a
mellett. Előadása egyszerű, világos, át- lelkiismeretes, pontos átdolgozásnak kötetsző rendszerű. Néhány tárgyi tévedése szönhető, mellyel szerző művébe a köz(a primásapát jogköréről, a jelenlegi nul- ben megjelent bírói Ítéleteket és az újabb
lius praelaturákról) egyszerű elírás; a szakmunkák állásfoglalásait feldolgozta.
privilégium-közösség megszűnésének ki- Sipos munkája kiválik tudományos felterjedésére vonatkozó nézetét nem fogad- készültségével, állásfoglalásainak biztosjuk el.
—rf—
ságával (az újabb hiteles magyarázatok
többször igazolták régebbi nézetét pl. 78.
F. Cimetier: Pour étudier le Code de 1., 298. 1.), gyakorlati használhatóságáDroit Canonique. Paris. Lecoffre. 1927. val és —• tankönyvnél ez sem utolsó
előny — világos, a lényegest kiemelő,
245 1.
Az egyházi törvénykönyv 1917. május áttekinthető nyomdai kiállításával. Örven27-én lett promulgálva. Azóta a Codexet dünk, hogy kath. házasságjogi irodalhitelesen magyarázó bizottság nagyszámú munk, melyben Schermann, Huszár, Meszdöntést közölt az egyes canonok magya- lényi értékes műveket alkottak, Sipos
rázatára; az egyházi törvényhozás szer- újabb kiadásával is gyarapodott. —rf—vei is tekintélyes anyaggal gyarapították
a törvényeket. Aki a törvénykönyvvel fogLelki élei.
lalkozott, aki egyes esetekben világosan P. Leopold Stix C. SS. R.: Kurze Beakart látni, annak megint csak sokfelé trachtungen f ü r alle T a g e des Jahres,
kellett keresgélnie, hogy a szétszórtan nebst einem Anhange von Fest-betrachmegjelent dekrétumokat, responsiokat stb. tungen. Zum Gebrauche von Ordens Perfelkutassa. Cimetier a törvénykönyv ca- sonen. 4. Aufl. v. P. Baumer C. SS. R.

rom számmal folytatja azt az általános
munkát, melyet a Keresztény Kis Könyvtár számainak kiadásával megkezdett. —
Azok számára, akik ismerik a Ker. Kis
Könyvtár eddigi számait, nem kell különösebb ismertetés. Müller Lajos ezekben
a szentségekről szóló számokban is époly alapos és népszerű, ép oly világosan
és egyszerűen tudományos, mint a parancsolatokról írt füzeteiben. Akik pedig
még nem ismerik, azoknak csak ennyit:
Ha tudni akarják, mi a jó gyónás; ha
feleletet várnak sok kérdésre, ami a gyónással kapcsolatban felmerül sokszor még
a jó katholikusok lelkében is; ha azt
akarják, hogy feleletet tudjanak adni a
gyónás ellenségeinek a gúnyolódásaira;
ha praxist akarnak a jó gyónásban; —
ha tisztán akarnak látni a talán legkevésbé j ó l ismert szentség: az utolsó
kenet körül; ha ezen szentség üdvös hatásait és ezen szentséggel szemben való
kötelességeiket ismerni akarják — ha a
papi méltóság fenségét megbecsülni, megszeretni akarják; ha a szülők a papi p á lyára készülő fiuk miatt ismerni akarják
a papi méltósággal járó terheket, örömöket és követelményeket; ha a papság
ellen hangoztatott annyi méltatlan és sokszor gonosz vádak ellen fel akarják vértezni magukat; ha a papi méltóság isteni eredetét tisztán akarják látni stb. —
olvassák el Müller Lajos S. J. könyveit
ezekről a szentségekről és találni fognak feleletet bőségesen ezekben a könyvekben dogmatikus, morális, jogi, történeti, liturgikus szempontból egyszerűen,
világosan és mindig szigorúan tudományosan. A papok számára pedig pompás,
rövid, világos segédkönyv ezekről a szentA Keresztény Kis Könyvtár újabb
ségekről mondandó ciklikus prédikációszámai. (21, 22, 23.)
sorozathoz.
B. B.
1. Müller Lajos S. J. : A penitenciatartás. 208 1. K. K. K. 21. sz.
Linhardt R.: Das Geheimnis des Kel2. Müller Lajos S.J : Az utolsó kenet.
c h e s . Herder. 1928. 12°. VIII—150. Fűzve
110 1. K. K. K. 22. sz.
3. Müller Lajos S. J.: Az egyházirend. 2.40 M.
160 1. K. K K. 23. sz.
Krisztus Urunk szenvedés-története minA Szent István Társulat ezzel a há- den »vu. gyermekének lelkét megragadja

Regensburg, 1827. Verlagsanstalt vorm.
Manz. 636 S. Ára füzve 12.50 Mk., kötve
15 Mk.
Teljes elmélkedési sorozat az egyházi
év minden napjára Ürjövel 1. vasárnapjától a Fűnk. utáni 24. vasárnap teljes
hetéig bezárólag, úgy hogy vizkereszt
után 6 hétnek elmélkedései az egyházi
év vége felé használhatók, ha a Pünk.
után több mint 24 vasárnap van, és még
32 ünnepre is elmélkedés. Teljességben
tehát nincs hiány.
A kiállítás nagyon tetszetős, nyelvezete
egyszerű, világos, könnyen érthető, sajtóhiba nagyon kevés van benne.
Mint a cim is mondja, az elmélkedések rövidek, egy, legfeljebb másfél oldalasak, tehát inkább elmélkedési pontok,
mint teljesen kidolgozott elmélkedések.
Akik tehát már jártasak az elmélkedésben és inkább rövid, magvas gondolatokat kívánnak alapul saját elmélkedésükre, nagy hasznát vehetik szerzetes lelkületük és életük ébrentartására, erősítésére és tökéletesítésére ezen rövid, de
nagyon tartalmas és a szerzetes élet minden szükségletére kiterjedő pontoknak,
melyek az egyházi év menetét követve,
az egyházzal való együttélést és együttérzést nagyon előmozdítják és biztosítják
és kiváló eszközök a szerzetesi hűségnek
és állhatatosságnak, a Krisztusért való
önfeláldozó buzgalomnak állandó táplálására és élesztésére. Igazi tápláló és jóizű
házi kenyér módjára ápolják ezek a bensőséges és komoly gondolatok, melyekben semmi fellengzőség, semmi szóvirág
nincs, a lelki életet. Schermann Egyed dr.

és korának megfelelő hangon kifejezést
iparkodik adni érzéseinek. Lirihardt 15
elmélkedésben valóban megkapó módon,
eredeti bensőséggel, a mai ember lelki
igényeinek megfelelően adja Krisztus
Urunk szenvedését. Ezt az erőteljes német nyelven megírt könyvecskét melegen
ajánljuk különösen nagyböjti időre. S. P.
P. Joseph Anton: Im Dienste Gottes
und der Menschen. Ein Lebensbild des
Dieners Gottes Konrad Birndorfer. Kösel
u. Pustet. 12°. 216 oldal. 1928. Ára fűzve
2 Márka.
Az Egyház szentségét mutatja, hogy
minden korban a legkülönbözőbb foglalkozások mellett támadnak az Egyház
gyermekei közül a kegyelemnek hősei,
akik az élet küzdelmei közepette a legkisebb dolgokban is megvalósítják a jó
Isten akaratát. Sok esetben rendszeres
vizsgálat után az Egyház hivatalosan is
nyilatkozik egy-egy gyermekének hősies
erényeiről és a szentek diszes sorába iktatja. Ép most van folyamatban egy egyszerű kapucinus testvérnek, Birndorfer
Konrádnak szenttéavatási ügye. Ennek a
buzgó életű szerz-etesnek életleírását tartalmazza ez a könyvecske. Istennek ez az
egyszerű szolgája 1818-ban született,
1849-ben lett kapucinus és meghalt 1894ben szentség hirében. Élete a munkának,
imádságnak és a szenvedésnek sorozata.
A leírás szépen eleveníti meg a szentéletű szerzetes földi zarándoklását. S. P.

felebarátját. Valóban az erények megkedveltetésével és gyakorlásával szentségre
nevel ez a könyv. Olvasása egyformán
ajánlatos mindenkinek, akár a világban,
akár valamely szerzetben munkálkodik
S. P.
lelkének tökéletesedésén.

Nevelés.
Lóber Gyula: Az anyaság. Budapest.
A Szent István-Társulat kiadása.
Hozsannával üdvözöljük e könyvet.
Nagy és szent hivatást tölt be. Célja,
hogy az ország nővilágát közelebb vigye
az anyaság eszményéhez. Az igazi anyaság minden teendőjét megismerheti az
olvasó Lóber hézagpótló munkájából. A
kitűnő könyv föfejezetei: Az anyaság fensége; Előkészület az anyaságra; Az anyaság útján; A gyermek testi nevelése; Az
erkölcsi nevelés; Az értelmi nevelés. A
magyar faj szeretete és a krisztusi eszmében felépült anyaság két vezető gondolata sugárzik felénk e könyvből. A
legkényesebb dolgokban is tanácsot ad,
amelyekről különben beszélni sem szoktunk, anélkül, hogy botránkozásra adna
okot az olvasónak.
Ajánljuk Lóber Gyula kitűnő s különösen korunkban aktuális művét az egész
magyar társadalom szeretetébe. Fogadják
szívesen, legyen ott minden család könyvtárában és olvassák, de ne csak a nők,
hanem a családos vagy neveléssel foglalkozó férfiak is.
Gál Geláz.

Versek.
Liguori Sz. Alfonz—Dombi Márk: Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása. 2. javított kiadás. Budapest, Szent
István-Társulat. 1928. (200.)
Az aszketikus irodalom egyik elsőrendű
művelőjének, Liguori Sz. Alfonznak egyik
művét adja sikerült fordításban dr. Domb'
Márk. A szent szerző a legfőbb erényt
vonatkozásba s okozati összefüggésbe
hozza az Ür Jézus iránti szeretettel. Az a
lélek, aki szereti Jézus Krisztust, szereti a
szenvedést, a szelídséget, a megaláztatást,

Sík Sándor: Sarlós Boldogasszony. Versek. Berlin, 1928. Ludwig Voggenreiter
Verlag. Magyar osztály. 8. r. 102 lap.
A kötetnek egyik szép darabja (Árvák)
Prohászka püspököt gyászolja. Azonban
Sík Sándor nemcsak ezzel állít emléket
a mesternek, az egész könyv is a nagy
lélekébresztőnek szellemét sugározza széjjel. E költemények a bizonyságok arra,
hogy Sík Sándor elsősorban önmagát kötelezte el azokkal a szavakkal, melyeket
említett költeményében Prohászka lelké-

nek vele osztályos örököseihez

intézett:

Érthető, hogy a lelki béke, a csöndes,
S mi, boldog árvák, választott virrasztók, de mély boldogság a leguralkodóbb motívuma a kötetnek. Idéznem kell az AnKiknek kezére bízatott a mécs:
Csak nézzünk, nézzünk álmatlan tüzébe, gelas több strófáját.
Végzet-nehéz nézéssel egyre nézzünk,
Erdő füvén fekszem hanyatt.
Amig lángot vet szívünkben, szemünkben,
Jő lábhegyen az alkonyat.
És fölkelvén, felízzik homlokunkon
Zsong, zsong a csend mély mámora;
A Jel, és szétlobogjuk a tüzet
Lebben az isten fátyola.
Szomjúhozó szegény testvéreinknek.
De ne féljen senki attól, hogy talán
a nagy halott szavait ismétlő és versbe
szedett prédikációkat talál e költeményekben. Akkor Sík Sándor nem volna méltó
tanítványa annak a Prohászkának, akinél
senki sem értékelte többre a személyiséget, aki jórészét éppen abban látta a
kereszténység nagy igazságát, hogy annak talaján fejlődhetik ki csak az igazi
nemes egyéniség. Sík Sándorban —
könyve a tanúság reá — eleven valósággá
vált a diadalmas világnézet, és ő éppen
ezért megmaradt önmagának. Ami sajátos érték, ami jó mag volt lelkében, az
CSl fii ba hajtott, szárba szökött, virágba
borult: diadalmas egésszé érett. Istenbe
kapcsolódó, az örök értékeket felismerő
és magába élő lelke megtelt a legfönsébesebb élményekkel, érzésekkel és így
költészete is a legnemesebb tartalomnak
lett kifejezőjévé. Újabban ismét erősen
hangsúlyozzák a költészet emberformáló
erejét. A kötet olvasója magán is érezheti e nagy igazságot. Ismétlem, Sík Sándor nem prédikál, csak érzelmeit énekli,
de szuggesztív erejével lelkébe olvaszt és
a nemes élmények utóhatásaként jobbakká
tesz bennünket. „Szétlobogja" a tüzet
szegény testvéreinek.
Természetes, hogy ez lehetetlen volna,
ha Sík nem lenne birtokában a kifejezés, művészi alakítás hatalmának. Költészetének formális szépsége és fejlődése
delén mutatja őt. Sarlós
Boldogasszony
a neve a kötetnek. Alig képzelhető találóbb cim. Sík Sándorra nemcsak éveiben,
lelkiségében, művészetében is ráköszöntött a kalászringató nyár.

A csend
A csend
A lélek
Egyetlen

az ő szivén terem,
az örök Szerelem,
a vizek felett:
áldott Felelet.

Ó- mindent, mindent értek én,
Mióta ez a csend enyém.
Szivet nyit rám minden titok,
És mindenek nyelvén tudok.
Azóta hozzám szólanak
A füvek, fák és madarak.
Barátaim az állatok,
Zengnek a színek, illatok.
És mind oly boldogok vagyunk,
Hogy testvér-szóval szólhatunk.
Ó érteni, megérteni!
Mily édes, milyen isteni!
E szavakban tükröződik Sík viszonya
az életnek, a világnak jelenségeihez. Szereti Istent s érte az embereket, megvilágosodnak előtte az élet legfőbb értékei
a maguk föltétlen, időtálló mivoltában,
szereti a szépséget a természetben, művészetben egyaránt; a rossz sem rejtély
néki, megtalálja helyét, szerepét az Isten
világtervében. Íme Sík harmonikus világfelfogása és egyúttal költeményeinek uralkodó motívumai! Sokat küzdött, szenvedett, míg egyénisége így kiteljesedett. A
Könnyek-ben
azt mondja, minden f á j d a lom gyerekjáték ahhoz a kínhoz, mellyel
a „maga-nem-elégség rejtett tragédiája"
fáj. De százszor boldog, aki el tudja
sirni az „Olajfák a l a t t . . . zokogó Krisztus könnye mását" és aki Síkkal együtt
tud sikoltani a könyörülő Istenhez (Mise-

rere). Abban van erő a harcra, a győzelemre.
Sík Sándor mély egyéniség; megérthető hajlama a filozofálásra. Nem csoda,
,ha a bölcselő elem kezd előtérbe jutni nála.
Talán stílusának fejlődése is ezzel van
kapcsolatban. A föntebbi idézet is mutatja, tud Sík Sándor olvadékony, lágy
nyelven is írni, ha a tárgy, hangulat úgy
hozza magával, azonban stílusán lehetetlen észre nem venni bizonyos férfias keménységre hajlást. Tömörségével is simul
tartalma mélységéhez. A kezdő Síkon
meg-meglátszott Ady hatása. Mai stílusa
teljesen az övé. Értékesítette Ady nyelvreformjának eredményeit, azonban nyelvén semmi idegen íz nem érezhető. Viszonya a természethez magával hozza
hajlandóságát a szimbolizmusra, de az
ntána élés sohasem válik lehetetlenné.
Verselése is behatóbb elemzést érdemelne.
Mestere a szabályosabb formáknak is.
Lelke békéjét, csöndes boldogságát bennük dalolja ki főkép.

kifejez, hanem alakít is. Az indulat háborgása, a töprengés, a benső küzködés
már nem fér el a zártabb formákban,
de Sík az úgynevezett szabadverselést is
nagy Ízléssel és mérséklettel alkalmazza.
Sohasem lesz igazán alaktalan. Itt is látszik a kiforrottság, a tudatosság. Észrevehető, hogy Sík a legklasszikusabb költők mintájára hideg ésszel képes ellenőrizni örinönmagát. Alig egy-két hiány kerülte el figyelmét. Az Antennában én következetlenséget látok, míg az Alagútból
mintha erőltetettséget éreznék ki. Kéthárom új szavával sem tud megbékülni
nyelvérzékem. De ez a pár kis szeplő
nem zavarhatja meg örömömet, hogy a
magyar katholikus líra és vele az egyetemes magyar költészet abszolút értékű
művel gazdagodott Sík Sándor legújabb
kötetében.

Két fordítást is kapunk. Az egyik Horatius VII. epodusának átültetése; a budaörsi csata estéjén k é s z ü l t . . . A másik a
Húsvéti Gyertya himnuszát teszi közkinEgyáltalában hozzájuk fordul, ha lelke csévé a műveltebb magyarságnak.
csendesebb ringásban van. Mintha ilyenDr. Kocsis Lénárd.
kor objektívebben nézné témáját; nemcsak

A magyar bencések egyévi működése
a középiskolai oktatásban. (1927-8.)
Mindegyik nemzedék igyekszik átadni a következő nemzedéknek
azokat a szellemi kincseket, melyeket legértékesebbeknek, legnemesebbeknek tart. A szellemi javaknak ez a közlése legfőképen és legrendszeresebben az iskolában folyik, mely hosszú évszázadok folyamán három fokozatban alakult ki. A széles néprétegek az elemi vagy népiskola útján kapják az írni-olvasni-tudás hatalmas fegyverét. A nemzet
gerincét alkotó középosztályt a középiskola neveli, a nemzet vezető elemeit pedig az egyetem tanítói munkája készíti nagy hivatására.
A magyarországi Szent Benedek-Rend 126 esztendő óta értékesíti
munkájának szine-javát a középiskolai működés terén és dolgozik a
nemzet gerincének minél szívósabbá tételén. Az elmúlt iskolai évben
a bencés Rend 191 t a g j a közül 114-en működtek a középiskolai oktatásban.
Erről az értékes működésről nyolc értesítő számol be, az esztergomi sz. István gimn., a győri Czuczor Gergely gimn., a pannonhalmi
sz. Imre gimn., a soproni sz. Asztrik gimn., a megszállott területen a
komáromi kath. gimn., továbbá a budapesti sz. Benedek reálgimn., a
kőszegi Ferenc József reálgimn. és a pápai sz. Mór reálgimn.
A csonka ország területén működő hét intézet mindegyike vezető
helyen hozza az új hercegprímás arcképét és bencés örömtől dagadó
kebellel emlékezik meg a nagy kitüntetésről, hogy a bencés Rend egyik
kiváló tagja jutott a hercegprímási méltóságra. A győri gimnázium,
mint jeles tanítványára büszke, ahol 1904-ben érettségizett a prímás.
Különösen meleghangú és a diákság érdeklődéséhez legközelebb áll az
esztergomi értesítőben Dr. Balogh Albin cikke, melyben a bíboros hercegprímás diákkorát eleveníti meg.
A komáromi értesítő ezzel az örömmel szemben egy reánk nézve
szomorú jubileumról kénytelen megemlékezni. Az iskolaügyek prágai
minisztere elrendelte, hogy az évvégi értesítők vezető helyen emlékezzenek meg a csehszlovák köztársaság fennállásának tízéves jubileumáról.
Örvendetes jelenség, hogy az értesítők mindjobban közelednek a
békebeli nívóhoz. A progrcdmmértekezések
száma évről évre növekvőben. Az esztergomi és pannonhalmi értesítő is hozza Dr. Kálovics Adorján eleven leírásában a 23 napos balkáni út beszámolóját, melyet az
esztergomi cserkészek szerveztek 1927 júliusában. Két értekezést is
találunk az iskola munkájához való hozzászólásról. A győri értesítőben Dr. Magasi Artúr meggyőző erővel sürgeti a modern magyar irodalom ismertetését a középiskolai oktatásban. A pápai értesítőben pedig
Dr. Szalay Jeromos tartalmas értekezésben csoportosítja a francia nyelv
középiskolai oktatásának előnyeit. A szorosan vett iskolai munkánakműhelyébe enged betekintést két cikk. A pannonhalmi értesítőben Dr.

Mihályi Ernő ismétlési és összefoglalási tervezetet nyújt a VII. osztályos világtörténelem tanításához. Mihályi valóban mesteri ügyességgel tudja felsorakoztatni a sokféle szempontot és dolgozatával új pedagógiai lehetőségeket tár fel. Dr. Horváth Detre a soproni értesítőben egy VIII. osztályos történelmi mintaórát közöl, melyben Sopron
vázlatos történetét állította össze. Az elektromotor centenáriumával
kapcsolatban emlékezik meg Ferenczy Viktor a győri gimnázium büszkeségéről, a szerény bencés tudósról, Jedlik Ányosról. Az esztergomi
értesítő pedig a nemrég elhunyt Kohl Medárd püspök iránt rójja le a
kegyelet adóját.
Áttérve a szorosan vett nevelői-tanítói működésre, azt találjuk,
hogy az elmúlt iskolai év folyamán mind a nyolc intézetben zavartalanúl folyt a szorgalmas munka.
A vallásos nevelés elveit a soproni értesítő fejezi ki legvilágosabban: „Az 1924. évi XI. törvénycikk, de még inkább a magyar szent
Benedek-rend szellemében főgondunkat arra fordítottuk, hogy a tanulót vallásos alapon erkölcsös polgárrá neveljük. Ez természetesen
nem történt a tudományos oktatás rovására. Ellenkezőleg éppen valláserkölcsi és hazafias szempontok követelik legjobban, hogy a tanulót
ráneveljük hivatásos kötelességének pontos teljesítésére. Homokra építene és frázisokkal dolgoznék az az iskola, mely a vallásos és hazafias
neveltségnek egyik fő konkrét eredményét nem a tanulók megfeszített
munkásságában óhajtaná elérni." (Soproni értesítő p. 19.) A vallásos
nevelés terén örvendetes jelenség, hogy az öt közös szentáldozáson kívül mind több ifjúságunkban a gyakori szentáldozók száma. Figyelemre
méltó egyes helyeken a Bencés Diákszövetség tagjainak a diákokkal
való együttes szentáldozása. A győri értesítő (p. 28.) megjegyzi, hogy
a szentáldozásban résztvevő urak „minden beszédnél hatalmasabb példájukkal mutatták be tanítványainknak a kath. férfi igazi példaképét."
Ugyancsak a győri értesítő mondja (p. 28.): „Az idei évben kedves
szokást honosítottunk meg. Simon Miklós reáliskolai, valamint Strasser
Sándor leányliceumi igazgató urakkal karöltve a nagyböjt előtti három
szentségimádási napot egymás között felosztva intézetenkint szentségiinádásra fordítottuk. Felemelő volt nézni, midőn székházunk templomában a leányliceum (vasárnap), a reáliskola (kedden) és intézetünk
(hétfőn) tanítványai kora reggeltől késő estig példás magaviselettel és
pontossággal vettek részt az Oltáriszentség imádásában." A budapesti
intézet mintájára a liturgikus misehallgatás is terjedőben. A kőszegi
beszámoló szerint: „Megtanítottuk diákjainkat a miseszöveg imádkozására. Csütörtökön csendben mindenki a mise könyvéből imádkozta a
sz. misét. Más napokon énekelt az ifjúság és az előimádkozó a mise
pontjainál megfelelő imát mondott hangosan, a többi pedig magában.
Szombati sz. misén a szentolvasót imádkoztuk." (Kőszegi Ért. p. 16.)
A vallásos érzés elmélyítését szolgálták a kongregációk, a szívgárdák,
Rózsafüzér-egyesület, Missziós egyesület és a különféle vallásos ünnepélyek rendezése. A budapesti intézet különösen meleg szeretettel ünnepelte meg márc. 21-én sz. Benedek atyánk ünnepét. Az értesítő (p.
8—-11.) hozza Blazovichjákónak magasszárnyalású és tartalmas ünnepi
beszédét.

A hazafias nevelést szolgálták az október 6., március 15. ünnepélyek, az intézet elesett hőseinek emlékére emelt márványtáblák leleplezése. A győri főgimnázium előcsarnokában már 15 tábla van 46
halott nevével. Az irredenta érzésnek ápolása elől ki sem lehetne térni.
Érdemes feljegyezni három értesítőnek a kijelentését: „A hazafias érzés mélyítésében elősegíti fáradozásunkat az a szomorú körülmény,
hogy Esztergom országhatár s közvetlen közelből mutathatunk rá a
forradalom és a hazaárulás gyászos eredményére" (Esztergomi ért. p.
61.); „Nem mulasztottunk el egy alkalmat se, hogy rá ne mutassunk
a tarthatatlan trianoni határokra, melyeknek egy darabja itt húzódik
egy kődobásnyira városunk körül és igyekeztünk meggyőzni az ifjúságot arról, hogy egy nemzetet feltámasztani csak nemzeti erények tudnak" (Soproni ért. p. 20.); „Itt a határszélen önkéntelenül fölsír a lelkünk a trianoni választó vonalért. Minden öntudatosítja bennünk azt,
hogy tönkretettek, azért itt különösen kell ápolnunk az irredenta gondolatot. Kirándulásainkkal szemléltetjük, mit vesztettünk és a nyugat
kultúrájának szemlélése fejleszti, öntudatosítja, hogy a magyar fajnak
is jobban, áldozatosabban kell dolgoznia" (Kőszegi ért. p. 17.). Milyen
szomorú, de érthető tünet, hogy a komáromi értesítőnek nincs szava
a hazafias nevelésről.
A fegyelem intézeteinkben teljesen kielégítő. Csupán a pápai intézetnek kell beszámolnia súlyosabb botlásról, mely egy tanulónak az
intézetből való kizárásával végződött. A győri értesítő (p. 27.) említi,
hogy a MÁV üzletvezetősége panaszokat emelt a vasúton utazó tanulók
fegyelmezetlen magaviselete ellen. A győri intézet vasúton, bejáró tanulót nem is vesz fel, mert a vasúton való bejárás nem egyeztethető
össze az intézet szellemével. Az esztergomi értesítő is szorgalmazza az.
utazó diákság megszüntetését (p. 65.). A pápai értesítő határozottan
kijelenti: „Vonaton bejáró tanulókat nem veszünk fel" (p. 98.). A budapesti értesítő (p. 15.) sajnálattal állapítja meg, hogy az újságok tekintélyt nem ismerő, mindent kicsúfoló hangja az ifjúságnál is érezteti hatását. Azért ezen a téren óvatosságra hívja fel a szülők figyelmét.
Nevelés szempontjából nagyon kívánatos az iskolának és a családnak együttműködése. Ezt az eredményes együttműködést vannak
hivatva előmozdítani a szülői értekezletek. Érdekes és fontos a budapesti intézet törekvése, hogy az I. oszt. tanulók szüleivel megismertessék az intézet nevelő eljárását. (Budapesti ért. p. 17.) A legtöbb értesítő részletesen beszámol a túlterhelés kérdésében tartott szülői értekezletről. A soproni értesítő százalékos kimutatást ad a tanulók otthoni
tanulási idejéről. A tanári kar végső megállapítása: „Szórványos túlterhelés egy-egy tárgyból egy-egy alkalommal fordulhat ugyan elő, de
általános túlterhelésről alig lehet beszélni" (Soproni ért. p. 22.). A pápai
értesítőben alapos tanulmányszámba menő tájékoztatás van a túlterheléssel kapcsolatos szülői értekezletről. (Pápai ért. p. 32.) A szülőkkel
való kapcsolat bensőbbé tételére szép szokást folytat a budapesti tanári kar. Az intézet a szülők részére, külön az édesanyák és külön az
édesatyák részére rendezett lelkigyakorlatot. (Budapesti ért. p. 14.)

Az ifjúságnak az iskolához való bensőbb ragaszkodását fokozzák
az intézet régi növendékeinek találkozásairól nyújtott beszámolók. Az
esztergomi értesítő (p. 65.) szépen jegyzi meg a találkozókról: „A tanári kar mindig örömmel fogadja a régi tanítványokat, akiknek ragaszkodása az intézethez már biztosítéka annak, hogy a sz. Benedek-Rend
szigorú erkölcsi és hazafias nevelése az egyetlen út a derék és becsületes élethez, a hazát szerető önfeláldozó munkához." Különösen rész^
letesen emlékezik meg a győri (p. 30—36.) és a pápai (p. 45.) értesítő az összegyülekezettek ünnepi és egyúttal családias hangulatáról.
Különösen említésre méltó a budapesti intézet kegyeletes szokása,
hogy a kerepesi temetőben vállalta Czuczor Gergely, a kiváló bencés
tudós és költő sírjának gondozását. (Budapesti ért. p. 17.) A soproni
értesítő pedig írja (p. 20.): „Ezen iskolai évben is kegyeletes kötelességének tartotta az ifjúság, hogy kivegye részét a helybeli hősi temető
gondozásából. Amellett, hogy ősszel és tavasszal kivonult Bánfalvára,
s halottak napja és a hősi halottak májusvégi ünnepe előtt rendbehozta
a neki kiosztott 85 katonasírt, levelezőlapok árusításából még 400 P-t
is gyűjtött kőkeresztek felállításának a céljára."
A tanulmányi előmenetelről ismertetésünk végén közlünk táblázatos
kimutatást.
A nyolc intézetben 2950 tanuló kapott bizonyítványt. Érdekes tünet, hogy az esztergomi főgimnázium 541 tanulója közül 126 magántanuló. Az esztergomi értesítő szerint (p. 62.): „A magántanulók száma
igen nagy, sőt majdnem egy kisebb létszámú önálló intézetet képvisel.
A kitűnő hírű Szalézi Rendnek van közel Esztergomhoz, Nyergesujfalun
egy I—IV. osztályig terjedő intézete internátussal, melyben maguk a
rendtagok tanítanak az állami követelményeknek megfelelően. Ezek a
fiúk vizsgáztak intézetünkben igazán dicséretes neveltséggel és készültséggel." A csonkaországban szokatlan másik jelenség, hogy a komáromi
gimnáziumban a leányok is mint nyilvános tanulók járnak iskolába. Az
intézet 419 tanulója közül 70, tehát egy hatodrész leánytanuló.
A tanítás menete minden intézetben a hivatalos Tanításterv és Utasítások szerint történt, azért erről kevés adatot találunk az értesítőkben. A pápai értesítő a többitől eltérően részletesen közli az egyes tantárgyakból a végzett olvasmányokat (p. 53—61.). A budapesti intézet
az Ellenőrző Napló alkalmazásával állandóan tájékoztatja a szülőket
a tanítás és fegyelmezés állapotáról. „A tanulmányi előmenetelben nagy
hasznát láttuk az Ellenőrző Naplónak, a fegyelmezésben pedig megbecsülhetetlen segítőeszköznek bizonyult ebben az iskolai évben is."
(Budapesti ért. p. 15.)
Intézeteink felhasználják az alkalmat, hogy részt vegyenek egyes
tanulmányi versenyeken. Az esztergomi főgimnázium a tanügyi kiállításra felküldött mennyiségtani dolgozatokat, egészen modern, új eszközöket az elektroncső és audioncső működésének tanulmányozására,
továbbá az elektromos rezgésnek az elektroncsővel való gerjesztésére
szolgáló készüléket. A pannonhalmi főgimnázium egyik VIII. osztályú
tanulója, Derzsényi Lóránt az idei országos középiskolai tanulmányi verseny latin részén első nyertes lett. A pápai reálgimnázium június 3—10.

napjaiban sikerült rajzkiállítást rendezett az intézet növendékeinek
rajzaiból és festményeiből. A kiállítás nagyon buzdítólag hatott a tanulókra.
A tanítás sikerét mozdítják elő az egyes szertárak. A szertári gyarapodásokról mindegyik intézet értesítője részletesen beszámol. Különös említésre méltó a győri régiségtár, mely 70 éves múltra tekinthet
vissza és már rég túlnőtt az iskolai gyűjtemények keretein. A győri
régiségtárt 1858-ban a nagynevű Rómer Flóris alapította. 1859-ben a
cs. k. központi bizottmány Győr város és vármegye régészeti leleteinek
hivatalos gyűjtőhelyévé tette. Méry Etel, Börzsönyi Arnold és legújabban Dr. Lovas Elemér bencéstanárok gyűjtő munkássága fejlesztette a
szép intézményt. A régiségtár helyisége a gimnázium földszintjén van.
(Győri ért. p. 41.)
Az iskolai munkának az élethez való közelítését közvetítik a rendkívüli tárgyak,
melyek nagy változatban szerepelnek intézeteinkben.
Mindenütt megtaláljuk a szabadkézi rajzot. Az esztergomi értesítő szerint (p. 76.): „Rendkívüli szabadkézirajzon két csoportban rajzoltunk.
Külön az I.—IV. és külön az V—VII. oszt. tanulók. Alsó csoportban
főleg a meglátást és a különböző rajzi technikákat fejlesztő gyakorlatokat végeztünk, mig a felső csoportban a rajzolás-festésen kívül művészi sokszorosítási technikákat, mint a linóleum metszését és rézkarcolást gyakoroltuk. Külön csoportot képeztek a mintázok. Az oktatás
ingyenes volt." Budapesten (p. 15.) és Pápán (p. 36.) a Kemény-féle
beszédgyakorlatok alapján német társalgási tanítás folyt. Az angol
nyelv mint rendkívüli tárgy szerepelt Budapesten (p. 15.), Esztergomban (p. 75.) és Pápán (p. 36.). A pápai reálgimnáziumban a görögöt is tanulhatták a diákok, mint rendkívüli tárgyat.
Az énektanítás terén szép eredményeket értek el intézeteink. A budapesti reálgimnáziumban Linzer Szilárd tanár vezetésével immár országos hirre emelkedett a gregorián korális ének. Győrött az intézet növendékeiből 168 tagú nagy énekkar és ennek kebelében 75 tagú kis
énekkar alakult, ,,hogy ünnepélyeink fényét és hangulatát részint magyar, részint klasszikus négyszólamú dalok lehetőleg művészi előadásaival emeljék." (Győri ért. p. 37.). Pápán az intézet vegyeskara az
évben 91 tagot számlált. Heti két órában 16 új műdalt, 12 népdalt,
két vegyeskari misét tanult. Két önálló hangversenyt rendezett. Az elsőn,
dec. 11-én karácsonyi énekek voltak műsoron; minden nemzet legjellegzetesebb karácsonyi énekei csilingeltek gyermekajkon. A második hangversenyen, ápr. 16-án a Jókai-Szinházban a város színe-java tapsolt a
szebbnél szebb s jellegzetes magyar daloknak. Az énekkar gondos vezetője Németh Döme tanár volt. (Pápai ért. p. 35.) A kőszegi énekkar
Solymos Vendel szakszerű vezetése alatt állott és 100 tagot számlált.
Az idén előadta Rauscher nagy dalmüvét: Ambrus kincse. (Kőszegi ért.
p. 18. és 22.)
Külön intézeti fuvószenekara van az esztergomi gimnáziumnak és
a pápai reálgimnáziumnak. A pápai értesítő szerint (p. 35.): „A
próbák a tanulók szabadidejét jórészt lefoglalták, de ők szívesen választották az időtöltésnek ezt a nemes formáját a durva football és a

léhaságra nevelő korzózás helyett. Mindig örültek, ha új darab betanulására került sor és ők élvezték legjobban, ha már ment a darab.
Egészségüknek is határozottan javára vált ez a hasznos elfoglaltság.
Az egészségtan által oly nyomatékkal sürgetett tüdőtornáztatás itt ugyancsak intenziv alkalmazást nyert és kiszellőződött a tüdő a sok görnyedő ülés után." Az esztergomi értesítő beszámolója pedig azt írja
(p. 76.): „A fúvós zenekar majdnem minden iskolai ünnepélyen szerepelt egy-két számmal. Ilyen alkalmakkor a műsor végén majd félóráig nem engedte le őket a színpadról a közönség . . . Legszebb kritika a közönség magatartása. Mint a méhraj, úgy veszi körül kirándulásuk alkalmával a fiúkat."
Mint rendkívüli tárgy a vívás is szerepel Esztergomban (p. 77.)
és Pápán (p. 37.). Az esztergomi intézet az V. és VI. osztályosok egyik
tornaóráját tánc- és illemtan tanítására használta fel. Az értesítő beszámolója szerint: ,,A VI. osztályon igen meglátszott már a tavalyi
tanfolyam eredménye, mozdulataik sokkal simábbak, csiszoltabbak voltak" (Esztergomi ért. p. 77.).
Mindegyik intézetünkben eleven az önképzököri
élet.
Különösen
részletes beszámolót ad a győri értesítő (p. 47—51.). A beszámoló szerint: „Az önképzőkör újra meghonosítja azt a régi szokást, hogy a dicsérettel elfogadott műveket díszalbumba gyűjti össze és az intézet levéltárába helyezi el. Újítás az önképzőkör életében, hogy gyűléseinket
megelőző szombatokon bíráló testületi gyűlést tartottunk a tisztikar és
a bírálók részvételével, amelyen a beérkezett műveket felolvastuk és
megbíráltuk. A rendes gyűlésen csak ezen bírálótestületi gyűlés eredményét olvastuk fel, így eltüntettük az önképzököri gyűléseken dívó bíráló vitatkozásokat. Másik újításunk volt ezen évben, hogy a vezetőtanár minden gyűlés elején egy-egy témát tűzött ki és kijelölt egy-egy
VIII. és VII. o. tanulót, aki ezen kitűzött tételről a gyűlés végén szabad előadást tartott. Evvel az önképzőkörnek az volt a,célja, hogy a
fiúkat biztos fellépésre és határozottságra tanítsa."
A pápai reálgimnázium önképzőköre most kapott új alapszabályokat és ezt az értesítő teljes egészében közli. (Pápai ért. p. 67—70.)
Az alsóbb osztályú tanulók között mindenütt szavalókör működött. Az
önképzőkörrel kapcsolatosan Pápán Matematikai és Fizikai kör mozdította elő a diákok természettudományos önművelődését. A győri és esztergomi intézetben szépen foglalkoztatták a tanulókat a fizikai gyakorlatokon . Különösen értékes Ferenczy Viktor beszámolója. (Győri ért.
p. 44.)
Esztergomi intézetünkben sakkor működik 18 taggal, Győrött pedig az intézetnek van Jedlik Ányos ifjúsági mozgója. Esztergomban az
intézet cserkészcsapata szerzett mozigépet és a kötelező filmeket is ezen
a gépen játszották le. (Esztergomi ért. p. 64.)
Intézeteink lelkesen karolják fel a modern nevelés nagy intézményét a cserkészetet. A győri értesítő szerint (p. 52.): „A cserkészetnek
legfőbb jelentősége abban rejlik, hogy nemcsak a test fejlesztésével törődik, hanem a jellemnevelésre is nagy gondot fordít. Épen ezért nem
mulasztottuk el egy összejövetelünkön sem a Mindenható segítségét

kérni munkánkra, valamint azt sem, hogy néhány szót ne szóltunk volna
a cserkész tíztörvénnyel kapcsolatban valamely erényről. Evvel is azt
akartuk elérni, hogy a folytonos hallás mélyítse ifjainkban a kötelességérzetet." Legelevenebb az esztergomi cserkészcsapat élete. Vizirajának
egy őrse résztvett a II. nemzetközi vizijamboreen Dániában 1927. aug.
1—14. napjaiban. Werner Ggyula testnevelő tanár örömmel számol be
erről a versenyzésről, melyben a jelzésnek győztese lett az esztergomi
r a j és ezüst serleget nyert ügyességével.
A VKM. új rendelete értelmében megalakították intézeteink a sportkört is. Mindegyik intézet beszámol a megalakulásról, az igazi sportélet azonban csak a jövőben indulhat meg. A pannonhalmi gimnázium
a tanulók csekély számára való tekintettel fel volt mentve a sportkör
megalakításától.
Az egyes intézetek vezetősége nagyon felkarolta az ifjúsági kirándulásokat. Ezek célja, hogy az iskolai tanítás a gyakorlati élettel szorosabb kapcsolatba jusson és a tanulók az elméleti ismereteket tapasztalat útján is megalapozzák és szemléleti úton gyarapítsák. (Pannonhalmi ért. p. 56.) Mindegyik intézet beszámol a rövidebb és hosszabb
kirándulásokról.
Az iskola is társadalmi élet és mint minden társadalomnak megvannak a szociális bajai és kérdései. Szerencsére minden intézetben van
segélyezés és jótékonyság.
Részint az intézet kegyúra, részint intézmények (p. ifjúsági segélykönyvtár) és jóakarók sokszor nagy áldozatokat hoztak a szegény tanulók felsegélyezésére. Az intézetek kegyúra, a
pannonhalmi f ő a p á t Í1528 P tandíjelengedésben részesítette a tanulókat. Pápán az intézet tanárainak vezetése mellett működik a Diákasztal,
mely 140 szegénysorsú tanulónak tette lehetővé tanulmányainak folytatását. Havi 28, illetőleg 30 P ellenében tudott adni a vezetőség naponkint három étkezést. A jelentés szerint „alig volt már nap, amikor hús
nem lett volna." (Pápai ért. p. 43.) 12 tanuló teljesen ingyenes, három
. féldíjas volt. Esztergomban különösen a Bencés Diákszövetség buzgólkodott a diákjólét előmozdításán. (Esztergomi ért. p. 66. és 79.)
Az a szellemi tőke, melyet az egyes intézetek tanári kara képvisel,
nemcsak az iskolában kamatozik, hanem érvényesül a társadalomban
is. A győri értesítő kivételével mindegyik értesítő beszámol a tanári
karnak irodalmi ismeretterjesztő, lelkigyakorlatozó, missziós stb. működéséről is. Az esztergomi értesítő megjegyzi (p. 64.): „A tanári kar
szorosan vett iskolai kötelességein felül tevékenyen fáradozott a különböző társadalmi egyesületek munkájának előbbrevitelében."
Érdekes kortörténeti adatot találunk a pápai értesítőben. Az évi
beszámolóban részletesen szerepel az intézet épülete, mely több szempontból kicsinek bizonyul. Szükséges a tornaterem átalakítása, a diszterem és a templom is kicsi a tanulók mostani létszámához. (Pápai
ért. p. 22—25.)
A pannonhalmi gimnázium pedig a következő értesítéssel záródik:
„A Rend határozata értelmében a pannonhalmi Sz. Benedek-rendi sz.
Imre kath. gyakorló gimnázium az 1927—28. isk. év végén teljes egészében megszűnteti nyilvános működését" (Pannonhalmi ért. p. 65.)

Nyolc középiskolában, mintegy nyolc forrásnál itták a szellemi értékek kristályvizét nemzetünk ifjai. A nyolc forrás mindegyike egy közös tartóból, a pannonhalmi főmonostorból táplálkozik, ahol Sz. Benedek Atyánk mindig új, éltető és irányító szelleme ad friss lüktetést hazánk bencés intézményeinek.

Százalékos kimutatás az 1927—28. isk. év tanulmányi és magaviseleti eredményéről.

O
Esztergomi sz. István gimn.

00
-cű
Q.

3.

k. szabsz.

Magaviselet
szabsz.

o
>,

elégtelen

Az intézet neve

CTJ T a n u l m á n y o k
E
tí43
O N
N«
<73
—
-ns S
3
:o
NS
százalékban
elégség.

(/3

százalékban

8

541

12

26

42

20

63

36

1

—

12

647

11

31

44

14

64

35

1

—

Pannonhalmi sz. Imre gimn.

5

54

22

56

22

—

100

—

—

—

Soproni sz. Asztrik gim.

8

316

13

27

39

21

63

37

—

—

Komáromi kath. gimn.

8

419

9

28

48

15

84

12

Budapesti sz. Benedek reálgimn.

5

296

13

31

45

11

82

18

—

—

Kőszegi Ferenc József reálgimn.

8

307

19

23

43

15

63

37

—

—

Pápai sz: Mór reálgimn.

8

370

15

22

42

21

77

21

Győri Czuczor Gergely gimn.

2

Dr. Sárközy

2

—

—

Pál.

Az ausztráliai kalholicizmus úttörői.
Sidneyben a világ katholikusai eucharisztikus világkongresszust
tartanak. Az ötödik világrész, mely az utolsó a fölsorolásban, utolsó
a nagy fölfedezések sorában, ezzel a kongresszussal mutatja ki, hogy
nem akar utolsó lenni az Egyház egyetemességének és győzelmes előrehaladásának hirdetésében. Ez a kontinens is Szent Benedek fiaitól vette
a kath. hit zsengéit.
Ausztráliát az angolok büntető-gyarmatként kezelték és a 18. sz.
végén fegyencekkel töltötték meg. Az angol igazságszolgáltatás a deportálás büntetését elég bőven osztogatta főleg a hitükhöz hű Íreknek,
akiknek bűnük — hitükhöz való ragaszkodásuk volt. így kerültek a fegyencek közé — Ausztráliába katholikus elemek. A szentszék egész
Ausztráliát az afrikai parton levő Sz. Mauritius-i apostoli vikariatusba
osztotta be 1818-ban. Ezt a vikariatust a downside-i angol bencések
vezették. Sokáig kellett az ausztráliai híveknek várni, míg önálló vikariatust kaptak. Morris, sz. Mauritius-i vikárius 1832-ben általános helynökévé Ausztráliában az apostoli lelkű Ullathorne Bernát downsidei
bencést nevezte ki. 1833. február közepén kötött ki Ullathorne Sidneyben és mindjárt megkezdte a kath. gyarmatosok közt apostoli munkáját. A pogányok misszióját szintén tervbe vette; de erre nem maradt
ereje és ideje. Szervező munkájának eredménye 1835-ben a sidney-i
vikariatus felállítása lett, melynek élére Ullathorne saját volt noviciusmesterét, Dr. Folding Bédát kivánta, kit ki is neveztek és püspökké
szenteltek. 1842-ben Sidney érsekséggé lett. Míg Ullathorne a kegyetlenül elnyomott fegyencek védelme miatt összeütközésbe került a helyi
hatóságokkal és 1841-ben elhagyta Ausztráliát, visszatért Angliába, ahol
elnyerte a birminghami püspökséget és az angol katholikusok vezére
lett mint szónok és író; addig Polding érsek folytatta rendtársának müvét. Főleg iskolák alapításában fáradozott, tudván azt, hogy ezek nélkül a misszió munkáját nem lehet állandósítani. 1843-ban Sidneyben
bencés prioratust alapított, mely 1877-ben megszűnt. 1848-ban pedig
bencés apácákat telepített le az ausztráliai Subiaco-ban (Parramatta).
Majd külön női szerzetet alapított, szintén a bencés Regula alapján
1857-ben, az „Irgalmas Szamaritánusról" elnevezett társulatot, melynek
39 kolostorában ma több mint 300 nővér működik. Polding érsek
többször meglátogatta a bennszülötteket is, de paphiány miatt állandó
missziót számukra nem tudott alapítani. Örökét halála után (1877.)
Vaughan Beda érsek vette át, a hires bíboros öccse, aki Sidney utolsó
bencés érseke volt. ( f 1883.) Polding és Vaugahn alatt az ausztráliai
hierarchia szépen fejlődött, több új püspökség keletkezett.
Nyugatausztráliának misszióját szintén bencések kezdték meg.
1835-ben Spanyolországból kiűzték a szerzeteseket. A compostellai Sz.
Márton apátság két szerzetese, Serra József és Salvado Rudesindus
hontalanná válván, több olasz bencéssel 1845-ben Ausztráliába kerültek. Négy csoportban hatoltak be leírhatatlan küzdelmek, szenvedések
közt az őserdőkbe. Küzdelmes életük csak akkor érte el a maga eredményét, midőn egy katholikus telepes, Scully kapitány segítségével

1847-ben megvetették az alapját a mai Uj-Nursia apátságnak. Ausztrália vadonjában megismétlődött a kora-középkor bencés munkája és
missziója. Megkezdődött az őserdő irtása, a földművelés és felhangzott
a kórus, lassankint kultúra szállt a vadonba és kegyelem a vadon népeire. P. Salvado 1849-ben két benszülöttel Rómába ment. IX. Pius
pápa maga adta a két ausztráliai négerre Sz. Benedek ruháját. P. Serrât Perth püspökévé nevezték ki, Uj-Nursia pedig „nullius" apátsággá
lett, melynek püspök-apátja, Salvado ( t 1900.) négy prioratust alapított plébániákkal és 16 missziós-állomással.
Uj-Nursiából alapítottak az ausztráliai püspökök óhajára a Drysdale folyó mellett 1905-ben új missziót a bencések a bennszülöttek közt.
Torres apát 1908-ban a misszióstestület beutazása közben majdnem a
kannibálok áldozata lett. 1908-ban 3 páter és egy fráter Kinberleyben
megkezdték a bennszülöttek oktatását. 1914-ben a misszió kiállta a vérkeresztséget; két páter és 6 laikustestvér lett hivatásának vértanuja a
bennszülöttek keze által. Ma ez a misszió is virágzik. — Luck bencés
püspök 1882-ben Auckland-ban ramsgate-i (Anglia) bencések segítségével szervezte meg misszióját.
A bencések által megművelt talajon ma már a világi papság és
más szerzetek tagjai folytatják a munkát Ausztráliában, melynek egyházi életét a szentségi Krisztus Király sugarai ragyogják be.
(Benediktinische Monatschrift. X (1928) 47—49.)

Rendi hírek.
Szemlélődő szerzetek a missiókban, a lophem-les-brugesi (belgiumi) bencés
szerzetesek körlevelet intéztek az összes missziós vikáriátusokhoz és prefekturákhoz,
melyben megkérdezték, kívánják-e a missziókban a szemlélődő szerzeteket. E kérdésre a világ legkülönbözőbb tájairól igenlő és sürgető feleletet kaptak, a Szahara
belsejéből épúgy, mint Kínából. A feleletek kifejezik azt a hő óhajt, hogy Afrikában
és Ázsiában is legyenek szerzetesek, kik a világtól visszavonulva és kontemplativ
életet élve imáikkal és önmegtagadásukkal leesdjék Isten kegyelmét a hittérítők munkájára. E gondolat tulajdonkép XI. Pius pápától származik, ki ezt a „Rerum Ecclesiae"
című enciklikájában pendítette meg 1923-ban. A belgiumi bencések szándéka az öszszes feleletek megérkezése után felszólítást intézni a contemplatív rendekhez, hogy
a rájuk igényt tartó helyeken házakat alapítsanak.
A nevezett bencések egyesületet is alapítottak „Contemplation etgApostolat"
címmel. Ez egyesület célja olyan intézményeket létesíteni a világ megtérítése érdekében, melyéknek célja, illetőleg főeszköze az elmélkedés és ima. Eddig 304 vikáriátus
közül 130 fejezte ki óhaját, hogy ilyen intézményt meghonosítson. Valamennyi kívánságnak is sikerült majd eleget tenni, mert akad mindígjrend vagy kongregáció, amely
vállalkozik e sajátos missziós feladatra.
Bár a mozgalom újnak látszik, a valóságban nem az. Már 1861-ben a Lisieuxi
kármelita apácák alapítottak kolostort Saigonban, Indokinában. A Kis Szent Teréz
1896-ban kérte is, hogy e zárdába küldjék. Jelenleg a távol keleten már 13 kármelita
kolostor van : öt Indokínában (Saigonban, Hanoiban, Hueban, Binchuban és PuomPenhben), kettő Kínában (Sanghaiban és Csüngkingben), egy Siámban (Bangkokban).
**

A Filippi-szigeteken is van kettő: egy Fárában, egy Manilában, Indiában három v a n :
Mangalovéban, Pondicservyben és Karikaiban. Végül a madagaszkári Bettaftióban is
alapult egy karmelita kolostor. A mozgalom azonban, melyet a bencések most megindítottak, nemcsak a karmelitákra terjed, hanem felölel minden férfi és női rendet,
melynek tagjai kolostorokban élnek.
Eddig a legnagyobb akadály, melybe e mozgalom ütközött, a hivatások hiánya
volt. Ezen akadály legyőzésére a karmeliták 1925 aug. I5-én kolostort nyitottak
Cholotban, Franciaországban. A kolostor neve : Jézus Emmánuel. Ez a kolostor egyedül a missziók számára neveli noviciusait. Hogy ez a munka jobban sikerüljön, az
indokínai huei kolostorból néhány szerzetesnő jött Cholotba. Jelenleg ez utóbbiban
már 20 jelölt van, ezeken kívül 4 már elutazott Indiába ês a Filippi szigetekre.
Magukon a távol keletnek oly területein, ahol a hit már mélyebb gyökereket
vert, a benszülöttek közt is tapasztalni hivatásokat. A kármeliták és trappisták örömmel jeleznek igen kielégítő eseteket. A „Bulletin des Missions" a huei kármelita
főnöknő következő szavait idézi :
„Vájjon találni-e a bennszülöttek közt is igazi kontemplativ szerzeteseket és
szerzetesnőket? — Igen, egész határozottan. Sok jót és dicséretest hallottam az
„Annami Notre Dame" trappisták bennszülött tagjairól, s ami a mi huei bennszülött
apácáinkat illeti, mondhatom, kitűnő szerzetesnők. Ha igaz, hogy a kontemplativ élet
lényege a világtól való teljes elszakadás és az Istennel való szoros egyesülés, akkor
a nővérekről megállapítható, hogy erre több hajlandóságot mutatnak, mint európai
társaik. A világról nem tudnak és nem is akarnak tudni. Újságok és folyóiratok nem
kellenek nekik. A kolostor anyagi haladása, épületek, bútorok, kézimunka kevéssé
érdeklik őket. Legfőbb boldogságuk, ha Mária módjára isteni Mesterünk lábánál
ülhetnek, szivesen töltenék így teljes életüket." (Aegentia Fides.)
Boldog Irmengard szenttéavatásának érdekében a bencés rend primásapátja
benyújtotta a kérvényt a bíborosok 1927. dec. 21-iki consistoriumán. Boldog Irmengrad Német Lajos császárnak volt a leánya ; mint Frauenchiemsee első apátasszonya
halt meg 866-ban.
Auersperg Károly herceg Seiten-Stetten ben főnemesi ifjak számára az „Adolfínum" konviktust létesítette. A konviktus növendékei bencés gimnáziumban tanulnak.
A münchenschwarzach-i
apátság, melyet St. Ottilenből keltettek újra a régi
romokon, az elmúlt években újraépült.
Az északamerikai St. Anzelm-apátság
első apátjává P. Bertram Dolant választották.
Bencések a négerek oktatásában. Anglia afrikai gyarmatain egységesen újjászervezi a népoktatást. Az iskolaprogrammba beleveszi a misszionáriusok munkáját
is — valláskülönbség" nélkül. A missziós iskoláknak azonban a tanszemélyzet képesítése és az iskolai szervezet dolgában alkalmazkodniok kell az állami föltételekhez.
Az ottilieni bencések lindii nullius praelaturája Peramihoban felállított gyönyörű iskolája, mely 1925-ben alakult, nagy áldozatokat kénytelen hozni, hogy az állami iskolatervbe beleilleszkedjék. Az iskolának most 119 növendéke van. Hogy elégséges tanszemélyzet legyen a 9 osztályú fokozatosan bővítendő iskola számára, két páter
Angliában vett részt az előkészítő' tanfolyamon, két nővér és egy páter pedig Afrikában végzi ugyanazt. Így hármas csoportban kapja majd meg az egész tantestület
a megkívánt minősítést. (Fides-ügytiökség.)
A seouli bencések áttelepedése Tokwonba. Az Ottilie ni bencések 1909ben telepedtek meg Seoulban, hogy Korea megtérítésén közreműködjenek. Először tanítókép-

zőt és ipariskolát nyitottak. Telepük hamarosan apátsággá alakult — 1913-ban. —
Majd a háború után megkapták a wonsani apostoli vikariatust. Mivel a vikariatus
az apátságtól messze esett, alkalmas helyet kellett keresni a vikariatus területén az
apátság számára. Ezt Tokwonban meg is találták. 1927 őszén fölépült ott a monostor
és külön a szeminárium; két hatalmas modern kétemeletes épület, ahova az egész
apátság átköltözött. Az új apátság környezete bájos ; a vidék Beuronra emlékeztet.
Az egész építkezést, felszerelést a laikus testvérek végezték. Az ajtók, ablakok vasbetonré c zek, vízvezeték, csatornázás a monostor műhelyeiben készült.
A Szent Anzelm kollégiumban április végén emlékmüvet állítottak a rend etső
primásapátjának, Hildebrand de Hemptinnenek. Ö építette az Anzelmót. Az emlékmű
a primásapát arcképe körül a 15 kongregáció címerét őrzi.
A sankt-lamprechti (Steyermark) bencés apátság, mely már 800 éves, most
kezdte meg levéltára kincseinek közlését a P. Wonisch Ottmár szerkesztésében megjelenő „St. Lamprechter Quellen und Abhandlungen" sorozatban.
Nyolc cavai apát boldoggá-avatása. A bencés rend történetében is — pedig
lapjait a szentek fényes nevei díszítik az alapítástól mostanáig — meglehetősen
egyedülálló jelenség a cava-i (Délolaszország) apátság története az apátság első három
századában. Talán csak Montecassino, Subiaco, Cluny vetekszik vele a szentek, boldogok nagy számával.
Cavat St. Alferius ctuny-i szerzetes alapította 1025-ben. St. Alferius (f 1050)
után Leó, Péter és Constabilis apátok, akiket 1893-ban avattak boldoggá azáltal, hogy
az egyházi kultuszokat elismerte. — Ez év május 17-én az ősi apátságot és a „nullius"
egyházmegyét újabb öröm érte ; egyszerre nyolc apátja került az ősi kultusz hivatalos
megerősítésével a boldogok sorába. Ezek a következők: B. Simeon (f 1141), B. Falco
( f 1146), B. Marinus (+ 1170), B. Benincasa (1194), B. II. Péter (1209), B. Balsamus
(+ 1232), B. Lénárd (f 1253), B. Leo (f 1295).
Hogy ez az apátság igazán schola dominici servítii és seminarium sanctorum
— és hogy Sz. Benedek Regulája, melynek követése által az Egyházat ilyen fények
sugárzása díszíti, az életszentség kalauza, azt ez a tény mindennél jobban bizonyítja.
Arezzói Guidó emléke. Kilencszáz esztendeje, hogy az Egyház jóváhagyta az
egyházi ének és zene reformját, melyet Arezzói Guidó bencés szerzetes honosított
meg. Ezen alkalommal a Szentatya motu proprioban emlékezik meg X. Pius gregorián-reformjáról és sürgeti azon elveknek a megvalósítását, melyek még a gyakorlatba
nem mentek át.
Arezzói Guidó annak idején XIX. János pápa meghívására teremtett rendet a
római egyházi ének terén.
Liturgikus gyűlések a nyár folyamán a külföldön. A liturgikus mozgalom világszerte terjed. A nyár folyamán liturgikus kongresszusokat tartottak Bragaban (Portugália) jún. 27 — júl. 1 közt. Tournaiban (Belgium) júl. 25—29. közt,
New-Yorkban
jún. 25-én. St. Cloudban (Amerika) és Klosterneuburgban (Ausztria) aug. 11—15 közt.
Piacidus Niccolini cavai (Délitália) megyés-apátot a Szentatya Assisi megyéspüspökévé nevezte ki.
A Sz. Regula jubileumi évének előkészületei hazánkban. Dr. Bárdos Rémig
pannonhalmi főapát a jövő jubileumi év programmjának előkészítésére egy bizottságot
nevezett ki. A bizottság a jubileum számára nagyszabású programmot állított össze,
melynek keretében irodalmi alkotások, ünnepségek, pannonhalmi és római zarándoklatok, előadások hirdetik a Rend ünnepi évének magasztosságát. A programmot részletesen jövő számunkban fogjuk ismertetni.

A magyar kultuszminiszter
Dr. Mihályi Ernő pannonhalmi főiskolai tanárt és
Dr. Balogh Albin esztergomi fögimn. tanárt Rómába; Dr. Várkonyi Hildebrand pécsi
egy. ny. rk. tanárt Párizsba, Dr. Koller Pius budapesti fögimn. tanárt Cambridgebe
küldte tudományos kutatások végzésére.

Halottaink.
f Csikász Villebáld. Ez év júl. 15-én a halál elragadta közülünk Csikász Ville—
baldot, a bakonybéli konvent érdemes perjelét. Csikász született Veszprémben, 1854
ápr. 6-án. 1872-ben lépett be a rendbe, 1878-ban tett ünnepélyes fogadalmat és 1879
júl. 7-én szentelték áldozópappá. Hosszú rendi pályájának állomásai Komárom, Esztergom, Lázi és Bakonybél voltak.
f Gyürkis Anaklét bakonybéli alperjel jún. 21-én követte Csikász Villebaldot
„minden testnek az útján". Gyöngyösön, 1857-ben született. 1876-ban öltözött be sz.
Benedek rendjébe. 1882-ben lett áldozópappá, azóta Pannonhalmán, Sopronban, Zalaapátiban működött mint hitszónok, hitoktató. 1886-ban plébános lett Zalaapátiban,
1893-ban Nagyradán. Buzgó papi és szerzetesi életét Bakonybélben fejezte be.
f Fischer Kilián alapvizsgálatot tett egyszerű fogadalmas tanárjelöltet júl. 21-én
a Tátrában érte el a halál. A gerlachfalvi csúcsra rendezett kirándulás idején hó- és
szíklalavina sodorta a mélységbe. Hivatására komolyan és buzgón készült; a Gondviselés nem engedte meg szive vágyának beteljesülését. R. i. P.
f Luncz Alajos György, a dömölki apátság alperjele. Luncz Alajossal egy nagyműveltségű, világlátott ember, késő Öregségében is eleven, kedves rendtárs, tanítványai
emlékezetében szigorú, de jóindulatú, az ifjúságot szerető tanár távozott az örök
Bíró elé.
Zsámbékon született 1848. okt. 15-én. Kitűnően tanult és igy önerejével küzdötte át magát az esztergomi gimnázium osztályain. 1867-ben került Pannonhalmára,
1874-ben lett miséspap. 33 évet töltött a tanári pályán Kőszegen és Sopronban.
Generációkat nevelt. Tanítványai sűrűn látogatták megérdemelt nyugalmának helyén,
a celli apátságban, ahova Zalaapátiból került.
Nyolcvan évet élt. Két hónapig birkózott a halál erős szervezetével. A halálra
teljes öntudattal készült. Elnyugvása 1928. aug. 30-án történt. R. i. p.

Oblálusok.
Paulus Diaconus Sx. Arnulf éleiéről és csodáiról.
(Migne : P. L. t. 95. col. 731—40.)
Sz. Arnulf Mauritius császár uralkodása idejében született 582 körül. 610 szeptemberében Metz püspökévé szentelték, mely méltóságában 625-ig maradt. Ekkor
lemondott és szerzetes lett (canonicus reguláris). Meghalt 640-ben. Az Apostoloktemplomában temették el, melyet ettől kezdve „Sancti Arnulphi ecclesiá"-nak neveztek. Ezen monostori templom a canonici regulares-é volt. Midőn azonban őket laza
életmódjuk miatt elűzték, Adalbero metzi püspök — az Acta Sanctorum egy adata
szerint — Sz. Benedek-rendi szerzeteseket hívott helyükbe 941-ben. Sz. Arnulf tisztelete, különösen a IX. századtól kezdve nagyon elterjedt.
Életét és csodáit megírta Paulus Diaconus longobard történetíró, aki 720 körül
született Friaulban. 774-ben Montecassinón bencés szerzetes. 782-től néhány évig
Nagy Károly udvarában tartózkodott mint nótárius vagy kancellárius. Itt írta meg
Angiiram püspök kérésére a metzi püspökség történetét (Gesta episcoporum Metensium). 787-ben ismét Montecassinón találjuk. Befejezi kommentárát Szent Benedek
Regulájához és megírja a longobárdok történetét. A „Gesta episcoporum Metensium"
egy helyén így nyilatkozik Sz. Arnulfról: „Ha valaki ezeket (t. i. az ő csodáit) tudni
akarja, olvassa el az ő cselekedeteiről írt külön kis könyvecskémet." Ennek magyar
fordítását adjuk a következőkben.
*

*

*

Sz. Arnulf püspök ősi frank család sarjadéka. Szülei érdeméből meglehetősen
előkelő és nemes, anyagi javakban pedig rendkívül gazdag volt. De még nemesebb
és fenköltebb lett később jámbor élete miatt. Dicséretreméltó viselt dolgainak egyikmásikát hozzátartozóinak elbeszéléséből, a legtöbbet azonban saját magam utánjárásából ismertem meg. Ezért fáradságra érdemesnek gondolom, hogy már születésétől
kezdjem előadásomat.
Volt egy bizonyos István nevü, idegenből jött istenszolgája. Itália vidékéről
vetődött ide és a mi szentünk szüleivel szomszédos helyen lakott. Midőn ezen idegennek a Szentlélek feltárta e gyermek születését, kis ideig nem szólt ugyan semmit,
de azután jövőbelátó szavaival így kezdte ; „Tudjátok meg mindnyájan, hogy annak
a született gyermeknek magas méltóságra kell emelkednie. Tudjátok meg, hogy nagy
lesz Isten és emberek előtt." A jövő a jóslatot igazolta, mert az a dicséretes természeti tulajdonságokkal felruházott gyermek Isten kegyelmétől körülfonva már iskolásgyermek korában a többi pajtásait éles elméjével, tartós emlékezőtehetségével felülmúlta és napról-napra magasabbra hágott az erények lépcsőfokán.
Midőn már jól kiművelődve érett korba jutott, hogy a férfiúi vitézi tettekben
gyakorolja magát, rábízták Gundolf alkirályra, a király tanácsosára. Miután a sok
kísérletezés próbakövét kiállotta, méltónak ítéltetett Theodobert király szolgálatára.
Ki tudná elbeszélni, hogy az ő udvarában tartózkodva mekkora erélyességgel é s
bátorsággal múlt felül mindenkit a hadviselésben, különösen midőn az ellenség csatasorait halálmegvetéssel gyakran a saját tőrével visszaverte ! Ezért azután rövidesen
valamennyi közt első lett úgyannyira, hogy azon hat provinciát, melyet akkor is,
most is, hat hivatalnok igazgatott, ő egyedül kormányozta teljes hatalommal.
E közben, mialatt ez a bátor katona serényen megadta Istennek, ami az Istené

— f . i. imákkal, böjtökkel, alamizsnálkodással — és a császárnak, ami a császáré
— hiszen vitéz volt a háborúban, gondos a tanácsadásban — barátainak és szüleinek ösztönzésére feleségül vett egy nemes családból származó, kiváló jellemmel ékeskedő leányt. Ezen cselekedetében az Úr kegyelmének különös ajándékával kedveskedett a férjnek azáltal, hogy e kiváló asszonytól két gyermekáldás örömének élvezésére
méltatta. A két gyermek, mint két drágakőnek tündöklő ékessége, a világban később
nagy hírnévre tett szert.
Azon időben a király szolgálatában volt valami Romarik nevü derék ember.
Benső baráti vonzalom kapcsolta Sz. Arnulfhoz. Midőn ő a vele való gyakori érintkezésből észrevette a szent férfi szívevágyát, mely őt elmerengésében mindig a kolostorok és szent helyek felé vitte, meghányták-vetették a dolgot, az evangélium parancsa
szerint elhatározták, hogy mindenüket elhagyják és Krisztus szeretetének vándorai
lesznek. Az Úr akarata azonban ebben a kérdésben mindkettőjük tervét keresztezte.
Krisztus jövőbelátó gondossága u. i. nem tartotta megengedhetőnek, hogy ez a két
férfiú, akik mindig mint két fényforrás világítottak a világban, véka alá rejtőzzék,
hanem inkább lámpatartókra helyezve világítson mindenkinek hívőszivü működésével.
Ama napokban történt, hogy Metz városa pásztor nélkül árván maradt. Közös
elhatározással egyhangúlag Arnulfot, a király meghitt barátját és tanácsosát kérték,
hogy nekik püspökké szenteljék. Bár sokat sírt és vonakodott, végül is — mivel ez
volt az Úr tetszése — kénytelen volt az említett város lelki kormányzását magára
vállalni. Azonban a királyi palotában viselt elsőbbségi méltóságának búcsút mondani —
nem engedték meg neki. Mikor püspöki méltóságra emelkedett, akkora és oly mérhetetlen bőkezűséggel könnyített a szegények szűkös helyzetén, hogy a legtávolabb
eső vidékekről is férfiaknak és nőknek végehosszanélküli csapata sietett hozzá vigasztalásért, mert hallották e szent férfiú jó hírét.
Ki volna képes kifejezni az ő önmegtagadásának mértékét, midőn nem egyszer három napig vagy tovább tartó böjt után árpakenyérrel vagy forrásvízzel tengette életét? Állandóan tunikája alá rejtett ciliciumot kötött magára, kétszeres szenvedést okozott tagjainak, melyeket a böjtölések és virrasztások nagyon felemésztettek.
Ezen szakadatlan testi sanyargatások közepette, melyekkel Sz. Arnulf az égi haza
szeretetéért magát teljesen önszántából zabolázta, az Úr hatalmának sok külső megnyilvánulását benne mutatta ki. Ezekből néhányat itt megpróbálok előadni.
Midőn az Isten ezen embere a szomszédos Vogézek területén, nevezetesen
Metz helyi pátrónusának, Sz. Istvánnak birtokán tartózkodott, valami Becila nevü
ördögtől megszállott asszonyt saját szemeláttára a gonosz lélek erősen megkínzott.
Mivelhogy a tökéletes jámborság volt legfőbb támasztéka, szíve mélyéről jövő sóhajtással felkiáltott : „De szerencsétlen ez az emberi nem, melyen annyira elhatalmasodott az ellenség, hogy lakásul használja azt, ahol inkább Krisztusnak kellene szállást venni!" Így szilva könnyek közt imádkozott. Alighogy befejezte, a gonosz lelket
kiűzte és az asszonyt legott meggyógyította.
Azon időben, midőn az egész anyaszentegyház három napos böjtöt szokott
tartani, a szent férfiú a városon kívül keresztekkel és nagy néptömeggel a város szokása szerint könyörgő körmenetet tartott. S íme egy asszony a tömeg közepén hangosan az égre felsóhajtott. Hallva ezt az Úr embere, midőn megtudta, hogy őt is
gonosz lélek tartja megszállva, elébe tette a kereszt jelét és megszabadította a gonosz
ellenségtől.
Más alkalommal a város falain belül könyörgés céljából a Szentkereszt-bazilikához ment. Ott egy össze-vissza dühöngő leányt talált. Könyörületre fakadva így szólt

a főszerpaphoz : „Testvér, virasszunk ina éjjel ezért a szegény teremtésért. Talán az
Isten kegyelnie meggyógyítja. Holnap azután jókedvvel menjünk haza." Így is
történt.
Sz. Arnulf Dagobert király idejében is sokat tartózkodott a királyi palotában,
midőn egyszer egy leprás ember kopogtatott nála és élelmet meg ruhát kért tőle.
Ő tüstént saját vendégszerető házába vezettette. Midőn itt a beteggel szemben szokása szerint atyai szelídséget mutatott, megtudakolta tőle, vájjon meg van-e keresztelve? „Dehogy is vagyok, Uram — szólt. Ugyan ki adná meg e kegyelmet nekem,
szerencsétlennek, aki a nép közül ki vagyok vetve?" A szent püspök így felelt: „Mindjárt, kedves testvérem. Higgy az Úr Jézus Krisztusban s tüstént visszanyered tested
és lelked egészségét." A leprás tehát felvette a szent férfiú kezéből a keresztséget,
megszabadúlt minden testi bajtól és ettől kezdve mindkét tekintetben egészséges
lett, aki azelőtt bűnös és leprás volt.
Egyszer a szent püspök az említett király kíséretében Thüringia vidékére ment.
Történt, hogy egy Nutilo nevü főnemes az ő alig-alig pihegő szeretett gyermekét nagy
jajveszékelés közt elsiratta. Sz. Arnulf együttérzett fájdalmával. Midőn Nutilo már
minden reményét feladta kedves fia életbenmaradása felől és semmi mást nem kívánt,
minthogy gyermekének fejét vágják le és holttestét pogány módra hamvasszák el,
szentünk odament a beteg ágyához, imádkozott, majd így szólt hozzá: „Tarts bűnbánatot, fiacskám, ha valami rosszat tettél s legott visszatér régi egészséged." Ő inkább
zokogásával, mint szavával minden bűnét megvallotta; Krisztus papjának keze szent
olajjal megkente és azon órában olyan egészséges lett, mintha soha beteg nem lett
volna.
Egy bűnös ember — Notto volt a neve — arra vetemedett bűntársaival együtt,
hogy erkölcstelenség hírét terjesztette a szent püspökről. Azt híresztelte, hogy ő nem
az Isten tisztelője, hanem inkább élvezetekbe merült ember, akinek ágyánál éjnek
idején nemcsak a király, hanem a királyné is — tanácskérés ürügye alatt — megmegjelenik. Midőn ez a férfiú egy napon borral teletöltekezve rágalmazó társaival
együtt fekvőhelyére ment, az Úr parancsára összes ruháikat láng vette körül. Éktelen
lármát csapva tüstént felugrottak és vizet hintettek alsótestük köré, ahol ingük legnagyobb lánggal égett, de az Istentől küldött lángot semmikép sem tudták kioltani.
Végre is épúgy hemperegtek, akárcsak a sertések az úsztató sarában. Itt sokáig kiabáltak torkuk szakadtából s végül is alig tudtak kimenekülni méltán szenvedett büntetésükből. Bennök pontosan beteljesedett, ami a zsoltárban írva van : „Aki felebarátját
titokban megrágalmazza, azt üldözni fogom." Beteljesedett annyira, hogy nincs okunk
kételkedni abban, miszerint Isten büntetéséből történt az is, hogy a rágalmazók épen
azon testrészeiken perzselődtek meg a leghevesebben, ahol az érzéki vágy uralkodik,
melyről a szent férfiút megrágalmazták. Nem sokkal később ezen rágalom szerzője
— t. i. az előbb említett Notto — ugyanilyen vádakba keveredett a király előtt úgy,
hogy bűneinek életével együtt királyi kard vetett végett. Fia is ugyancsak ilyen ítéletet szenvedett.
Ugyanezen időtájban Sz. Arnulf az egyháznak már majdnem minden kincsét
kiosztotta a szegények között. Csak egy 31 fontos ezüsttálcája volt még. Ezt egy
Hugó nevü főnemes kellő árért magának megszerezte. A mindenható Isten azonban
nem engedte, hogy világi ember használja fel azt, amit Sz. István vértanú tiszteletére régesrégen beszereztek. Az említett Hugó u. i. váratlanul hirtelen halállal kimúlt, a tálcát pedig elvitték Lothár királynak. Midőn ez egyesek jelentése alapján
megtudta, hogy ezt a tálcát Sz. Arnulí a szegények táplálására adta volt el, tüstént

megparancsolta — mintegy égi sugallatra, hogy a tálcát száz arannyal megtetézve
Metz városába vigyék a szent püspökhöz.
Mikor már a szent férfiú sok-sok erénye kezdett a hír szárnyára kelni, egyedül Istennek akarván élni, valami távolabb eső helyre kívánkozott a Vogézek mentén.
Itt azután cellácskájában elrejtőzve éjjel-nappal búzgó imáival ostromolta az Eget.
Közben azonban aggódni kezdett, hogy az Istentől reábízott nép az ő távollétében
valamivel talán kevesebb táplálékot kap az örök életre. Közbenjáró követek útján
levelet küldött a királynak. Hathatósan kérte, állítson más főpapot helyébe, ki igehirdetésével nálánál méltóbban tudja nevelni Krisztus népét. Lothár megkapván a
követség jelentését nem kis aggodalmakkal telt el. Panaszkodott, hogy minden tanácstól meg lesz fosztva, ha Sz. Arnulf a királyi palota gyakori látogatásától elmarad.
Visszaír neki egyebek közt ilyenformán : „Atyámuram ! Amire leveledben kértél engem,
hogy helyedbe más főpapot állítsak, a magam feje után ítélve ezt semmíkép sem
merem tenni. Sőt inkább teljes hódolattal arra kérlek, hogy ha szilárd elhatározásod
jócselekedetek gyakorlásában tölteni bárhol életedet, inkább a reádbízott nép előtt
légy élő példája az örök üdvösség elnyerésének, mint ahogyan itt tartózkodásod idején kezdted." Nemcsoda, hogy oly nagy szeretettel ölelte körül Lothár király a szent
férfiút, akire hercegi rangra emelt fiát, Dagobertet is rábízta, hogy saját édes gyermekeként nevelje. És ő egészen élete végéig a szent férfiú gondos és előrelátó tanácsa
szerint ítélte jónak a birodalom bármely ügyének intézését.
Lothár király halála után, midőn Sz. Arnulf még mindig u. a. vágytól égett,,
hogy t. i. a pusztában tartózkodhassék, ismételt esetben kért erre engedélyt Dagobert királytól, kit a legnagyobb szeretettel nevelt volt. A király a gonosz lélek sugallatára felfortyant ellene, midőn egy napon nagyon terhére volt kérésével. Tőrt ragadott és sebekkel borítva akarta öt magáról lerázni. Ekkor Sz. Arnulf, fel sem véve a
halállal fenyegető király haragját, nyugodtan így válaszol: „Mit csinálsz, szerencsétlen ? A jókért rosszal akarsz nekem fizetni ? Most pedig, ha úgy tetszik, dühöngj
ellenem szíved szerint. Én nem habozom meghalni annak szeretetéért, aki nekem
életet adott és érettem meghalt !" Míg ezeket mondotta, az ott álló főnemesek egyike
szelíd szavakkal korholta a király vakmerő meggondolatlanságát. Dühe lelohadt és
Isten kegyelmének közbejöttévei a bűnös szándék eredménytelen maradt. Közben odaért a királyné. Amint hallotta a felindulást, mely a szent férfiú ellen ok nélkül fellángolt, leborúlt a királlyal együtt lába elé ! Könnyek közt kérve-kérték, bocsássa
meg az okozott jogtalanságot és könyörüljön rajtuk. Ezt mondották neki: „Menj,
Uram, a pusztába szíved vágya szerint, csak kibékítve maradjon miénk az, akit igazságtalanul megsértettünk."
Midőn bocsánatot nyertek, Sz. Arnulf kiment a királyi palotából. S íme sántáknak, vakoknak és az egész népnek ott álló nagy tömege fennhangon kiáltott hozzá:
„Szent pásztorunk, miért hagysz itt minket nyomorúságban ? Ki könyörül rajtunk,
avagy ki ad nekünk élelmet meg ruházatot ?" Ezen és ilyesfajta siralmas szavakra
maga az atya is sírva válaszolt: „Fiacskáim, ne szomorkodjatok! Hiszen ad néktek
a jó Isten pásztort, aki könyörületes és irgalmas szívvel táplál bennetek. Legyetek
egymás irá"t békések, jóságosak, irgalmasok, hogy míg e jelen életben szegénység
és nyomorúság szorongat titeket, méltók legyetek a jövő életben Krisztussal boldogságban uralkodni." Ezen szavak után imaháboruba ment.
Kevés idő multán utódjának megválasztják Sz. Goeriket, egy csodálatosan szent
életű és összes alattvalói előtt szeretetreméltó férfiút, kinek mellékneve Appo.
A derék Romarik midőn meghallotta, hogy Sz. Arnulf a remeteéletet választotta

eltávozott a Vogézek vidékéről, elment hozzá és közös megegyezésük szerint a végtelen pusztaság magányában ő is alkalmas helyet készít magának.
Mielőtt azonban a városból kimentek volna, hogy a pusztába siessenek, nem
tudom elhallgatni, minő csodát müveit a városban Sz. Arnulf. Egészen érthetetlenül
az történt u. i., hogy egy éjjel a király raktárát mohó tüz pusztította és a kinyúló
lángnyelvek a házat fenyegetően nyaldosták körül. Hirtelen talpon lett az egész város.
Midőn látták vesztüket, jajgató lármába csaptak. Ezt hallva szelek szárnyán az Isten
szent emberéhez mentünk s őt rendes szokása szerint zsoltáréneklés mellett találtuk.
Romarik tüstént megragadta kezét és így szólt: „Menekülj, Uram! íme az ajtóban
állnak lovaink. Menekülj, mondom, nehogy az a tűz a városban téged is elemésszen.
Isten mentsen ettől !" Ö erre így válaszolt : „Szó sincs róla, kedveseim. Sőt vigyetek
engem oda és állítsatok a tűz közelébe, hadd lássuk azt a grasszáló gonosz tűzvészt.
Ha azt akarja Isten, hogy elégjek, íme az Ő kezében vagyok." Mi tehát őt kezénél
megfogva az égő házhoz megyünk s az ő parancsára azonnal imához térdelünk és
egy fejezet elmondása után mindnyájan felkelünk. Akkor ő felemelte kezét, a kereszt
jelét a lángokkal szembehelyezte és csodálatos módon a tüz — mintegy égi ütésre —
többé sehol sem ártott, hanem a falakon belül megfulladva kialudt. Látva ezt hálát
adtunk Istennek, elmondottuk éjjeli imánkat és visszatértünk pihenőhelyünkre.
Ugyanezen időben az egyik testvérnek látomása támadt. Ránézett az égre s
azon a keresztjelét utánzó tüzlángot látott és égből jövő hang hallatszott: „Látod-e
a jelet ? Az éjjel Arnulf püspök e jellel mentette meg az egész várost az elhamvadástól." Mi valamennyien épen javában csodálkoztunk a szent erején, melyet az imént
láttunk a tűz kioltásába, midőn az a testvér elmesélte látomását és minket még
nagyobb csodálatba ejtett.
Ezek után Sz. Arnulf búcsút mondott a földi javaknak, vagyonát a szegények
közt kiosztotta, bízva-bízott, sőt már biztos volt az Égben elrejtett kincs felől. Szegény lett ugyan Krisztusért a világban, de dúsgazdag az Isten erényeiben. Mint egy
második Illés a pusztába siet, fenevadak és vadállatok közt zeng szakadatlan elmélkedéssel dicséretet az Istennek. Maga mellé vett néhány szerzetest, kiknek állandóan
saját kezével a leghűségesebb szolgája volt. Lehúzta és letörölte lábbeliiket, fejüket
és lábukat siirven megmosta, ágyukat nap-nap után gondosan rendbeszedte. Nem
irtózott a konyhai szolgálattól sem. Gyakran éhezett, bár maga főzött, társait azonban
táplálta. Saját fekvőhelyét, mely silány volt az ember, de gyönyörűséges az angyalok
szemében, félretéve a puha és drága ágyi ruhákat, ciliciummal díszítette.
Ezen és megszámlálhatatlan jócselekedete és angyali élete közepette a mindenható Isten az ő atlétáját már a várva-várt jutalomra akarta elszólítani. A mellette
álló szentéletü Romarik, az ő meghitt barátja több más szerzetessel együtt várta
dicső elköltözését e siralom völgyéből. Az Isten választott főpapja ezen szavakkal
szólítja meg őket: „Szerelmes Uraim, kérjétek Krisztust értem, mert íme, itt az a
nap, melyen Bírám előtt meg kell jelennem. Mit miveljek? Semmi jót se tettem ezen
a világon. Minden gonoszságtól és bűntől körülbástyázva szorongattatom. Könyörgöm
hozzátok, kérleljétek meg ezekért az Urat, hogy bocsánatot nyerjek." Közben elérkezett a pillanat, hogy ama szent lelket az angyalok Krisztushoz vigyék. Legott lett
nagy öröme a mennyei hatalmasságoknak, de nagy gyásza is Krisztus szegényeinek
és a szerzeteseknek e földön. Midőn a tiszteletreméltó Goerik püspök Sz. Arnulf
főpap haláláról értesült, maga mellé vett két más püspököt s egyháziaknak és világiaknak óriási csapatától kísérve kiment a pusztába és nagy tisztelettel szállítva az
Isten emberének testét, visszatérnek a városba. Közben egy folyóhoz érnek, melynek

partján a vízmosásos puha föld a járókelők számára síkossá tette az utatKik hátul vitték a szentmihálylovát, megcsúszva elesnek. De hitem szerint azonnal
ott termettek az angyalok, mert az elölmenőket ez egy lépéssel sem tartóztatta fel :
bátran lépnek előre, míg azután az elesettek valamennyiük szemeláttára felkelnek és
ismét vállukra véve a szentmihálylovát, folytatták — mint előbb — feladatukat.
Más csoda is történt ugyancsak ezen út alatt. Chaumont községben élt egy
Centa nevii vérfertőző ember. Szent Arnulf ezt földi életében gyakran akarta a javulás
útjára vezetni, de nem sikerült : megmaradt bűnbánat nélkül. Midőn tehát a szent
holttestének hordozói ezen vérfertőző ember birtokához értek, tagjaik azonnal úgy
megmerevedtek, hogy tovább egy tapodtat sem tudtak haladni. Látva ezt a papok
és az egész néptömeg, midőn már nagy mértékben aggódni kezdtek, mit tegyenek,
hová menjenek, különösen mivel a nap már alkonyodóban volt, Notto vezér, a körmenetben levők egyike, igy szólt : „Nyilván ennek a vérfertőző embernek földjére
nem akar lépni szentünk. Azért, ha az éj leszállta előtt eljuthatnánk az én manziómhoz, mely innét csak kissé van távol, szívesen szolgálnék a legszükségesebbekkel
abból, amim e pillanatban van, bár kétlem, hogy ekkora tömeget el tudnék látni élelemmel, mert hiszen a dolog váratlanul jön és engem készületlenül talál." Hallva ezt
az egész néptömeg, útnak indulnak a vezér városa felé. A halottvivőket oly gyorsaság szállta meg, hogy napnyugta előtt megérkeztek a kitűzött helyre ; úgy érezték,
hogy inkább őket magukat viszi valami, mint ők visznek valamit. Akkor Notto így
szólt : „Mivel bizony kevés a készletünk, gondoskodjék rólunk Sz. Arnulf ezen éjjel."
E hívő szavakat eredmény követte. Az étel és ital bősége akkorára nőtt, hogy mindannyian bőven jóllaktak s mintegy a fele megmaradt még másnapra.
Ezek után — örülve a nagy szerencsének — a városba haladnak. A hír kicsalta a polgárokat. Keresztekkel, gyertyákkal, nagy örömmel és csodálkozással mennek eléjök. Fogadják a már Égben uralkodó pásztorukat, akit az Isten ujja^már régebben elvett tőlük. Szent testét a szent apostolok bazilikájában temették el.
Eltemetése után mutatta meg igazán polgártársainak, milyen eredményt ért el
Krisztusnál a pusztában. Egy Julia nevü asszony u. i., aki már régen elvesztette
szemevilágát, midőn a szent férfiú sírjához járulva nagy bizalommal imádkozott, viszszanyerte látását és örvendezve tért haza kunyhójába.
Egy másik csodáját sem hallgathatom el, melyet a minap egy buzgó férfiúnak,
Arnegaudius apátnak elbeszéléséből ismertem meg. Ugyanazon időtájban a külső
városban élő egyik asszony vasárnapon is merész volt dolgozni. Elérte az Isten büntetése : mindkét keze összehúzódott. Ezért szerfeletti bánatában az előbb említett
apáthoz megy s könnyek közt irgalomért esedezik. Ez legott megparancsolja neki,
hogy a szent püspök sírjához siessen hívő bizalommal. Midőn odaérkezett, a monostor kapuit zárva találta. Könnyeit hullatva imába merült és kérte Sz. Árnulfot, gyógyítsa meg. Hosszú ideig könyörgött az Úrhoz. A szent főpap érdemeinek közbenjárásával, összezsugorodott ujjai kiegyenesednek és a várva-várt gyógyulást gyorsan
elnyerte.
Ugyanezen időtájban az Isten szent emberének sírjánál meggyógyult egy Cero
nevü ember is, kinek lábait a görcs úgy összerántotta, hogy kettős mankóval támogatta és lassú léptekkel szánalmasan vonszolta magát. Meggyógyúlt. Mankók nélkül
is.,biztos lábbal tért házába az, aki úgy jött el onnét, mintha lábai nem is lettek
volna testéhez nőve.
A szent főpap csodáiról szóló hagyományokból ezt a keveset vetettem papírra
úgy, amint tudtam. Egyébként ha mindazt, amit tett, le akartam volna írni, arány-

talanul nagy és nagyon elnyúló kötetet szerkeszthettem volna. Most egyelőre legyen
elég ez a szíves olvasónak, aki sokak meggyógyításának kegyelme miatt, mi a szent
püspök érdemei által történt, áldja a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, kinek hatalma
és országa örök időkre szól. Amen.
Fordította: Dr. Kálovics Adorján.

Képeink. A müncheni Gesellschaft für christl. Kunst engedélyével közöljük
jelen számunkban a magyar egyház művészet világhírű képviselőjének, Damkó Józsefnek remek alkotását : a lateráni 11. Szilveszter síremléket.
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BITTNER JÁNOS
Magyarország arariykoszorus bonzmiívese
és egyházi müötvös m e s t e r e

Cégtulajdonos : Bittner Lajos ötvösművész.
B u d a p e s t IX., Kinizsy.utca 14. szám.
Alapítva: 1879. § T e l e f o n : T e r é z 2 4 1 - 0 4 .

Tervez és készít az összes fémekből egyházi kegyszereket, u. m. kelyheket, cibóriumokat, szentségtartókat, oltárlámpásokat,
gyertyatartókat, csillárokat, kereszteket,
füstölőket stb. — Egyházi szerek javítása,
tartós tűzi aranyozása és ezüstözése a leglelkiismeretesebben lesznek eszközölve. —
Nem kereskedő cég, róm. kath. iparos, első
beszerzési forrása az egyházi szereknek,
ahol közvetítési hasznot nem kell fizetni. —
Készítményeiről számos elismerő levél. Kitüntetve: 1925. évben Magyarországaranykoszorus mestericimmel, 1926-ban magyar
állam nagy diplomájával, ugyancsak 1926.
évi egyházművészeti kiállításon az ötvösművészetből tervezésből egyedül nyert művészi diplomát. — Forduljunk bizalommal
a valódi szakemberhez, a művészi munkát
végző iparoshoz !

Árjegyzékkel s tervrajzokkal készséggel szolgálok.

Legmegbízhatóbb magvak

PAMMER FERENC
mükertész, magnemesítönél

Győr, Deák Ferenc ucca 16. szám
kaphatók.
Angster József és Fia
o r g o n a - és harmoniumgyár
r é s z v é n y t á r s a s á g Pécs.
Új orgonák
művészi kivitelben: pneumatikus átépítések,
h o m l o k z a t s i p o k , javítások, tisztítás, h a n g o l á s

legjutányosabban, kedvező
f i z e t é s i feltételek mellett.
Ajánljuk elsőrendű

harmóniutnjainkat

5 milliótól feljebb, részletfizetésre is.

VINCZE JÁNOS
női és férfi kalapos Győr.
Üzlet: Arany János-utca 8. sz.
és Deák Ferenc-utca 6.
Műhely: Jókai-utca 10.

I 0 0 0 új orgona. — Hatvanéves mult.
- = - Csak e l s ő d i j a k k a l kitüntetve.

Rieger Ottó
orgonagyár

Budapest,
X , S z i g l i g e t i u . 29.
T e l e f o n : J. «3—45.
UJ O R G O N Á K A T ,
valamint h o m l o k zat-sipok szállítását é s o r g o n a j a v i tásokat mérsékelt
árban,
szakszerű
és művészi kivitel ben elvállalunk.
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Készit női nemez-, szalma- és bársonykalapokat, valamint férfi nemez- és nyulszőrkalapokat.
Elvállalja a fenti kalapok szakszerű
átalakítását. Tisztítás, festés és vasalás
előnyös árakon, szolid kivitelben.
Raktáron tart női és férfi kalapokat
minden minőségben. — Nagy választék
női kalapdiszekben : szalag-, virág- és
dísztollakban.
Diszítőműhely.

H E L L E R

BUDAPEST
V-, V i l m o s c s á s z á r - u 1 6 2 .
Alapíttatott 1869.

Alapíttatott 1869.

Műszaki Berendezések és Szerszámok.
Mezőgazdasági Gépek és Alkatrészek.
Vízvezetéki berendezések.
Villanyfelszerelések.
Malomberendezések. Malomkőgyár stb.

Csász. és kir. udvari szállítók.

A szent Benedekrendi Főapátság szállítója.

HARIS, ZEILLIHGER ÉS TÁRSA
„A KÉK CSILLAGHOZ"

Nagy raktárt tartunk
vászon, slfon, ágynemű, asztalnemű, törülköző, takarók, paplan,
harisnyák, zsebkendők, reverenda szövetek, férfi, női és
gyermek fehérnemüek és m e n y a s s z o n y i k e l e n g y é k .
Alapitt. 1826.

Budapest, IV., Váci-Utca 16.

Alapítt. 1826.
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Csak az i g a z i | 6 h a n g s z e r a l e g o l c s ó b b !
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N á n d o r

B u d a p e s t , 31., T ö r ö k - u t c a 8 .
Országhírű

Harmonium és Pianino
speciális cég.
Szolid árak! F i z e t é s k e d v e z m é n y ! Javaslat i n g y e n !
Silány hangszereket, vagy szemre kifényezett
ócskákat nem tartok.
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Tanulmányok.
A világtörténet vázlata.
Keresztény történetbölcseleti tanulmány.
Irta: Dr. Erdélyi

László

(Szeged).

Az egész világ két egymásba fonódó körre oszlik: a természet és
kultúra világára. Kultúra mindaz, amit az ember alkotott, természet a
többi létező, köztük az ember is. A természet Isten alkotása. Mind jó,
mind célszerű, Isten mindent jóra szánt és jóra tud használni. Az embernek meg van az a természete, hogy egyrészt teste beletartozik az
anyagi természet világába és törvényei alá, másrészt van lelke, melyben az ész képes új célokat és eszközöket kigondolni, akarata pedig
képes ezeket az ész javasolta isteni törvény szerint használni, vagy az
isteni akarat ellen fordítani, hogy kiállhassa vagy elveszítse az érdempróbát, melyért az isteni kegyelem isteni jutalmat ád.
Mindennek, ami a világon van és történik, igazi célja Isten dicsősége s az ezen célba belekapcsolódó ember számára az örök boldogság
millió és milliárd éveken át vég nélkül.
E milliárd és több éves emberi boldogsághoz képest az egész világtörténet csak rövid ideig tartó előkészület, próbaidő.
Az egész emberiség élete mindeddig legföllebb 10.000 év; 8000
esztendő Krisztus előtt és 2000 év Krisztus után. Ha egy emberélet
100 év, akkor ez a 10.000 évhez képest annyi, mint egy centiméter
egy méterhez képest, az örökélet pedig milliárd és milliárd méter.
A Krisztus előtti 8000 évből világosan igazol a tudomány 5000
évet úgy, hogy addig nyúlik vissza a bábeli szumer kultúra, s 4000
évig nyúlik vissza az egyiptomi kultúra. Noé korát tehát, amikor az
egész emberiség elpusztult s a további népek mind az ő három fiától
származtak s lettek szemiták, hamiták, jafetiták és ezek is elágaztak
számtalan sok népre, 5000 körül szumerekre, aztán egyiptomiakra,
kháldokra, asszírokra stb.: Noé korát jóval 5000 elé kell tennünk s
ezt az időt is meg kell toldanunk néhány ezer évvel Ádámig, mert az
ő ivadékai annyira elszaporodtak és annyira kihívták maguk ellen bűneikkel Isten büntetését, hogy diluvium, vízözön pusztította el a földön szétszóródott embereket, kivéve Noét és három fiát feleségeikkel.
Vannak tudósok, akik csak úgy dobálóznak az évmilliókkal, mikor az emberi nem korát akarják meghatározni. De a józan tudomány
megelégszik Krisztus előtt 80Ô0 évvel.
A Krisztus óta lefolyt 2000 esztendő tehát négyszer volt meg
Krisztus előtt. Négyannvi idő volt az előkészület Krisztus eljövetelére,
mint amennyi eltelt Krisztus után mostanig. Ha az előkészület oly
hosszú volt a krisztusi kegvelem eljövetelére, mennyivel hosszabb időt
remélhetünk e kegyelem elterjedésére és teljes kifejtésére? Az évezre-

dek parányi idők a milliárd évekre szóló boldogság előkészítésében és
minden népre való kiterjesztésében.
Isten dicsősége mint legfőbb cél és az emberek mentől nagyobb
számának örök boldogítása tervébe beállítva a világtörténet nem az a
boldogtalan, kilátástalan, sivár küzdelem a létért s az az erőszakos
összevisszaság, örökös h á b o r ú és pusztítása a f á r a d s á g o s alkotásoknak,
amely pesszimistává tesz sok embert, ki a földi élet s világtörténet célját csak egyes korok és egyének szempontjából nézi. Ez csak
rövidlátó kétségbeesés, mely feledi, hogy a legbölcsebb mindenható
Atya kormányozza az egész emberiség, az összes népek és egyének
sok milliárd akaratából összetevődő végeredményeket. Lehetnek a tengereken különböző víz- és légáramlások; de azért az ügyes hajókormányos mégis oda vezeti h a j ó j á t , ahova előre megtervezte.
Ő s k o r é s Ó k o r . Kr. u. 476-ig
Az E u f r á t - T i g r i s és a Nilus g a z d a g o n öntözött, d ű s a n termő völgyében a g a z d a g o k p a p j a i találtak időt az elmélkedésre, gondolkodásra
s már Kr. e. 4 — 5 0 0 0 év körül rájöttek az írásra, a szavak megörökítésére. így beszédes vallomások, tanúskodások m a r a d t a k ránk. Ezekkel
kezdődött az ókor. Megelőzte ezt az írástalan emberi szerszámok, alkotások őskora.
Már a legrégibb őskori barlangi f a r a g v á n y o k és r a j z o k és sirok
bizonyítják, hogy az ember mindig ember volt. Mert állat soha szerszámokat és rajzokat nem készített és szertartásos, kegyeletes temetést sem végzett, melyben az elhunytak arca mind egy bizonyos irányba
néz, valamerre egységes célt lát, közös figyelmet, v á r a k o z á s t tanúsít.
Várakozást jelent a g u g g o l ó temetkezés is.
A legrégibb irások először az Istent dicsérik és kérik, azután örökítik meg a n a g y fejedelmek alkotásait, győzelmeit. Isten eredetileg csak
egy van a legrégibb énekekben, mindenütt egy m á s - m á s néven, aki
mindenható, mindentudó, tökéletes lény, aki mindennek az eredete és
vége, j u t a l m a z ó j a vagy büntetője.
Csak az emberi g y a r l ó s á g okozta, hogy a m á s - m á s nevű és sok
jelzővel magasztalt egyetlen Isten nevei, jelzői idővel külön istenek lettek. A költők és a nép képzelete egyre szaporította az isteneket és
t u l a j d o n s á g o k a t a m a g a emberi erényei és bűnei szerint. Végül a római
c s á s z á r s á g korában már 460.000 istent emlegettek és ünnepeltek b a b o nás szertartásokkal.
Legvégül azonban a sok isten és sok észszerűtlen szertartás elvesztette minden becsületét. A római császárok korában szembetűnő az
igazi Isten keresése. Sokféle kísérletről tanúskodnak az akkori emlékek.
Keleti szertartásokban, Keleten keresik az igaz Istent, mikor azt már
a legnagyobb üldözések d a c á r a is bátran és csodásan hirdetik és egyre
jobban elterjesztik a krisztushivők, valóban Keletről hozva az Evangélium örömhirét.
Az egész ókorban ez a végső eredmény a legfontosabb. Mintha
minden ezért történt volna. Istentisztelet indítja meg az írást, a csillagá-

szat tudományát, az építkezés művészetét, a szobrászatot, festészetet,
ezért fejleszti a szerszámok ügyességét, s mivel az istenkeresésben csakhamar eljutnak a hatalom és g a z d a g s á g istenítéséhez, a hatalom birtokosának, a fejedelemnek oalotáját és sírhelyét is a legnagyobb művészettel, lakóhelyét kényelemmel és szépséggel alkotják meg, veszik körül.
Ennek szolgálnak a nép tízezrei a gúlák körül s a templomok, paloták
építésében. Az ő hatalmáért és dicsőségeért viselnek háborúkat messze
lakó népek ellen is.
A görög bölcselet is keresi az igaz Istent, a világ igazi végső és
első okát, s Anaxagoras megtalálja az egyetlen nagy Észben. Szókratész
pedig rámutat arra, hogy az Isten nem lehet féltékeny, indulatos, szeszélyes, házasságtörő, tolvaj, stb., mint amilyennek a görögök isteneiket eltorzították. Az istenkeresés indította meg a görög bölcselkedést
és emelte oly igazságra Aristotelesnél, hogy az ő bölcselete ma is alapja
az örök bölcseletnek, a keresztény skolastikus, iskolás, iskolákban leszűrt, megtisztított igazi bölcseletnek. A bölcselettel pedig megindult
az igazi tudományok művelése, s a helyes gondolkodás szép formában
örök mintákat teremtett a görög-római klasszikus remekírókban, —
müveikben.
i
A krisztusi evangélium hirdetői, a galileai halászok, vámos stb. bölcseletben és tudományban művelt görögöket és hadi sikerekre büszke
rómaiakat hódítottak meg az utált és rettegett kereszt-bitófa tiszteletének, ami nem lehet emberi hatás, csak Isten erejével volt lehetséges.
Mert Krisztus Egyháza nem emberi alkotás, hanem isteni csodás mű,
melynek fejét, a pápát Krisztus helyetteseként tisztelte az egész római
világbirodalom kereszténysége, és a pápák nevét mind följegyezte, megőrizte a mai napig.
A római katonacsászárok kegyetlenül irtották a krisztushivőket s
ezek egyre szaporodtak és erősödtek. Végül Nagy Konstantin "császár
éppen Krisztus nevének két első görögbetüjéből ( X P ) alakult égi monogrammot tűzetett légióinak labarumára, mintegy ezredzászlajára, s
ezzel győzelmeskedett a másik császáron. Hálából megszűntette a keresztények üldözését s Krisztus vallását a római birodalom törvényes
vallásának ismerte el.
Erre megkezdődött a szebbnél-szebb belső díszítésű, kívül egyszerű
ókeresztény bazilikák építése a nyílt tereken. Föllendült a keresztény
művészet, irodalom, iskolázás.
Nagy Konstantin egyik utóda még egyszer megtámadta a krisztusi vallást azzal, hogy megvonta tőle támogatását, szegénnyé és iskolátlanná tette, helyette pedig a pogányságot öltöztette keresztény diszbe,
külsőségekbe. De nem használt vele, ideje sem maradt reá, mert szemmelláthatólag fölkereste és elpusztította őt Isten büntetése.
Nagy Theodoziusz császár egyedüli államvallássá emelte a katholikus hitet.
Birodalrrát megosztotta két fia közt s a nyugatrómai császárság
hetven év múlva herulok és más germán barbár katonak zsákmánya lett,
megbukott Kr. u. 476-ban. A keleti rész pedig egymásután oly császá**

rokat látott a trónon, kik n a g y hévvel és erőszakkal tenyésztették a
hitbeli újításokat, melyeket a római pápák egymásután elitéltek és kiközösítettek a kath. Egyház testéből.
K ö z é p k o r .
Alig tizedrésze

az

emberiség

(476—1517.)

egész

életének.

Ez

időben

jutott

Krisztus uralma legmagasabb f o k r a Európa nyugati felében. Krisztus
vallása érvényesült az államéletben, a társadalomban, az iskolában, az
irodalomban, a művészetben, a hadseregben 1 és gazdasági téren', a bíráskodásban 3 , ennek uralmát ismerték el az iparos és kereskedő céhek
Christo,
is, szigorúan megkövetelve tagjaiktól a vallásos életet. ,,Regnante
regnante divina dementia", „Krisztus uralma idején, az isteni kegyelem uralkodásakor" irták Szent István, Szent László törvényeik kezdetén a kor jelszavát. Várták is Krisztus eljövetelét 1000 körül s a világ
végét. De a katholicizmus még ezután emelkedett sokkal
magasabbra,
III. Ince korában s később is időnkint.
A középkor nagyszerű új világtörténeti tényeket tárt föl, aminőkre
nincs példa az ókorban, u. m. : 1) a népek hitbeli megtérése, 2) a világi
hatalomnak, mint egyházvédőnek erkölcsi főtekintélye a
császárságban,
3) az egyes világi vitézek egyház-, nő- és jogvédőszerepének társadalmi
rangra emelése a lovagságban,
4) közös távoli nagy hadivállalatok,
keresztes hadjáratok indítása Krisztus sírjáért és szent földjéért, 5) a
szerzetesrendek
és 6) egyetemek megalapítása a legnagyobb erkölcsi
erények és a tudomány müvelésére, 7) nagyszerű keresztény művészetek
kifejlesztése a bazilika- és dóm-építésben, díszítésben, festésben, szobrászatban, ötvösségben, ruhahimzésben, 8) a rabszolgaság
megszüntetése és a s z a b a d s á g kiterjesztése, 9) a fejedelmi óriásbirtokok szétosztása hűséges katonai szolgálatokért haszonélvezetre a
hűbériségben,
10) mindvalamennyi európai állani a középkorban szervezkedett állammá keresztény alapon, 11) minden nyugateurópai állam összes keresztény intézményének központi feje a római pápa.
E z az egész

bomlani

kezd

1 ) a keleti e g y h á z s z a k a d á s s a l

( 8 6 9 . és

1054.), 2) az investitura-harccal, 3) a római jog pogány elveivel, Barbarossa császár harcával, 4) III. Frigyes mohamedános racionalizmusával és hatalmi önkényével déli Itáliában; folytatódott 5) az avignoni
1

Kyrie-eleison litániájával kezdték a csatákat.
Üldözték az uzsorát.
3
Ellenezték, nehezítették, mérsékelték, megszentelték a pogányeredetű istenitéleteket: tüzesvas-itéletet, p á r b a j t stb.
1
Hogy egyes emberek, kik otthon békén, kényelemben élhetnének, feláldoznak mindent s magukra veszik a szegénységet, a nélkülözést, az idő viszontagságait, a megvetést és üldözést, életveszélyt azért, hogy vad népeket megnyerjenek az örök üdvösség isteni vallásának: erre valóban nincs példa az
ókorban. Ez csak krisztusi parancsra történhetett meg, isteni segítséggel és csodajelekkel. — Egészen más a mohamedánok hitterjesztése diadalmas seregekkel
a középkor arabjainál, mórjainál s törökjeinél. De már ez is középkori jelenség.
2

francia befolyással a XIV. században; ennek következménye volt 6)
a nyugati egyházszakadás;
új szakadás 7) a huszitizmus a csehek körül; nagy európai veszedelem 8) a török hódítás terjedése az egész
Balkánon, mely Európa szive felé tör s elgyöngíti Közép-Európa urát,
a császárt, hogy tehetetlen legyen az újkor nagy hitszakadásával szemben.
Az ókor utolsó félévezrede (Krisztustól a nyug. róm. birod. bukásáig, 476-ig) az isteni Gondviselés tervében arra való volt, hogy a krisztusi egyedül üdvözítő vallás megmutassa isteni erejét, csodás eredetét,
elterjedjen a római birodalomban és kezébe vegye a földi hatás természetes eszközeit is, a művészetet, gazdagságot, tekintélyt, bölcseletet,
tudományt, iskolákat, irodalmat, világi hatalmi támogatást.
Ami a zsidóság volt a többi népek közt az ókorban, az lett a Kath.
Egyház immár nem egy néphez kötve, hanem a pápasághoz erősítve,
az egész Föld népei mellett és között. Isten csodálatosan vezette, nevelte, büntette is Egyházát úgy, mint egykor a népét, valahányszor elernyedt és elkényelmesedett vagy bűnökbe sűlyedt.
Az üldözések megszűnte után következett elkényelmesedést és erkölcsi visszaesést Isten megbüntette azzal, hogy rászabadította a római
birodalomra a barbár népeket: a hunnokat, kik maguk előtt hajtották
a nyugati gótokat végig Európa három déli nagy félszigetén, a Balkánon, és Hispánián 400-tól kezdve (sőt 377-től); rászabadította aztán
a keleti gótokat 500 körül, félszázad múlva a langobardokat, s előbb
Galliára a frankokat (486), még előbb Brittanniára az angolokat (450
körül). Ez volt az első nagy népvándorlás (377—570).
Majd megindult a népek megtérítése a kath. hitre: először a frankoké (496) és 570 után a nyugati gótoké, langobardoké, angoloké. A
remeték közös életét szabályozó Szent Benedek fiai alig 50 éve működnek, mikor térítő útra indulnak az angolokhoz (600 körül).
Uj csapás, büntetés, próba látogatta meg az új katholikusokat,
kik részben ariánus (szentháromságtagadó) keresztényekből tértek át,
mikor betörtek a szaracén vagy mór mohamedánok délről, a normán
és magyar pogányok északról északról és keletről (711—955). Ez a
csapás nagy megerősödéshez, a németek megtéréséhez, a katholikus
császárság megalapításához s két nagy császárhoz vezetett: Nagy Károlyhoz és Nagy Ottóhoz (800, 962).
Üj buzgalomra gyúladt s nagyot lendült a keresztény nyugati világ a clunyi bencés reformhatással (950—1100). Ez a kor alakítja a
hűbériséget lovagsággá, ez téríti meg a magyarokat s ez indítja meg
-végül a lovagokat kereszteshadjáratra Krisztus szent hazájáért. Az első
kereszteshadjárat sikere után támadnak a szerzetes lovagrendek s a
cistercita és premontrei rend, amaz a bencések kézimunkájának visszaállítására, egyszerűsítésére, ez a világi kanonokok reformálására. Azzal,
hogy a páncélos lovast fölényes harciasságában mérsékelte, a legyőzött
ellenség kímélésére bírta s a nőnek, árvának, a védtelennek védelmére
megnyerte és Isten házát is védelmébe ajánlotta: ez a harciasságnak
lelki szelídítése volt és fölemelése ideális magaslatra, ami a krisztusi
Egyház nélkül nem sikerült volna.

Ugyané kor nagyban hozzálátott rabszolgáinak fölszabadításához,
hogy csupán uruk lelkéért adjanak évi ajándékot, alamizsnát abból, amit
uraságuktól bőven megkaptak, vgy teljesen szabadon maradjanak.
Nagy botrány volt az, hogy fiatal király játszópajtásainak osztogatta a püspöki javadalmakat. Csak a katonai hűbérek osztogatása illette volna meg, de az átruházást, investiturát püspöki jelvényekkel gyakorolta a király s ez úgy tiint fel, mintha lelki hatalmat is adna méltatlanoknak. VII. Gergely pápa ezt eltiltotta. A papok nőtlenségének
ősrégi szokását is helyreállította. Ez volt az első pápaellenes császárharcnak oka, melynek csatlósai voltak a rossz papok. A harc 50 évig
tartott (1073—1122) s a pápai elvek győzelmével, elismerésével végződött.
A másik nagy harc p á p a és császár közt amiatt folyt, mert a császár fenhatóságot követelt magának a pápa felett. Holott a pápa Krisztus helytartója, főleg lelkiekben, a császár pedig a pápa védője, legfőbb katonája, de nem ura. A fegyverek harca a császár vereségével
s megalázkodásával végződött.
Akkoriban kezdődött a hires főiskolák tanárainak és diákjainak
autonómiája, bírói kiváltsága az illető esperes hatósága alól. Ezt a kiváltságot, kivettséget, önkormányzatot a főiskolák természetesen a pápáktól kérték és kapták, mert az iskolák tanárai és diákjai (clerici,
diaconi) a diáki vagy egyházi rend tagjai voltak, tehát esperes vagy
püspök bírósága alá tartoztak, nem pedig világi, királyi bíróság alá.
Tehát a király nem adhatott egyetemalapító-levelet. II. Frigyes ily levele a nápolyi egyetem részére forradalmi tény volt, sértő a pápára,
Egyházra.
A kereszteshadjáratok okozta nagy kereskedelmi forgalom (háborús vagyonok) folytán gazdagság, fényűzés, nagy vagyoni ellentétek,
osztályirígység és züllés támadt kivált a városokban. Ennek büntetése
a szocialista forrongás Délfranciaországtól Bulgáriáig albi, valdi, bugris (katarrhi, patareni, bogumil) néven. Ezen hitben is elszakadó kommunisták, de anyaggyűlölő felekezet szélsőséges tobzódásainak megszűntetésére megkísérelték a hitvizsgálat és tanítás fegyverét, ahol ez
nem használt, a vas fegyvereket is, viszonzásul és védekezésül a pusztításokkal szemben. E társadalmi b a j orvoslása volt a ferences és domonkos koldulórendek megalapítása és gyors elterjedése.
Bűntető csapás vagy próba volt a tatárok betörése 1241-ben. Egy
év múlva eltávoztak, aztán már vissza is verték őket, ha megjelentek.
N a g y szerencsétlenség volt az Egyházra nézve sok minden, ami
a XIV—XVI. században bekövetkezett: hogy a pápák hetven évig távol
éltek Rómától a francia király befolyása alatt Avignonban; aztán 40
évig két-három pápa volt egyszerre s mindegyiknek volt egy-két országban hive (ez volt a nyugati egyházszakadás) ; aztán a huszita hitszakadás még fegyveres diadalokat is szerzett s országokat pusztított jó
egy évtizeden át szekértáboraira szerelt ágyukkal; a török is riogatta
egy-két diadalával, a nikápolyival s Konstantinápoly elfoglalásával, a
várnai csatával, két rigómezeivel a keresztény világot, ámbár annál na-

gyobb vigasztalásul szolgáltak Hunyadi és Kapisztrán diadalai a törökön.
Szép volt a régi görög-római remekírók megbecsülése, a humanizmus; de ennek pogányos formái, szelleme nagy sebeket ütnek a
krisztusi szellemen, még a pápák, főpapok is összekeverik e két világ
gondolkozását, s bűnhődésül a Lutherrel megkezdett nagy hitszakadás
letépi Nyugateurópa északi felét a Kath. Egyház testéről. De Germánia
is megszenvedi ezt rettenetesen a 30 éves vallásháborúban. Hanem ez
már az újkor szenvedése és szerencsétlensége volt.

Újkor.
A középkoron, ezeréven át nagyjában, egészében a kath. Egyház
szelleme, tekintélye uralkodott Európa nyugati felében, míg a keleti
kereszténység elszakadása óta (1054 óta), tehát a középkor közepétől
kezdve megállott fejlődésében, mindinkább elborítva a török hódítástól.
Az ókor megmutatta, mire megy az emberi tudomány, bölcselet,
művészet, politika, jog, az emberi önmegismerés és az Istenhez való
viszonya isteni kinyilatkoztatás nélkül. Az emberi ész előtt meg-megcsillant a helyes istentudat és az igazi erkölcsi norma pl. Anaxagorasnál, Szokratesznél, de az ész nem tudott ezen fölismert igazságok mellett kitartani, mert erőtlen, ingatag, könnyen téved s nagy tömegek átalakítására nem elégséges, vagy nagyon sok időt kiván. Aki ezt az ókori
vergődést, sikereket és bukást látja, meg kell győződnie, hogy valóban
szükséges volt az isteni segítség arra, hogy 1. az Isten és az emberi
örök sors viszonya tiszta és teljesebb világítást nyerjen az emberek
előtt, 2. h o g y . e z az igazság elterjedjen az emberek közt, 3. hogy a
világ végéig tisztán megtalálhassák valahol a jóakaratú emberek, 4.
hogy mindebben az isteni hitelesség, jótállás szembetűnő legyen magának az emberi alakban megjelent Isten szerzősége által, 5 s az időnkint igazoló csodák által.
A középkor megmutatta, mire megy az emberiség nyers, romlatlanúl természetes állapotában az isteni kinyilatkoztatás által természetfölötti életre nevelve, fölemelve Isten és önmaga megismerésében és
szeretetében hősies cselekedetek által. A középkor kifejtette az Istenuralom, a theokratia pápasága és papsága által mindazt a földi jót,
amit ezer év alatt a sokféle emberi gyarlóság mellett legideálisabbat,
leghősibbet, legszebbet, legjobbat nyújthatott a barbár népekben megifjodott vén Európának: 1) az Isten dicsőítésére s a lelkek örök boldogsgának biztosítására legalkalmasabb egyházi szervezetet a pápaságnak
engedelmeskedő püspökökben, a kánonok szerint élő mintapapságban
(a kanonokokban), az evangéliumi erényekre esküvő szerzetességben,
iskoláikban, egyetemeikben, művészetet lehelő bazilikáikban, dómjaikban, 2) az egyházvédő császár és egyházvédő királyok egységes államszövetségében, erkölcsi egységében, lenyűgöző szerződések nélkül, közös nagy hadivállalatokkal a pogányság veszélyes terjeszkedése ellen,
3) a harcosok (lovagok), iparosok (céhek) vallásos megszervezésében,

4 ) a munkás szolgák rabságának, úrbéri viszonyainak szerződéses enyhítésében, szabályozásában.
„Keressétek először az Isten országát és igazságát, a többiek aztán hozzáadatnak nektek" — m o n d j a az Úr Jézus. A középkor elvezette
a nyugateurópai katholikus nemzeteket az örök bölcseletre, a leghelyesebb humanizmusra, a természetfölötti önismeretre, viszonyban az Úristennel. Legvégül fölfedezte az ókori pogány természetes humanizmust
s e kettőt egyesítette vagy szembeállította egymással.
Egyszersmind
ráirányította a figyelmet a lelketlen természet gondosabb megfigyelésére és gazdasági értékesítésére. Assisi sz. Ferenc rajongva szemléli
és szereti a természetet, de mint Isten csodás alkotását. A festők rajongva s hü megfigyeléssel festik a természetet, kivált a középkor végén.
Genova, Velence, a Hansa városok virágzó gazdasági életet teremtenek
a középkoron belül. Van szerszám és gép sok. A könyvsajtó föltalálását, a földrajzi fölfedezések érdemét sem kell elvenni a középkortól
csak azért, hogy ezt kifosztva világi kincseitől, annál sötétebbnek tűntethessék föl.
Az újkor valószínűleg azt a feladatot nyerte az isteni Gondviselés
világtörténeti tervében, hogy a természet és gazdagság, gazdálkodás
terére is kiterjessze az emberi érdeklődést, bölcseletet, ezt elterjessze a
középkor papsága, diáki rendje kevés intelligenciája után az emberiség
összes néposztályai közt, és sok hiábavaló, káros, romboló, vallástalan
kísérletezés után kialakítsa a megtérő emberi észben azt a meggyőződést, hogy minő óriási értékű ajándék az isteni kinyilatkoztatás, a krisztusi igazi Egyház működése az emberiségre, mely nélkül hasztalan botorkálás és sok-sok tévedés az emberiség küzdelme, igazságkeresése
és boldogságvágya.
Az erős meggyőződés leginkább- a magunk kárán alakul ki. Okosabb
volna más kárán okulni. De a tévedések és bűnhődések fölismerése,
kézzelfoghatósága még erősebb pedagógiai eszköz. Ezt a pedagógiai eszközt meghagyja Isten az érett és önálló korára büszke újkor kezében.
A középkor rajongó, lelkes, hivő, hős, szélsőségekben csapongó ifjúhoz hasonló. Az újkor a saját erejére, tudására, eszére, kísérleteire,
sikereire büszke, önállóságot, mindenirányú szabad tevékenységet követelő emberiség küzdelmeit, botlásait, kerülő útjait s közben fölszedett
sok tapasztalatait jelenti.
A középkor végén egyre több és több jel mutatkozik arra, hogy az
emberiség megunta a papi nevelést és szabadabban akar mozogni,
akár pogányosan is. Lesz, ami lesz, gondolja magában. Meg a k a r j a kóstolni a jó és gonosz tudás minden f á j á t és gyümölcsét, hogy mindentudó
legyen, mint az Isten, s így szerezzen örök dicsőséget a földön, Isten
nélkül, Isten rovására.
Krisztus a m a g a főpapi és kormányzó hatalmát Szent Péterre és
utódaira hagyta úgy, hogy vele lesz a világ végéig s a pokol kapuit nem
engedi rajta diadalmaskodni. Nem engedheti tehát, hogy az örök üdvösségre szükséges hiteles isteni tanítások és parancsok értelmezésében tévedhessen.

Egyszerre előáll egy ágostonos barát s azt mondja, hogy Krisztus
tanítását mindenki szabadon értelmezheti. Tehát mindenki alapíthat új
vallást. Hirdeti a vallásszabadságot, a szó és sajtó szabadságát. Egyszerre egész sor új vallás támadt. Luther ellenük fordult s ő, ki megtagadta a pápa apostoli tekintélyét, Melanchthonnal csinált kánoni könyveket, kötelező értelmezésmódot, lutheri tekintélyt, megtagadta a vallásszabadságot, a szó és sajtó szabadságát. Ugyanígy tett Kálvin János.
Elszakították a Kath. Egyháztól Nyugateurópa északi felét vagy
harmadát. Németország ellen támadt a francia és a török, aztán a harmincéves háború oly pusztítást vitt végbe Németország falvaiban, műemlékeiben, középkori örökségében, hogy keservesebb bűnhődést keveset vagy éppen nem látott a világ.
Alighogy véget ért a német pusztulás 30 éves háborúja, kitört az
angol hitszakadás bűnhődése, az angol nagy forradalom tömérdek pusztítással (1649—1689), a 18. században pedig a korrupciós párturalom.
A fejedelmi hatalom pogány abszolutizmusra törekedett, miután
Macchiavelli sutba dobott minden erkölcsi korlátot a politikában. Ez a
fejedelmi abszolutizmus, mely farizeus módra eszközül fitogtatta a katholicizmust, istentiszteletet s udvaronccá tette a papságot, erkölcsi téren példátlan romlottságot fejtett ki a francia udvarban, elasszonyosodott, piperkőccé lett. — Bűnhődése lett a francia véres nagy forradalom,
mely millió és millió ártatlan életet oltott ki, tömérdek gazdasági kárt
is okozott s elterjesztette pogány elveit a többi Európában.
Isten nem állott közömbösen a politika örvénye felett. Az Ür Jézus
1689-ben háromszor jelent meg ragyogó szivére mutatva Sz. Alacoque
Margitnak s megüzente a francia királvnak, XIV. Lajosnak, hogy házát
rettentő veszedelem fenyegeti s ezt csak úgy háríthatja el, ha Jézus
Szentséges Szivéhez menekül, tiszteletére udvarában szentélyt emel s
királyságát e Sz. Szív oltalma alá helyezi. A király nem hallgatott az
isteni üzenetre és 100 év múlva házát s házának legderekabb tagját elseperte a forradalom. Istent nem lehet kirekeszteni az államok politikájából. Krisztus él és uralkodik, mert neki adatott minden hatalom
mennyben, földön és föld alatt. Aki nem törődik vele, vagy vele szembeszáll, az betöri a fejét e sarokkövön.
A szabad kutatás meg volt a középkorban is, mig nem avatkozott
bele az isteni kinyilatkoztatás és az örök üdvösséggel kapcsolatos igazságok értelmezésébe, amit Krisztus csakis a pápánál garantált és hitelesített, csakis a pápaságra bizott. Ami nem tartozott ezen kinyilatkoztatott igazságok körébe, ott a középkori tudós is szabadon kutathatott
és taníthatott.
Pap volt Kopernikus, papos tudósok voltak Kepler és Galilei. Ezek
épp úgy folytatták a tudományt, mintha a középkorban lettek volna.
S így kell gondolkoznunk más nagy újkori tudósokról is. Akik pedig
tudományukat a katholikus hitigazságok ellen fordították, azoknak a
tanítása idővel oly sok cáfolatba ütközött, hogy egyre inkább közeledik
a komoly tudomány a természettan, természetrajz körében is a kath.
hitigazságok harmóniájához.

A pogány bölcselet újkori matadorjai egymást temetik el annyira,
hogy már teljesen szubjektívvé teszik az igazságot, az objektiv igazság lehetőségét is tagadják. Az Ego-centrikus bölcseletet hirdetik, s az
Ént teszik a világ alkotójává, istenévé, vagy a materiát, a szétporló
anyagot, melyet az ember megtiporhat.
A legnagyobb tudós sem képes egy élő sejtet alkotni a szétporló,
élettelen anyagból; mégis innen származtatja a pogány tudomány, bölcselet a természet eszes törvényeit, bámulatos gazdag és változatos
életét. Ez a materializmus. M a g á b a n hordja a képtelenséget. De még
sok a hive a vallástalan tudósok és féltudósok és félműveltek közt.
Olyan mint a fölvilágosultak babonája. Ez az elégületlen munkások
forradalmi s kommunista, bolsevista irányának alapja, elkeseredésének
s gyűlölködésének forrása. Tömérdek kár okozója az európai társadalomban.
Mindenütt látnivaló, hogy az isteni Gondviselés nem hagy megtorlás nélkül társadalmi s állami vallástalan, erkölcstelen irányzatot.
A megtorlás pedig rettenetes, a bűn magában hordja bűnhődését.
De nemcsak hanyatlás és pusztulás, bűn és bűnhődés képét mut a t j a az újkor, hanem az erkölcsi és vallási emelkedés nagy tényeit is.
A trienti zsinat, a jezsuita-rend keletkezése, a kongregációk hatása, a
Szent Szív tisztelete, az újkori társadalmi bajok enyhítésére alakult irgalmas rendek, a keresztény jótékonyság kiterjedése, a keresztény szocializmus, az intelligencia megtérőinek nagy példája, a régi szerzetesrendek egészséges reformjai, új meg új életerőben való munkálkodása,
a tudománynak egyre vallásosabb megnyilatkozásai, a társadalom és
állam alapelveinek keresztényibb hangoztatása, az új- és legújabb kor
nagy csodatevőinek és jótevő hőseinek modern vizsgálatokkal igazolt
szenttéavatásai stb. stb. mutatják, hogy Isten uralkodik, Krisztus uralkodik a történelemben, Egyházát a világ végéig el nem hagvia, minden jót felújít, a gonoszt el-elbuktatja s végső diadalát és a jóakaratú
emberek örök örök boldogságát biztosítja.

A boldogságos Szenl Szűz liszíelete a. bencéseknél.
Irta: Dr. Szunyogh

X. Ferenc

(Budapest).
(Folytatás.)

Láttuk, mily gazdag volt szent Benedek rendjében a liturgikus
Mária-kultusz. Még nagyobb számmal találkozunk magánájtatosságból
fakadó elmélkedéseket, imádságokat, énekeket, beszédeket bencés őseinknél. Ezekből szeretnénk most egy kis csokorra valót összeszedni.
A korai középkorból kevés emlékünk van, de azért két bencés
írónál is találunk a Szüzanyát magasztaló imádságot. így Beda Venerabilis, akiről már föntebb szóltunk, a Szentírás magyarázataiban nagy
szeretettel tárja elénk és magasztalja Isten anyjának erényeit. Példának
csak az angyali köszöntésről szóló részt hozzuk fel, amelyben, mint az
alázatosságot elsősorban tanító Szent Benedeknek igazi tanítványa, a
Szűz Mária alázatosságát emeli ki.
„A Szent Szűz nagy alázatosságának bizonyítéka az is, hogy magát az Úr szolgálójának nevezi abban a pillanatban, amikor kiválasztatott az Istenanyaságra. Az angyal áldottnak nevezi minden asszony
között; megváltásunknak akkor még mindenki előtt rejtett titka előtte
feltárúl és mégsem lesz ily nagy kitüntetés láttára sem büszke. Hanem
emberi természetéről és az isteni irgalomról meg nem feledkezve magát
alázatosan Krisztus szolgálói közé sorozza" 1
Több szép homiliát írt a Szent Szűzről Autpert Ambrus (1778)
olasz apát is, még pedig oly klasszikusan szép latinsággal, hogy nem
egy írását más régebbi egyházatyának tulajdonították. így többek közt
ő írta a következő szép imádságot is, melyet a liturgia ma is felhasznál
és melyet Szent Ágostonnak tulajdonítanak : „Sancta Maria succurre
miseris . . . Szentséges Szűz Mária, jöjj segítségükre a nyomorultaknak,
segítsd a kicsinyhitűeket, vigasztald a kesergőket, könyörögj a népért,
imádkozzál az egyházi rendért, esedezzél az ájtatos nőnemért, éreztesd
mindnyájunkkal közbenjárásodat, kik áldott nevedet magasztalják."
A virágzó középkor bencés irodalmában azután virágzó Máriakultuszt találunk a bencéseknél. Azért, hogy el ne vesszünk az adatok
tömkellegében csak két kolostorról és két emberről emlékezünk meg
részletesen. Ez a két kolostor Cluny és Citeaux, a két férfi pedig Canterbury Szent Anzelm és Clairvauxi Szent Bernát. Vegyük először a
a szoros értelemben vett bencéseket, tehát Szent Anzelmet és Clunyt.
Szet Anzelmet tekinthetjük a középkori Mária-kultusz hírnökének.
Hire, neve, tekintélye oly nagy volt, hogy számos imádság és himnusz
az ő nevének pártfogása alatt terjedt el. Életrajzirója monja :a „Senki
1 P. L. 94 col 14.
V. ö. Boniface del Marmol : Quelques précisions sur le culte de la Vierge
au XII. siècle. Congrès Mariai. T. I. p. 231—241.
3
P. Ragey: Histoire de S. Anselme, Archevêque de Cantorbéry. Tom. I. ch. XXI.
2

nem vitt bele Miasszonyunk tiszteletébe annyi bájt és nem ragyogtatta
annyira fel ; senki oly mélyen nem hatolt be szellemébe és szivébe. Nincs
apostol, nincs tudós, nincs könyv ebben a korban, mely megmutatná,
hogy mily szilárd alapokon nyugszik ez az ájtatosság és jobban elsegítene megérteni nagyságát és fenséges harmóniáját. Szent Anzelm imádságaiban megtanít arra a titokra, hogyan kell tisztelnünk az angyalok
Királynéját, nem módszereket tárva elénk és szabályokat állítva fel, hanem azzal, hogy szivünkbe oltja az alázatosság, az egyszerűség és bizalom érzelmeit, melyek imádságának lelkét adják."
íme egy példa Szent Anzelm imádságaiból :rr „Mily csoda ! Máriáról
elmélkedve, mily fenséges magasságban látom Őt. Senki sem egyenlő
Máriával s egyedül Isten nagyobb nála . . . " „Asszonyunk, te vagy a
megigazulásnak és megigazultaknak anyja, a kibékülésnek és, a kibékülteknek szülője, Üdvözítőnknek és az üdvözülteknek anyja. Ó boldogító
bizalom ! Ó biztos menedékünk Isten anyja, a mi anyánk : annak anyja,
akiben egyedül remélünk és akitől egyedül félünk, a mi anyánk is ;
annak az anyja, aki egyedül üdvözít és elkárhoztat, a mi anyánk. 1
A legnagyobb határú kolostor ebben a korban Cluny volt és így
az ottani Mária-kultusz messze elterjedt. 2 Különösen Szent Odilo volt a
Szent Szűz nagy tisztelője. 3 Egyik imádságában ezt mondja : „Ó jóságos
Szűz, Megváltónk anyja, a mai naptól fogadj be engem szolgálatodba
és légy az én irgalmas szószólóm minden ügyes-bajos dolgomban. Isten
után te vagy nekem a legdrágább és szivemnek csak egy a vágya, hogy
magamat teljesen a te szolgálatodnak szentelhessem, mint a te rabszolgád." 4
A Szent Szűz istenanyai méltóságát annyira tisztelte Szent Odilo,
hogy amikor a kórus a Te Deum-ot énekelte és ahhoz a vershez ért :
Tu ad liberandum suscepturus hominem non horruisti virginis uterum",
mély hódolattal térdre borúit. És ennek a szent bencésnek a tiszteletadását átvette az egész Egyház, mert ennél a versszaknál ma is le kell
térdelni.
És még sok híres bencést sorolhatnánk fel. Szent Anzelm tanítványa, Guibert apát (1104—1124), mesterétől megtanulta a Szüzanya
tiszteletét és egy munkáját a Krisztus anyjának szentelte s buzgó védelmezője volt az Assumptiónak. Canterbury Eadmerrö\, Szent Anzelm
másik tanítványáról, mint a Szeplőtelen fogantatás védelmezőjéről később
lesz szó, de itt is megemlítjük, hogy bencés kincsként őrizte meg Mária
tiszteletét. — Hasonló tisztelettel iparkodott a Mária-kultuszt terjeszteni
Francon, afflighemi apát (1123), aki Máriát „az egész keresztény hivősereg közös örömének" nevezte, commune gaudium Christi fidelium. —
Rupert, deutzi apát volt az első, aki az Énekek énekét használta fel
Mária dicsőségének ünneplésére. Ezt folytatja csak azután Szent Bernát
a maga híres könyvében. Ugyancsak ő terjesztette el a bencés kolosto1 L. Méditations et Prières de Saint Anselme. Paris 1923 (Coll. Pax. XII.)
2 D. Lamey : Les traditions mariales de l'Ordre de Cluny . . . Lyon, 1900.
3
Ringholz: St. Odilo, der grosse Marienverehrer. Einsiedeln, 1922. Benziger.
4 Vita, 43—44. (Acta SS. t. I. p. 80.)

rokban még ma is meglevő szép szokást, hogy vasárnap a mise előtt,
tartott körmenet a Szent Szűz oltára vagy kápolnája előtt stációt tart.
Ezt írja róla : „Dicséretre méltó hagyomány ez és méltó, hogy atyáinkat
híven követve, mi is megtartsuk : minden vasárnap álljon meg a körmenet a Szent Szűz előtt és énekeljük el tiszteletére az egyik antifonát.
És miután így üdvözöltük őt, folytatódjék a k ö r m e n e t . . . Lehet-e szebb
és tiszteletreméltóbb szokás, hogy a körmenettel az Úr feltámadását ünnepelve elmegyünk köszönteni a Szűz Anyát, akinek szívét a szenvedés
alatt a fájdalmak tőre járta á t ? A keresztény lélek átérzi az öröm áradatát, mely elönti a Szent Szűz szívét és meggyógyítja e szív sebeit.
Átérzi, hogy mily öröm lehetett az anya számára, mikor a feltámadt Fia
mindenki előtt legelőször neki jelent meg és ezzel megadta az anyjának
járó tiszteletet, neki hirdette ki először diadalát, neki engedte át megcsókolni testének édes sebeit, hisz teste az övéből szakdt ki." 1 — Joscelinről (f 1163) kedves legenda maradt fel, mely szerint a Szent Szűz, hogy
megjutalmazza azt a sok imádságot és éneket, melyet az ő tiszteletére
mondott el, öt rózsát tett a holtan fekvő szerzetes aszkéta arcára. Mikor
a testvérek temetni jöttek, megtalálták és Mária édes nevét látták aranybetükkel írva mindegyikre. — De nevekből elég lesz ennyi, térjünk át
Citeauxra és annak nagy fiára : Szent Bernátra.
Citeaux reform-mozgalmat jelentett Clunyvel szemben és Sz. Benedek regulájának szigorúbb magyarázata szerint akarta a benedeki életet
berendezni. A Szűzanya tiszteletében azonban nemcsak hogy nem ellenkezett Clunyvel, hanem versenyzett vele. Hogy mily nagyon akarták tisztelni a Szűzanyát, ezt azzal is akarták mutatni, hogy minden kolostorukat
a Boldogságos Szűzről nevezték el és a ruhájukat a tisztaságos Anya
iránti hódolatból készíttették fehér szinü anyagból.
Citeaux szellemének igazi kifejezője Szent Bernát, aki Szűz Máriának
egyik Jegbuzgóbb tisztelője volt,2 ezért tekintik őt Mária „lovagjának". Ö nevezte először a Szent Szüzet Notre Dame-nak, Miasszonyunknak és ő volt e névnek legbuzgóbb terjesztője. Bernátot ezért nevezik
azután „Mária énekesének", Citharista Mariae és Dante a Divina Comoedia-ban őt választja vezérül, akinek oltalma alatt „az angyalok királynéjának" trónja elé léphet, mert tudta, hogy „hűséges Bernátját"
szeretettel fogadja. 3
Legelső és egyik legszebb munkája a boldogságos Szűz dicséretéről szól : De laudibus Virginis Mariae, super verba Missus est. És
valahányszor a liturgikus év folyamán a Szent Szűznek valamilyen ünnepéhez értek, akkor a szent apát maga tartott homiliát szerzeteseinek,
s akik ezeket leírták és összgyüjtötték.
Szent Bernát egész Mariologia-ja össze van foglalva a lyoni kanonokokhoz írt híres levelében : „Tiszteljétek a legnagyobb fokban 1) az
Úr anyjának szüzességét és életszentségét; 2) csodáljátok a Szűzben az
1 Sermo 3 De Ass. (P. L., 202, col. 856)
2
Dévotion de saint Bernard à la sainte Vierge. — Pourrai. — La spiritualité
chrétienne. Tom. II. 76—89.
s Paradiso, XXXl. és XXXIII. ének.

anyaságot és imádjátok isteni gyermekét. Magasztaljátok őt, aki érzéki
vágy megismerése nélkül fogant és fájdalom nélkül szült ; 3) dicsérjétek
őt, akit tisztelnek az angyalok, aki után sóvárogtak a népek, akit a pátriárkák és próféták hirdettek, aki kiválasztatott minden teremtmény közül
és aki mindenki felett áll ; 4) Dicsőítsétek a kegyelem megtalálóját, üdvösségünk közbenjáróját, a világ helyreállítóját ; 5) tiszteljétek őt, ki a
mennyben az angyalok kara fölé emeltetett." 1
Egyébbént ebben a levélben az Immaculata Conceptio ünneplése
ellen ír, de itt a nagytudású férfi téves alapból indult ki és rosszul
okoskodott. Ez egy kis árnyék tekintélyén, melyért kolostorának kedves
legendája szerint maga vezekelt. Eszerint halála után megjelent egyik
testvér előtt ragyogó fehér ruhában és egy fekete folt volt a mellén.
Szomorúan kérdi a testvér : „Mi az atyám, fekete folt van rajtad ? —
„Igen, — válaszolt — mert úgy írtam Miasszonyunk fogantatásáról,
ahogy nem kellett volna, azért engesztelésem jeléül hordom ezt a fekete
foltot mellemen. 2
Míg ebben a levélben felsorolja a Mária-tisztelet dogmatikai alapjait, addig máshol arról a hármas kötelességről szól, mellyel Máriát tisztelnünk kell. Ez a hármas kötelesség, hogy tiszteljük az Isten anyját,
kérjük őt nagyon nagy bizalommal és kövessük az ő erényeit. Ezek közül főként a gyermeki bizalmat ajánlja nekünk. Mária istenanyasága révén
közreműködött a megváltásban és így ő lett Jézus után minden kegyelem osztogatója. „Ő az a csatorna, melyen át az ég minden kegyelme
hozzánk eljut. 3 Ezért tehát azt tanácsolja: „Fussatok, szeretett fiaim,
félelem nélkül Máriához, a ti legelső közbenjárótokhoz, akit Atyja mindig
meghallgat. Ha az isteni fölség visszariaszt, fussatok Máriához, merem
mondani, hogy ő személyének méltóságánál fogva meghallgatásra talál.
A Fiú meghallgatja az anyját, és a Fiút meghallgatja az Atya. Fiacskáim,
ime, a bűnösök menedéke! Ez az én legyőzhetetlen bizalmamnak az
alapoka, ez minden reménységemnek a megokolása. Hogyan is ? Egy
ilyen fiú el tudná utasítani az ő imáját és eltűrné, hogy anyja visszautasításra találjon ? — Keressük tehát a kegyelmet és keressük Mária
által, mert ha ő keres, ő talál is." 4
Szent Bernát sok szép beszédéből még csak egy részt idézünk,
mely talán a leghíresebb :
„Ó ti mindnyájan, akik megterhelt lelkiismerettel jártok a világ
tengerén, viharok és hullámok közt, ne fordítsátok el szemeteket ettől a
csillagtól, ha nem akartok hajótörést szenvedni. Ha feltámad bennetek
a kísértések szele, ha a megróbáltatások sziklaszirtjei között ragadtattok
tova, tekintsetek e csillagra, hívjátok Máriát. Ha megráznak a büszkeség,
a szertelen nagyravágyás, a rágalom vagy a gyűlölet hullámai, tekintsetek a csillagra, hívjátok Máriát. Ha a harag, fösvénység vagy az érzé1 Epist. CLXXIV. 2.
2 Vacandard, Vie de S. Bemard, torn. II. p. 88.
3 In Nativit. B. M. V. — Ezt a beszédjét hívják egyébként Sermo de aquaeductu-nak.
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Ugyanott a 7. pont.

kiség ragadja magával erőszakosan lelketek hajóját, tekintsetek Máriára.
Ha elrémiszt bűnötök nagysága, pirultok lelkiismeretetek szégyene miatt,
borzadtok előre az ítélettől, kezdtek megfulladni a szomorúság örvényében s a reménytelenség feneketlen mélységeiben, gondoljatok Máriára.
A veszedelmekben, a szorongatások közt, a kétségbeesésben, gondoljatok
Máriára, hívjátok Máriát. Ö legyen mindig ajkatokon, ő legyen mindig
szivetekben és hogy mindenkor elnyerjétek az ő imádságának
oltalmát,
kövessétek mindenkor az ő élete példáját.U1
És gyönyörűnél gyönyörűségesebb tanításokat és imádságokat lehetne összeszedni nemcsak Szent Bernátnál (akinek tulajdonítják például
a Memorare...
„Emlékezzél meg Isten Anyja Mária" kezdetű gyönyörű
imádságot), hanem más bencés írónál : Szent Gertrúdnál, Bahernél,
Blosiusnál. 2
Vegyünk példát Szent Gertrúd írásaiból, mely egyaránt tele van
dogmatikai alapossággal és buzgó áhítattal : Áldott legyen az Atyaistennek soha eléggé méltán nem dicsérhető mindenhatósága ; áldott legyen
az Isten Fiának csodálatos bölcsessége; áldott a vigasztaló Szentlélek
bámulandó jósága ; áldott legyen a teljes Szentháromság, hogy hatalmában volt, és mert méltóztatott a mi üdvösségünkre kegyelemmel teljes
szüzet teremteni és vele az isteni boldogságnak bőségét ily hatalmas
mértékben közölni kegyeskedett."
Es mikor Szent Gertrúd ezt az imádságot mondotta, — írja a
könyvében — megjelent előtte Üdvözítőnk szeretetreméltó anyja ragyogó
arccal és ájtatosan kérte az imádandó Szentháromságot, hogy árassza
ki kegyelmének bőségét szentünkre. Erre a kérésre a három isteni személy Gertrud felé fordult s megáldották őt és elhalmozták lelkét bőséges
mennyei ajándékkal. 3
Látomásaiban a helyes katholikus Mária-tiszteletnek minden megokolását elénk tárja. Egyik alkalommal például, mikor azt imádkozták:
Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, látta Szent Gertrud, hogy a Szent
Szűz öléből a szentély oltárára tette Jézusát, azután a lépcsőn leborúlva
előtte imádkozott hozzá a kolostor javáért. — Másszor eltűnődött a
Szentírás ezen kifejezésén : „elsőszülött Fiad", hogy miért nem ez áll :
„egyetlen Fiad". És ekkor a Szent Szűz megjelent előtte és így szólt
hozzá: „Nem, Jézus nem az egyetlen Fiam, ő az én elsőszülött Fiam,
mert Jézus után Benne és Általa még sok gyermekem lett; mindazok,
akik a keresztségben Jézus testvérei." — És amikor kétség merült fel
lelkében, hogy nem a Megváltó Istenünknek járó tisztelet megcsonkítása,
ha Máriára is gondol, akkor ismét egy látomásban az Úr maga világosította fel, hogy édesanyjának adott tisztelet, ha egyedül a Szent Szűznek
szólt is az, teljes mértékben az ő tisztelete is.
És így lehetne még sok-sok szép tanúiságot és okulást merítenünk
1

Super Missas est, homil. II. 17.
Érdemes lenne ezt az anthologiát összeállítani és a benedeki lelkiéletet élők
használatára kiadni
..yarul.
3
Cros: Le Coeur de St. Gertrude. Ch. IV. La part de la Très Sainte Vierge
dans la sanctification de Gertrude.
3

Szent Gertrudnak látomásaiból, 1 de itt csak röviden végezhetünk. Az
imádságos élet tudományának, az igazi „szent bölcsességnek" a tanítójára, az angol Baher Ágostonra sem térhetünk itt ki,2 Blosiusból idézünk
még egy-két sort.
A Szent Szűz tiszteletét rövid utasításaiban így ajánlja : „Krisztusnak drága anyját, a Boldoságos Szűz Máriát tiszta szívből szeresd, állhatatosan tiszteld és segítségét kérd : mert ő nemcsak a tökéleteseknek,
hanem a gyarló lelkeknek is jóságos vigasztalója és szószólója. Senkit
magától el nem űz : hanem mindenkit meghallgat. Az alázatosan és
jámbor szívvel hozzáforduló bűnösöket kegyesen fogadja, ápolja, oltalmazza és Fiával anyai bizalommal kibékíti. Hamarabb elpusztul az ég
és a föld, mint hogy a Szent Szűz valakit magára hagyna, aki komolyan
az ő segítségét kérte. Adj hálát az Úrnak, hogy ilyen anyát és gyámolítót adott neked." 3
Más munkájában pedig 4 az irgalmasságba vetett bizalmat akarja
felkelteni bennünk és hivatkozik, hogy mily hathatós gyámolítója a Szent
Szűz éppen a megtérő bűnösöknek. „Nem tekintem, hogy ki mennyiszer
vétkezett, hanem hogy milyen érzelemmel és milyen erős akarattal tér
vissza hozzám. Az én nevem az irgalmasság anyja. Valóban, Fiam irgalmas szíve engem is irgalmassá tett és részvevővé. Az az igazán szerencsétlen, aki nem mer közeledni az irgalmassághoz."
*

*

*

Ha azt a csodát, amellyel Szűz Mária tudatta, hogy szereti és kívánja, hogy szombatot neki szenteljük, csak legendának is tartjuk, de
hívő előtt a lourdesi jelenés óta bizonyos, hogy Szüzanyánk előtt nagyon
kedves a Szeplőtelen Fogantatás megünneplése. És ha más rendek öntudattal mutatnak rá, hogy mennyi részük volt e hittitok ünnepélyes kihirdetésében, 5 akkor mások érdemeinek lekicsinylése vagy letagadása
nélkül szabad nekünk is rámutatnunk a bencések szerepére. Szabad
ugyanis tiszta szívből örvendenünk azon, hogy a Szent Szűz előtt anynyira kedves tiszteletadásban oly nagy részt engedett a Gondviselés
Szent Benedek ősi rendjének.
Nem is akarunk több példára hivatkozni, mint kettőre, ezek: Eadmer,
angol bencés, a Szeplőtelen Fogantatás dogmájának legelső védelmezője
és Prosper Guéranger, francia apát, akit IX. Piusz pápa bizott meg
azzal, hogy készítse el a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját kihirdető
apostoli constitutio tervét.
Nézzük meg tehát először Eadmer szerepét, ennek az alázatos
bencésnek, aki könyve címének azt a d t a : Traclatus de Conceptione
Sanctae Mariae auctore Eadmer magno peccatore, a nagy bűnös Eadmer
1

V. ö. Dolan : Sainte Gertrude. Sa vie intérieure.
Holy Wisdom, by Augustin Baker. London.
3
Speculum spirituálé. (Ed. Lehmkuhl. Freiburg, 1918. Herder.) 274-ik lap.
4
Monde Spirituálé. — Német fordításban is megjelent : Geistlicher Perlenkranz.
Freiburg, 1904.
5
Molnár Arkangyal : A ferences szellem. Budapest. 1926.
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értekezése Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról, 1 Ebben az értekezésben világosan összefoglalja az okokat, amelyek megmagyarázzák ezt a
nagy kitüntetést.
„Az Isten Fia, az örök világosság visszaragyogása, maga a megközelíthetetlen világosság, rabszolga alakot vett fel, önként lealacsonyította és megsemmisítette magát és az emberi értelem színvonaláig leereszkedett, hogy így megismerhessük és megérthessük őt. Ha istenségének teljében jelent volna meg, senki fel nem fogta volna őt, látását
senki el nem viselhette volna. A Boldogságos Szent Szűznek ellenben,
Isten jövendőbeli anyjának, mindenki fölé kellett emelkednie és az Istennel való egyesülés felé fölemelkednie. így nem ellenkezik az ésszel, ha
elhisszük, hogy az ő fogantatásának oly magasságokban kellett történnie,
hová az emberi gondolkodás nem tud teljesen elhatni." „Én királynőm,
akit az Isten hatalma ily magasságra előre kijelölt és felemelt, akit a
Gondviselés bölcsessége oly sok kitüntetéssel gazdagított, akit az ő kimondhatatlan irgalmassága, minden üdvösség forrása, anyjának választott,
hogy megváltsa a világot, elhihetném-e rólad, hogy a te fogantatásod
érintkezhetett a bün halálával, mely a kísértő csábítása által az egész
világra áteredt? Nem, mentől többet elmélkedem és gondolkodom ezen,
eszem annál jobban küzd ez ellen a gondolat ellen, értelmem rémülten
fordul el tőle és nyelvem vonakodik kifejezni." 2
És amikor arra került a sor, hogy IX. Pius pápa ünnepélyesen az
egész világ számára kihirdette ezt a hitigazságot, mely benne volt az
első keresztények gondolkodásában és amelyet jó részben a bencések
hagyományként napjainkig megőriztek, akkor ar új kor egyik legnagyobb
bencését, Prosper Guérangert szólította fel a pápa, hogy foglalja össze
a rávonatkozó tanítást. Guéranger megtette és a Szeplőtelen Fogantatás
dogmáját kihirdető pápai szózat jó részében szorul szóra az ö fogalmazása.
Ezt maga a Szentszék ís elismerte Guéranger halálakor. IX. Pius
ugyanis külön brévében magasztalta a megholt érdemeit. Ebben azt
mondja a szentatya: „Amikor mi az egész keresztény nép ujjongása
között ünnepélyes dekrétumban megerősítettük Isten szent anyjának
Szeplőtelen Fogantatását és . . . szeretett Fiunk, Prosper, nem mulasztotta el, mint katholikus író, kötelességét teljesíteni : hitből fakadt és
tudással teljes munkákat írt, melyek bizonyítékai szelleme nagyságának
és Szent Péter széke iránt való hódolatának." 3
Ismételjük: nem akarjuk azt vitatni, hogy minden érdem a bencé1

Újra kiadták Thurston és Slater S. J. Freiburg, Herder, 1904. — Francia
fordítása és magyarázata megjelent a Coll. Pax XIV. köteteként, Maredsous, 1923.
Ennek fordítója, Marmol írta : Marie et les Bénédictins anglaise au XlI-e siècle.
Revue lit. et mon. 1922—23. V. ö. még Vacandard: Les origines de la fête et du
dogme de l'Immaculée Conception.
2 ld. m. 33. és 49. 11.
3 Idézve: Gabriel Meier: Der hl. Benedikt und sein Orden. Regensburg, 1907.
136—137. 11.

seké ebben a tekintetben, csak örömünket akarjuk kifejezni, hogy ennyi
része is lehetett rendünknek a Szűzanya ezen tiszteletének elterjesztésében.
*

*

*

Mi magyarok Szent Benedek fiainak köszönhetjük, hogy Szűz Mária
„Patrona Hungáriáé" lett és hazánk „Regnum Marianum." Elsősorban
nagy térítő püspökünknek, akinek kihulló vére kellett a kereszténységnek hazánkban való meggyökereztetésére, Szent Gellértnek. Az ő életrajzában olvashatjuk : „A magyar nemzet, ha egyebet nem is köszönhetne
szentünknek, mint azt, hogy keblében meggyökereztette a Boldogságos
Szűz iránt való tiszteletet, már ezért is örök hálára volna kötelezve iránta.
Hát még ha azt is meggondoljuk, — pedig emellett nagyon sok bizonyíték szól — mily nagy része volt abban, hogy első apostoli királyunk,
Szent István, az egek királyné asszonyát választotta ki hazánk védőasszonyául ! Lehet-e áldás és tisztelet nélkül említenünk Szent Gellért
nevét?" 1
„Nem mondjuk, hogy Szent István nem tisztelte volna mindjárt
kezdettől fogva a Szüzanyát, hisz első egyházait, mint pl. a székesfehérvárit, veszprémvölgyit az ő tiszteletére emelteté; az országgyűléseket
Nagyboldogasszony napján tartatá; de a történeti igazság megsértése
nélkül mondhatjuk, hogy Szent István királyunkban is Szent Gellért
példája, amit 7— 8 éven folyton szeme előtt látott, gyökereztette meg
annyira ezt a tiszteletet. Szent Gellért példájának látása tette benne oly
lángolóvá, oly naggyá és erőssé ezt a szeretetet és bizalmat a Boldogságos Szűz iránt, hogy országát és népét az ő védelmébe ajánlja." 2
„Ezáltal Szent Gellértnek nagy része volt abban, hogy Szent István
Magyarországot még életében „a boldogságos Szűz családjának" nevezhesse s a Boldogságos Szüzet válassza ki hazánk védőasszonyául" 3
Szent Gellért pedig csak azt adta át nekünk magyaroknak, amit
bencés őseitől örökölt maga is. A bencések Mária tiszteletének nem is
soroljuk föl több adatát, csak még arra hívjuk fel a figyelmet, hogy
hány bencés apátság lett Mária búcsújáró hellyé ! 4 Csak a legnevezetesebbeket megemlítve: Andechs, Felső-Bajorországban, Beuron, Németországban, Mária-Zell, Ausztiában, Kis-Cell hazánkban, Einsiedeln, Svájcban, Mont-Serrat, Spanyolországban, szinte megerősíteni látszanak azt
az elnevezést, amely szerint: Szent Benedek rendje Mária-rend. 5
*

*

*

A történelmi vizsgálódás után vonjuk le a következtetést a
korlati vallásos élet számára.
Először is bár tudjuk azt, hogy Szent Benedek szelleme
centrikus", de épen a tiszta katholikumhoz való ragaszkodás
ményeként a Szűzanyának mindig megadta a liturgiában neki
1
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Dr. Karácsonyi János: Szent Gellért élete. Bp. 1925. Stephaneum. 115. 1. —
Id. mű 118.1. — 3 Id. mű 119. 1. — 4 Marianische Wallfahrtsorte, die von Benediktinern betreut werden. Benediktus Bote, 1927. 130—141. 11. — 5 Hildebrand Wangen :
Der Benediktinerorden ein marianischer Orden. Benediktus-Bote. 1927. Mai.
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teletet. Nekünk is tehát a Szent Szűz tiszteletében elsősorban a liturgikus
ünnepeket kell teljes fényükben megünnepelnünkAzonkívül
a liturgikus
Mária-tisztelet gyakorlatai közül, mint bencés örökséget, különös tisztelettel gyakoroljuk a szombat megülését. Mondjuk el ezen a napon, ha
csak lehet, a Szent Szűz votivmiséjét és ha időnk van, végezzük el a
kis officíumot, hisz mindakettő bencés alkotás. Hasonlóan a bencés öntudatból fakadt nagyobb áhítattal, imádkozzuk el minden alkalommal
szent őseink
Mária-antifónáit.
Azután magános ájtatosságainkban használjuk fel a bencések írta
imádságokat, hisz a legszebbek közé tartoznak. Tiszteljük különösen a
Szeplőtelen Fogantatást. Szüzanyánk kijelentette, sok csodával meg is
erősítette, hogy nagyon kedves előtte ez a tisztelet. És ha a Szeplőtelen
Fogantatásnak bármilyen áhítat-gyakorlatát végezzük, legyen meg bennünk a másokat nem bántó szent öröm, hogy rendünknek oly szép szerep
jutott ennek a hittitoknak a megünneplésében.
Ha zarándok útra indulunk, lehet bennünk annyi ragaszkodás, hogy
elsősorban a bencés búcsújáró helyeket keressük fel. Hazánkban KisCellt, Ausztriában a nagy Mária Cellt, Rómában járva a San Benedetto
in Piscinulat.
Végül mint magyarok a térítő bencések iránti hálából, valahányszor
imádkozunk „Boldogasszony Anyánkhoz, régi pátronánkhoz, hogy ne
feledkezzék el a Regnum Marianumról, az ő országáról, mi se feledkezzünk meg azokról, akiknek köszönhetjük,
hogy a Szent Szűz tisztelete
bencés és magyar örökségként „ránk szállott, szivünkbe oltatott őseink
vérével" és hogy ezért „fönn is marad, soha ki nem szakad igaz magyar
szívből a te szereteted" Krisztusunknak édesanyja, Mária.

1
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Hogyan tükröződikvissza középkor szelleme mii vészeiében?
Irta: Dr. Mihályi

Ernő

(Róma).

A középkori művészet még mindig nem részesül olyan nagy megbecsülésben, mint pl. az antik vagy a reneszánsz. Vannak alapvető munkák róla, de még mindig sok a tennivaló. Az építészetben még csak meglátjuk a belső nagyságot, a hatalmas teremtőerőt, de a képírásban jobbára
csak történelmi emlékeket, kezdetleges alkotásokat látunk.
Valahogy
nem helyes az a mérték, amellyel középkori emlékeinket mérni szoktuk. Az antik, vagy a reneszánsz szép formáinak a mértékét alkalmazzuk reájuk, pedig az egyik jóval korábbi, a másik jóval későbbi s a
középkori művészet köztük valami egészen sajátos, önmagában is jelentős világot alkot.
Keressünk tehát valami szilárd alapot, amleyen felépülhet a középkori műemlékek megértése és megbecsülése. Voltak, akik az északi
népek lelkéből eredeztették a középkori művészetet szemben a déli népiélekből fakadt antikkal, reneszánsszal. Vannak, akik a kor új g a z d a sági, társadalmi, vallási viszonyaival hozzák okozati összefüggésbe az
új művészeti kezdeményezéseket. A jelenleg uralkodó szellemtörténeti
.irány 1 a középkori művészet szellemi, lelki alapjainak feltárásától vár
sokat s bátran hangoztatja, hogy nem lehet, nem szabad összemérni a
két művészeti irányt, mert míg az antik, a reneszánsz a természetből,
a középkori művészet a lélek vallásos mélységeiből fakadt. Hangoztatja,
hogy jogtalan volna kisebb értékűnek mondani a lélekhordozó középkori műemlékeket, mint a természet formáit megnemesítő antik művészetet. Dvorak, a szellemtörténeti iránynak egyik kiváló képviselője, a
középkori művészet sajátosságának nyitját abban a viszonyban keresi,
amely a középkori embert a természetfelettihez (vallási eszmékhez),
a természethez, az élethez, az élet javaihoz fűzte. Ennek a viszonynak
a felismerése új mértéket teremt s az új mérték nagyon tökéletesíti,
gazdagítja látásunkat, tágítja horizontunkat.
Milyen viszonyban van a középkori ember a természetfelettivel, a
természettel, az élettel, az élet javaival s ennek következtében a művészettel?
Nagyon nehéz belehelyezkedni a középkori ember érzés- és gondolkozásvilágába. A mai kor embere jobban ismeri az antik vagy a reneszánsz ember lelki világát, mint a középkorit, pedig inkább ennek
volnánk a folytatói, leszármazottjai, mint amannak. A modern ember
— sajnos — nagyon messze esik a középkori gondolkozásmódtól, inkább pogány, mint keresztény, azért nem is érti meg. Sokszor a kolostor világával azonosítja a középkori ember világát. Pedig nagy túlzás volna azt hinni, hogy minden középkori ember szerzetes volt. Csupán az aszketikus irodalomból nem lehet megrajzolni a kor lelkét. N é 1

Dvorak: Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. München. 1924.

hány aszketikus idézettel nem lehet elintézni a középkori ember lelkének problémáit, nem lehet rákenni a világkerülés vádját, nem lehet
kimondani reá a kultúra és élet ellenségének megbélyegző Ítéletét. Megbecsül, fejleszt mindent, amit mi kultúrának nevezünk, szilárd alapokat
vet a modern nemzeti kultúráknak, végig éli mindazt, amit mi életnek
nevezünk, de a középkori ember lelkének, világnézetének mindig főjellemzője marad, hogy a hit és tudás harcában a hité a feltétlen győzelem. A természetfeletti életbe való erős belekapcsolódás adja meg a
középkori ember világnézetének idealisztikus alapját. A szellem uralma
az anyagon, a spiritualizmus a legfőbb ismertető jegye a középkornak.
Ez a szellemi irányzat már a késői antik korban jelentkezik s szépen
áthidalja a klasszikus világot a keresztény ókorba. Az újplatonikus
filozófiai iskola készítette elő a lelkeket a keresztény spiritualizmus,
természetfeletti irányzat befogadására. S amint ez az isteni kegyelem
segítségével megtörtént, a művészetek súlypontja is áthelyeződik a szép
formák világából a szellemi tartalomra, a lelkiségre. A művészek teremtő fantáziája új irányt vesz, amely csak külsőleg látszik hanyatlásnak az eddig haladásnak minősített klasszikus művészettel szemben,
valójában azonban egy egészen új világot tár elénk, új és nagy értékekkel.
A középkori művészet az építészeti anyagot pompás szerkesztéssel,
csengő-bongó rythmikával eszmék hordozójává teszi, gondoljunk csak
a csodálatos román és gótikus dómokra; képeiben, szobraiban, iparművészeti alkotásaiban is mélyebb értelmet, alapjában való átszellemítést, átszellemülést kap az anyag s a műremek tárgyilagos, hideg kultusztárgy helyett természetfelettiségtől átitatott vallásos alkotássá válik.
Szinte elmondhatja az ember, hogy a középkori művészek már nem is
a testi szemek, hanem a lelki szemek számára dolgoznak.
Hogy milyen nagy változást idéz elő a természet kultuszának elhanyagolása, a lelkiség kultuszának előnyomulása a középkori szobrászatban, székesegyházunk és keresztfolyosónk szobordíszein szeretném bemutatni.
A keresztfolyosó
szobordíszei.
A keresztfolyosó építészeti jellegét a XIII—XV. század munkálatai
és a XIX. századi stílszerű restaurálás adják meg. Az Oros-féle nagy
építkezések korából, 1225-ből valók a román stílusú gyámkövek, a
XIV. századi Szigfrid-féle építkezések korából a finom mértani művű
csúcsíves ablakok s a hálóboltozatok, mátyáskori javítások emlékét
örökíti meg az északkeleti sarok 1486-os évszáma s az északnyugati
sarok gyámkövén az építőmester teljes alakú szobra. A XIX. századi
stílszerű restaurálás korából valók a keresztútat ábrázoló üvegfestmények. A faldiszíiő freskók tervei nem valósultak meg. A keresztfolyosó
déli ágának gyámkövei a Karner-féle építkezéseknek estek áldozatúl
a XVIII. század elején. A többiből is jónéhány letöredezett s egyszerű
hasáb-, henger-, vagy ékalak pótolja. Az épen fönnmaradtak sorrendben a következők: a keresztfolyosó keleti ágában 1. ökörfej (V. sor. 22.);
2. szőlővessző (VII. sor. 30.); 3. majomfülű torzarc (V. sor. 23.);

párja töredezett; 4. 5. háromágú növénydísz (I. sor. 2. 4.); 6. haragos
arc (V. sor. 25.) p á r j a letöredezett; 7. küszködők a sarkon (IV. sor. 17.) l
velük szemben mind a három gyámkő letöredezett; a folyosó északi
ágában az első szakasz gyámköveit későbbi henger- és ékalakú rovátkás kőfaragvány pótolja (IV. sor. 18.); 8. töredezett levéldísz a
gyámkő tetején, aljában tintahal, polip-féle (II. sor. 6.); 9. három felfelé törő gyík (III. sor. 16.); a porta speciosa előtti felemelt boltozatnak négy gyámkövéből csak egy maradt meg épen; 10. egy meredt
szemű, vastag szemöldökű, lapos homlokú, hosszú orrú, széles szájú
arc; a porta speciosa ívei között dúsnedvű szőlőlevelek és fürtök húzódnak fel két szép koszorúban, köztük egy harmadik koszorú akantuszlevelekből, három arccal, fönt egy elnyelésre nyitott szájjal (III. sor.
15.); 11. alul mindkét oldalon fiatal férfiarc, egyik 12. bajusszal, hajkoronával, a másik bajusszal és füléig leomló hajfürtökkel; 13. Sámson
(IV. sor 20.); 14. levéldísz (II. sor. 8.); 15. két ágú levéldísz (II,
sor. 10.); 16. Kecskeszakállas zsidóarc (III. sor. 13.); 17. a mátyáskori
építőmester (I. sor. 1.); 18. három viráglevél (III. sor, 14.); 19. dundi
gyermekfej (III. sor. 11.); 20. két szál virág (V. sor. 24.) ; a nyugati
folyosórészen 21. három szál virág (V. sor. 26.); 22. élveteg kifejezésü
torz emberarc (II. sor. 9.); 23. keserű arcvonású csuklyás barátarc (I. sor. 3 . ) ; 24. három szál növény (IV. sor. 19.); 25. két erősen
kihajló akantuszlevél közt egy szál virág (IV. sor. 21.); 26. denevérfülű torzarc, szája körűi mély árkolással (II. sor. 7.); 27. kutyaarc
(I. sor. 5.); 28. két erősen kihajló akantuszlevél közt egy szál virág;
29. erősvonású női arc.
Az alsótemplom
szobordíszei.
Az átmeneti stílusban átépült XIII. századi altemplomban mindjárt a lejáratoknál az oldalhajókban, a leckeoldalon Oros apát hajkoronás feje látható, a vele szemközti gyámkövön pedig külföldi analógiák szerint 2 próféta és apostolfej; az evangéliumi oldalon II. Endre
koronás feje, a középső hajónak a Szent István széke előtti zárókövén
pedig négy más koronás fő látható, bizonyára a főmonostorral erős
vonatkozásban levő Szent István, Szent László, Kálmán, Vak Béla.
30—37. 2
A székesegyház
szobordíszei.
A szentély első szakaszának egyik pillértalapzatán vizbeugró béka
van 38. (VI. sor. 28.), a 2-ik szakasz leckeoldali ivezetének két gyámköve
két erősvonású férfiarc 39—40., ugyancsak itt a boltozat két bordájának gyámkövén két férfiarc, egyik későbbi eredetű, 40—42., a második
szakasz evangéliumi oldalán szintén egy kesernyés férfiarc 43., folytatólagosan a főhajóban, az épület harmadik szakaszában a leckeoldalon
egy arc 44., mintegy megfelelője a második szakasz alakjának, az evangéliumi oldalon talán későbbi eredetű két arc, 45—46., a negyedik és
ötödik szakaszban a leckeoldalon egy-egy egymásnak megfelelő arc
1
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homlokzatán 22, a reimsi katedrálison 56 királyszobor van. Sauer i. m. 341. 1.

s az evangéliumi oldalon is egy-egy arc a gyámköveken, 47—49., az
ötödik szakaszban egy nagyobb gyámkövön a többi arctól eltérő göndörfürtü férfiarc van, 50. A hatodik szakaszban két szakállas ruhátlan
férfi gubbasztva tartja a féloszlopot. 51—52.
A leckeoldali mellékhajó harmadik szakaszában a boltozat záróköve körül négy koronás fő, 53—56., az egyik pillér talapzatának sarkán rák, 57., a negyik szakasz egyik pillérének a talapzata sarkán
pedig a szentély felé hajló gyík van, 58. (VII. sor. 31.)
Az evangéliumoldali mellékhajó második szakaszának egyik gyámkövén Mózes két táblája 59., a harmadik szakasz pillérei talapzatának
sarkain leveli béka, 60. (VI. sor. 29.), jobb első lábával a farkát fogó
szalamandra, 61. (VII. sor. 3 3 . ) ; szőlőlevél fürttel 62., a negyedik szakaszban kereplő 63. (VII. sor. 32.); liliomlevél 64., tölgyfalevél 65.
(VI. sor. 2 7 . ) ; két levél között tojás 66. van. — A hivek bejárójánál
levő Árpádkori szenteltviztartón oroszlánfej van két emberfej között.
67—69.
Ezek a jelképes díszítések mély értelmet rejtenek magukban s a
középkori ember lelkéhez hathatósan szóltak.
Keressük a kulcsot a
megértésükhöz.
Általános ma már az a meggyőződés a művészettörténeti irodalomban, hogy a középkori szimbolikus ábrázolások legfőbb forrásai a liturgia és a liturgikus írók művei. 1 A középkori szellemi műveltség egyéb
összetevői mellett, pl. az állat- és növényábrázolásoknál természettudományi ismereteik, a Physiológus, a bestiariumok, herbáriumok, főleg ezek nyújtanak kimeríthetetlen bőségii anyagot a szimbolikus ábrázolás számára.
A szimbolikus egyházművészeti ábrázolás fejlődésében két nagy
korszakot lehet megkülönböztetni, a XII. század előttit s a XII. század
utánit. Az első korszakot az allegorikus szentírásmagyarázat korszakának nevezhetjük. Ez az egész korszak, azt mondhatnám, az ó- és újszövetség párhuzamosított pályáján mozog s a szimbolikus ábrázolásban is megtartja ezeket a zárt kereteket. Az újszövetségi istenháza pl.
mindig az ószövetségi templommal, a szent sátorral, a frigyszekrénnyel,
Krisztus az ószövetségi prototypusokkal van szembeállítva, mégpedig
sokszor szinte kínos pontossággal. Ami az ószövetségi kultusz, vagy
a szentírás kereteit átlépi, már nem talál sem magyarázatra, sem ábrázolásra. Nem akarom az írók hosszú sorát bemutatni, csak néhányat
említek meg azok közül, akik e téren mozogtak és hatottak: az alexandriai iskola Kelemennel, Origenesszel, Szent Ágoston, Nagy Szent Gergely, Szent Jeromos, Sevillai Izidor, Beda Venerabilis, Rabanus A4aurus,
metzi Amalarius, Walafrid Strabo és Konstanzi Bernold, a Micrologus
szerzője stb.
A XII. században új korszak kezdődik a szimbolikus ábrázolásban.
Autuni Honorius iratai s az elszászi Hohenburg-kolostor apátnőjének,
1
Sauer: Symbolik des Kirchengebäudes 'und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters. 1924. 1 — 11. 1. Kraus: Geschichte der christlichen Kunst.
1897. II. 1. 360—365. 1.

Herradisnak híres képeskönyve, a Hortus deliciarum, a Gyönyörűség
kertje bővült, tágult gondolatkör mellett is, egységesebb felfogást, új
szellemet visznek bele a szimbolikus ábrázolásba. Nagyszerű képet tárnak elénk Istennek a földi országáról, az Egyházról, amelynek viszonya
Krisztushoz olyan, mint a jegyesek viszonya. Életének bölcsője a paradicsomban ringott s hatalmas folyama az örökkévalóságba torkollik.

A gótikus keresztfolyosó egyik ablaka.

Ezt a szimbolikus vonatkozásokban gazdag életet ábrázolják aztán hol
meglepő merészséggel, hol elragadó gyermeki bájjal, hol meg nyers
torzításokkal, de mindig mély hittel, kételkedni nem tudó szilárd meggyőződéssel.
Nincs a világtörténelemnek még egy olyan korszaka, amelyben a
lét kettőssége, az anyag és szellem nagyobb harmóniában volna, mint

a középkorban. Nagyszerű szintézisek kora ez, az anyag szellemmel
telítődik, az anyagi világnak minden küzdelme, értelme a transzcendens
létre van beállítva. Ez a felfogás aztán egyenlőképen tükröződik vissza
a világi és theológiai irodalomban, a szentmisemagyarázatok liturgikus
irodalmában, a himnuszokban, prédikációkban, az egyesek lelkében s a
közfelfogásban, sőt magának az Isten házának köveiben és színeiben
is. Az azután már igazán csak a szerzők egyéni tehetségétől, adottságától függ, hogy az üdvösség egész rendjének az egyénre gyakorolt
misztikus hatásait domborítják-e ki, vagy pedig az emberiség történelmének s az Egyház működésének kölcsönös vonatkozásait emelik-e ki
szimbolikus-allegorikus vonatkozásban. A középkori szimbolikának ezt
a két főáramlatát ritkán lehet egymástól határozottan és világosan elválasztani, de annyit megállapíthat Sauer, hogy a későbbi középkor inkább az előbbi irányt karolja fel, szivesebben foglalkozik az üdvösség
rendjének az egyénre gyakorolt misztikus hatásával. 1
E korszak legkiválóbb írója Durandus (XIII. sz.), akinek Rationaléja a középkori liturgiának klasszikus könyve marad minden idők
számára. Megemlíthetjük még deutzi Rupertet, Bonaventurát, clairvauxi
Bernátot, III. Incét, Beleihet és Sicardust.
Ezeknek az íróknak a szellemében, Kraus és Sauer kalauzolása
mellett fogunk hozzá keresztfolyosónk és székesegyházunk szobordíszei
szimbolikájának a megfejtéséhez. Bele akarunk hatolni a mai európai
népek ifjúkorának lelkébe, amelynek szimbolizáló hajlandóságát Durandus úgy fejezi ki, hogy ott valamiképen minden tele van titokzatos
jelképpel, hogy ott valamiképen minden bizonyos mennyei édességtől
árad, ha értünk a mesterséghez, hogy mézet szívjunk a kősziklából és
olajat a kemény szirtből. (Deut. 32. 13.)" Természetesen csak kísérletnek tartjuk megfejtéseinket.
Kezdjük a keresztfolyosó gyámkövein a keleti oldalon. 3
1. Az ökörfej (V. sor. 22.). Az ökörfej középkori gondolkodás
szerint türelemre inti a lázadó vérű, izzószenvedélyű embert, a kemény nyak meghajtására, engedelmességre, alázatra, a dac megtörésére. 2. A szölötö (VII. sor. 30.) Krisztusra figyelmeztet: Én vagyok
a szőlőtő, ti vagytok a szőlővessző. A szőlőből sajtolják a bort, mely
Krisztus megváltó vérévé változtatva üdvöt hoz a lélekre.4 Döbbenetes
realizmusú ábrázolást láttam a malmöi dóm egyik középkori kápolnájának freskóján. Folyik a szüret, szórják a présbe a szőlőt, de a présben benne van Krisztus is. Krisztus sebeiből hordókba folyik a vérbor,
a papok, püspökök szent áhítattal gyűjtik, a hivők pedig mély sóvárgással vágyakoznak utána. Sánták, bénák, mindenféle szenvedők a szent
vértől várnak gyógyulást. 3. Egy majomfülű torzarc (V. 23.), 9. egy
1 Sauer i. m. 10. I. — 2 Durandus: Rationale. Lugduní. MDLXXXIV. 1. 1.
3
A középkori keresztfolyosók a monostornak a templommal szoros kapcsolatban levő részei, de a monostori életnek is főhelyei. Ezért díszítésük szorosan
kapcsolódik a templom díszeihez.
4
L. Sauer : Symbolik des Kirchengebäudes. 438. 1.

meredt szemű, vastag szemöldökű, lapos homlokú, hosszú orrú, széles
szájú arc, az ösbűn munkáját tárják fel, vagy egyenesen magát az ördögöt ábrázolják. A majomra vonatkozólag érdekes elolvasni a Physiológus tanítását. L. Ethnographia, 1921. 21. 1.
A 4, 5, 8, 10, 14, 15, 18, 24, 25, 28. (I. 2, 4., II. 8, 10., III.
12, 14, 16., IV. 19, 21., V. 24, 26.) számú gyámköveken mindenütt
virág- és növénydíszek
láthatók. Botanikailag meg nem határozhatók,
mert erősen stilizáltak. A vallási gondolkodással való kapcsolatuk azonban elvitathatatlan. Szent Hildegardnak, a XII. századi híres, tudós
apátnőnek természetrajzi munkájában olvassuk, hogy a gyógyító erejű
növényeket a gonoszlelkek nagyon gyűlölik, mig a méregtartalmúakat
szeretik. Tehát a növényeknek is nagy szerep jut abban a harcban,
amelyet a léleknek a gonosszal meg kell vívnia. A XII. századi Szent
Florian-i Rituale a füvek szentelésénél egész sereg olyan füvet sorol
fel, amelyeknek a nép gyógyító erőt, titokzatos hatást tulajdonít s melyeknek erejét az áldás csak fokozza. Ilyen értelemben kerültek be a
növények a művészetbe is, mint a pszichomachiának, a lelki harcnak
a fegyverei a gonoszlélek incselkedései, a bűnök ellen. Keresztfolyosónk
képfaragója is hatása alá került a középkori felfogásnak, mely az óés újszövetségi szentírásból kiindulva végig vonul a középkor egész irodalmán, prédikációin, misztériumjátékain stb. Tertullián tüzes fantáziával írja le pl. azt a küzdelmet, mely a tisztátalanság, hitetlenség,
erőszakosság, kevélység legyűrése után a tisztasághoz, a hithez, az
irgalomhoz, az alázatossághoz vezet bennünket. (De spectac. c. 29.
Migne. I. 660.) Programmot ad a IV. századi Prudentius nevű keresztény költőnek Psychomachiájához, melyben szintén élénk színekkel van
ecsetelve ez a küzdelem. Nagy érdeklődéssel nézte az erények és bűnök
küzdelmét a nép a misztériumjátékokon, élvezettel hallgatta tüzes prédikációkban, szívesen látta a művészetben is. Nem egyszer épen csodás
erejű fűnek segítségével sikerült a győzelem. A mi képfaragónk is épen
a bűnök ábrázolásaival szemben, az ősbűnnek az állatember arcán való
kiütései ellen, az ősi ellenség állandó támadásai ellen alkalmazza a
gyámköveken a gyógyító, titokzatos erejű növényeket, esetleg mint a
szemben levő bűnnel ellentétes erények szimbólumait. így kerülhetett
oda az ágacskával ábrázolt remény, a virággal jelzett béke és igazságosság (Sauer i. m. 240. 1.), az olajággal szimbolizált egyetértés s a
pálmával ábrázolt tisztaság (Sauer i. m. 242. 1.). így kerülhetett oda
a tűzvész és villámcsapás ellen szentelni és őrizni szokott virágok á b rázolásai. (Franz: Die kirchlichen Benedictionen im Mittelalter. Freiburg, 1909. 406.)
6. ítéletes orkán rázza meg ezt a torzarcot (V. 25.), szinte kiharap belőle a düh, mindent összezúzó, felemésztő haraggal .tör ránk benne
az emberiség örök ellensége, le akarná tarolni a keresztény lélek jóságát, erejét, tisztaságát, hitét, reményét. Szinte érezzük, hogy vele szemben természetfeletti védelemre van szükségünk, amit a már letöredezett
szemközti gyámkövek bizonyára jeleztek is.
7. Egy katona és egy polgári öltözetű ember küzdenek egymással.

I. sor:

1—Ő-Í£.

II. sor :
6—10-ig.

III. sor:
11 —16-ig.

IV. sor:
1*7—21-ig.

V. sor:
22—26-ig.

)

VI. sor :

27-29-ig.

VII. sor:
30—34-ig.
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A keresztfolyoa ' és székesegyház néhány szobordísze.

(IV. 17.) Ilyen küzdők a bécsi Szent István dóm portáléjának leckeoldalán is vannak s ezeknek a küzdelmeknek éppen a templom bejárójánál mélyebb jelentősége van. Benn a béke, künn a harc. A léleknek
sok küzdelmet kell megvívnia ősi ellenségével, míg beléphet Isten templomába. Mintha csak az a Krisztus katonája öltene testet kőben, akiről Szent Vazul beszél egyik munkájában (Admonit. ad íMium spirituálém. L. Sauter: Die Sonntagsepisteln. 547. I.) 1
8. A gyámkő tetején töredezett levéldísz (II. 16.), aljában tintahal,
polip-féle tengeri állat. Talán a Physiologusnak a tüskés vagy vitorlás
hala, amely a hajókkal egy ideig versenyez, de nem bírja a küzdelmet
s jelképezni akarja azokat a keresztényeket, akik a szentek példáinak
követésében elfáradnak s a mennyei haza kikötőjébe el nem juthatnak.
(Ethnographia XXXII. 29. 1.)
9. Három felfelé törekvő gyík közvetlenül a porta speciosa közelében (III. 16.). A Physiologus a gyíkról azt írja, hogy ha megöregszik, meggyengül mind a két szeme. Ekkor keletfelé néző falra megy
s egy nyílásán kibúvik s tágra nyitott szeme visszakapja látását. A középkori ember gondolatvilágának megfelelően hozzáteszi a tanítást:
Te is ember, ha szíved szeme gvengül, forduli az igazság napja, keletje,
Krisztus felé, hogy szívedben újra felkeljen az igazság napja. Igazán
szép s a középkori iskolásműveltségű emberek számára világosan érthető szimbóluma a templomba törekvő, Krisztust kereső lelkeknek. (Ethn.
XXXII. 10.)
10—12. A porta speciosa dúsnedvű szőlőkoszorújának szimbolikus
értelmét már ismerjük. Krisztus megváltó vére csorog róla lelkünkre.
A két férfiarc a koszorú tövében külföldi analógiák szerint apostolvagv prófétafej. De a gonoszlélek itt sem nyugszik. Ott van az ív legmagasabb pontján. Szemében ott csillog a marás gonosz öröme. Szája
megnyilik, bármely percben készen van az elnyelésre. Gondolhatunk a
hívőket fenyegető eretnekségre is. V. ö. Die christliche Kunst. 1925. 175. 1.
13. Sámson, (IV. sor. 20.) amint erős vállán tartja a gyámkövet,
hol az erősség sarkalatos erényének a szimbóluma, hol meg a pokol
kapuin győzedelmeskedő Krisztusnak az ószövetségi prototípusa. Sauer
i. m. 241., 346. I. Bir. 16, 22—30.
16. A kecskeszakállas zsidóarc (III. 13.) a lex mortifera, a halálthozó törvény képviselője az élet, a megváltás kapujában, a megátalkodott hinni nemakarás példája. Sauer i. m. 252.
17. A mátyáskori (1486.) (I. 1.) restaurátornak korhű ruházatú,
spanyolgalléros, nemes arcvonású, hosszúhajú, nagyszakállú alakja. Balkezével szakállát fogja, jobbját lábán pihenteti.
19. Dundi gyermekfej
(III. 11.). Torkos szájával mohón szívta
anyja tejadó emlőjét, mohón szívta az életet, a hús-, csont-, vérvilágot. Az érzéki, a torkos testi ember képe. Kraus, Christliche Kunst.
II. 1. 394. 1.
1
Einiges über die romanische Symbolsprache und die Bilderfriese von Schöngrabern in Niederösterreich und St. Stephan in Wien. Von Dr. Ignaz Pamer. Wien.
Die christliche Kunst. 1925. 176. 1.

22. Élveteg kifejezésű torzarc (II. 9.), 23. fanyar csuklyás barátarc (I. 3.), 26. denevérfülü torzarc (II. 7.) szája körül mély árkolással, mind a három a szenvedélyektől meggyötört," megkínzott, az ördög
igájába hajtott érzéki, irigy, kaján lélek képe. Kraus, Christliche Kunst.
II. 1. 394. 1.
27. Kutyaarc (I. 5.), majd a hitnek (Sauer i. m. 240. 1.), majd a
kapzsiságnak, zsugoriságnak a szimbóluma (Kraus, Christliche Kunst.
II. 1. 394. 1.), itt inkább az utóbbiak dohognak, vakkantanak ki belőle. Szent Bernát szerint a világ hiúsága után kapkodó szerzetest is
jelentheti. (Hom. 4. n. 10. Breviárium. Sabb. infra Dom. XXII. p. Pent.)
29. Erős vonású női arc, az érzéki kívánság szimbolizálója. Kraus,
Chr. K. II. 1. 394. 1.
Bár a keresztfolyosó déli oldalán teljesen elpusztultak már a gyámkövek s néhány már a többi ágában is letöredezett, mégis kiérezzük
szimbolikájának mély értelmét. Látjuk a bűn, a szenvedély rabszolgaságában levő lélek arcának eltorzulásait, látjuk a megigazulásnak ősi
ellenségét, látjuk a megváltás erejét, diadalát, az erényeknek virágokkal,
növényszálakkal, növényágakkal ábrázolt hosszú sorát. A bűn végzetes Ígéretével szemben vidáman lobog az élet tüze, a hit s a kegyelem
titokzatos ereje. A keresztfolyosónak ebből a küzködő világából, ahol
még a templomba lépés pillanatában is leselkedik ránk az eretnekség
veszedelme, lépünk be a székesegyházba, Isten szárnyainak melegsége
alá.
A székesegyház
szobordíszei.
A szentély első szakaszának egyik pillértalapzatán vizbeugró béka
van (VI. 28.), 38. az evangéliumi oldal harmadik szakaszának pillértalapzatán pedig az egyik sarkon leveli béka ül. 60. (VI. 29.) A Physiologusban azt olvasom róluk, hogy a leveli béka a legnagyobb forróságot is elviseli, de ha eső éri, elpusztul. A vizi béka, ha feljön a
vízből, nem tudja elviselni a nap melegét, hanem azonnal lebukik. A
leveli béka, magyarázza tovább a középkori természettudós, az igazi
hivőket jelképezi, akik sok gyötrelmet eltűrnek, sőt az üldöztetésbe bele
is halnak. A vizibéka a világfiakat példázza, akik a napnak, azaz a kisértésnek a hevét nem tudják elviselni.
A főhajó íveinek, bordáinak, vékony oszlopainak gyámkövein nem
kevesebb, mint tizenhárom próféta- és apostolfejjel találkozunk. Sajnos, sok elpusztult már s a meglevők közül néhány újabb keletű (39—
50.). Az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatás hordozói a templomépítés
művészetében már a IV. századtól kezdve ilyen érdekes, szimbolikus
boltozathordozó szerephez jutnak. Mennyire át voltak hatva a Szent
Pál-i mondástól: ,,Most már tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem a szenteknek polgártársai és Istennek háznépe, ráépítve az apostolok és próféták alapjára, míg a fő szegletkő maga
Jézus Krisztus, kiben az egész építmény összeszerkesztve szent templommá növekszik az Ürban, aki által ti is egybeépültök Isten hajlékává.
Ez. II. 20-22. Ezeken kívül a hatodik szakaszban két ruhátlan szakállas
férfi a büntetlen, ártatlan embernek a szimbolumaképen gubbasztva
tartja a féloszlopot. 51—52.

A leckeoldali mellékhajó harmadik szakaszában a boltozat záróköve körül négy koronás fej van ( 5 3 — 5 6 ) . A négy világbirodalmat
szimbolizáló négy bibliai királyt, Nabukodonozort, Dáriust, Cyrust és
Nagy Sándort sejteni bennük, amint ez a középkori műemlékek egész
során kimutatható. Sauer i. m. 422.. (V. ö. Dániel próféta látomásával, Dan. 7, 2—9.)
57. Ugyanezen szakasz egyik pillértalapzatának sarkán rák-féle
állat van. Szent Pálnak a Timoteuszhoz intézett szavait juttatja eszembe.
Kerüljük a hiábavaló, hitfelforgató beszédeket, melyek, mint a rák,
beollózzák magukat a lélekbe. Tim. II. c. 2.

A gótikus keresztfolyosó egyik gyámköve.

58. A negyedik szakasz egyik pillértalapzatának a sarkán levő s
a szentély felé forduló gyíkot, a Krisztuskereső lélek szimbólumát már
értjük. (VII. 31.)
Az evangéliumoldali mellékhajó második szakaszának egyik gyámkövén levő két kőtábla a tizoarancsolatot tárja a hivők elé. 59. A harmadik szakasz levelibékájának magyarázatát fentebb láttuk a vízi békával kapcsolatban. 60. A >obb első lábával a farkát fogó szalamanderről újra a Physiologus tanítását vesszük elő. 61. Szerinte a szalamander, a foltos tűzölő nagyon hideg állat. Ha a tűzbe esik, vagy tűzbe
dobják, a tüzet azonnal kioltja. Hasonlóképen az igazságos embernek
se árthat semmi vészéiv. Ezért maradt a három ifiú, Ananiás, Azariás
és Mizael, Dániel három társa, a szokottnál hétszerte jobban fűtött

kemencében is sértetlen. 62. A szőlőlevél a fürttel Krisztus megváltó
vérét jelenti. 63. A negyedik szakasz pillértalapzatán kereplőt találunk.
Ilyen kereplővel figyelmeztették a bélpoklosok a járókelőket rettenetes
bajukra s intették őket óvatosságra. Ez a kereplő a bün bélpoklosságától igyekszik távoltartani a hivőket. 1
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nép bejárójánál levő Á r p á d kori vörösmárvány szenteltvíztartót, mely eredetileg medence volt. Csurgó
vizénél mosták meg kezüket, frissítették föl arcukat az éjjeli zsolozsmára menő szerzetesek. Oroszlánfej és két emberfej díszíti. 67—69.
Az oroszlán a keleti hagyományok szerint templomőrként is szerepel,
de itt Krisztust, Juda oroszlánját személyesíti, 2 a mellette levő arcokban
Mózest és Elizeust sejtem egy régi képcsoport és bibliai vonatkozások
alapján. (Egy XIV. sz.-i Concordantia Caritatis, mely Lilienfeldi Ulrik
apáttól származik s bizonyára régibb szentírásmagyarázatokra támaszkodik, Vízkereszt nyolcadára egy érdekes képcsoportot állít össze, amelyben a Jordánban megkeresztelkedő Krisztus mellett Mózes és Áron s Eli—
zeus és Illés van ábrázolva ezzel a felírással: Germanum lavit Moyses
et pontificavit, Eliseus undas fundebat, prophetam cum faciebat. Mózes
vizet önt Áron fejére, Elizeus pedig Illés kezére.) Kraus: Christliche
Kunst. II. 1. 277. 1. Lev. 8. 6. Mózes Áront és fiait a főpapi konszekráció előtt megmossa. Elizeusnak is több vizcsodáját említi a Szentírás. II. kir. 2, 8., továbbá 2, 19—22.
Igyekeztünk a középkori transzcendentális gondolkodás szellemében
a kor kútfői alapján végig magyarázni a pannonhalmi székesegyház
s a keresztfolyosó szobordíszeit. Kerestük a kulcsot megértésükhöz.
Krisztus, az Or, áll szemben a keresztfolyosón az ördöggel, a bitorlóval, hulló lelkek, bűnrabok az égbetörő erényekkel. Egyik félen a felrázott káosz gomolyog feldúlt arcvonásokon, a másik félen erő, tisztaság, kegyelem, megváltás, szeretet szeplőtelen virágszimbolumai nyílnak.
Kinn a keresztfolvosón harc, benn az Isten házában olyan végtelen
hívás, meleg védelem, eltakaró szent nyugalom vár a zaklatott lélekre.
Próféták, apostolok, a kinyilatkoztatás hordozói, a világbirodalmak urai,
magyar királyok visznek el bennünket az Isten trónjához.
A vergődő modern ember lelke elé tehát megragadó kép tárul a
középkor művészetében, harmonikus szintézis, izzó, optimisztikus világ,
ahol szellem és anyag, természet és természetfeletti szent testvériségben
ölelkezik. Az egységesítés metafizikai vágyától meggyötört XX. századi
ember ebben a magasabb létrendben, ebben a szinte kézzelfogható szellemi valóságban teljes kielégítést találhat. Ezért irányítja szerény próbálkozásom lapunk olvasóinak figyelmét is a klasszikus világ eszményisége helyett a középkori művészet lelkisége felé.

1 Pál országbírónak 1347-ben a budai káptalanhoz írott levelén vízjegyként
szerepel a kereplő. Pannonhalmi rendi levéltár.
2 Gen. XLIX. 9. Apoc. V. 5.

A Balkán-félsziget népességének
kialakulása.
Irta: Dr Kalmár

Gusztáv

(Pannonhalma).

1. A Balkán-lélsziget mini letelepülési terület.
A Balkán-félsziget elnevezés felfogások szerint különböző nagyságú területeket foglal magában. A legáltalánosabban elfogadott felfogás
északi határul a Szávát, majd Zimonytól Orsováig a Dunát, innen a
Déli Kárpátokat mondja. Geologiai alapon sokan a Száva helyett a
Drávát teszik meg északi határúi, mert a horvátországi szigethegyek
kétségtelenül a Balkán Masszívum tagjai. Az első felfogást azonban
jobbnak tartjuk. A Balkán elnevezés u. i. a köztudatban nemcsak fizikai
földrajzi, hanem kultúrföldrajzi
elnevezés is. Horvát-Szlavonország a
magyar és ennek révén a középeurópai kultúrkörbe tartozik és nem a
balkániba. A világháború befejezése által okozott határeltolódások azonban a Balkán fogalmában is változást okoztak. A közép- és nyugateurópai népek irodalmában Románia Közép-Európában szerepel. Kétségtelenül a Hazánktól elszakított területek alapján. Viszont Szlovénia,
Horvát-Szlavonország, a Bác;ka és Bánság nyugati része, mint Jugoszlávia tartozékai, a Balkánhoz kerültek. Egyik beállítás sem helyes.
Románia sem földjének természete, sem népének kultúrája alapján nem
tartozik Közén-Európához, de viszont a Hazánktól elszakított területeket sem lehet semmiféle alapon a Balkánhoz csatolni. A helyzet azonban ma az, hogv a szerbekkel és a románokkal a Balkán, mint kultúrföldrajzi fogalom, Nagyvárad, Arad, Szabadka, Zombor városok vonaláig nyomult.
A Balkán-félszigeten négy különböző felületi formát különböztetünk meg. Nyugati részén, az Adriával oárhuzamosan a Dinári-hegység
húzódik. Ez az elnevezés tulajdonképen csak Albániáig van elfogadva,
de bátran kiterjeszthetjük Albánia és Görögország területére is, mert
ugyanazon hegyvonulatról van szó. A meglehetősen magas és nehezen
járható hegység nagy kárára van a félszigetnek, mert a középső és
keleti részeket elzárja a tengertől. Az egész hegyvonulat, de az egyes
hegyláncok is a tengerrel párhuzamosan haladnak. Keresztvölgy csak
itt-ott van és azok is nehezen járhatók. Ez az oka annak, hogy a Balkán népei annyira háttérbe szorulnak az Adrián. Kivételt csaic a dalmaták tesznek, akik a keskeny Dartszegélyen élnek és akiket földjük
terméketlensége a tengerre utalt. De ezek is csak halászatból élnek
vagy mint tengerészek, idegen államok hajóin szolgálnak. Élénk kereskedelmet csak néhány kedvező helyzetű város tudott folytatni, amelyeknek tűrhető összeköttetésük volt Bosznia és Szerbia területével (Raguza,
Spalato).
A Dinári-hegység főképen mészköböl
áll mégpedig Dalmácia,
Nyugat-Bosznia, Hercegovina és Montenegró területén csaknem tisztán,
míg Albániában és Görögországban homokkővel és márgával keverve.
A hegységet még a középkor elején is pompás fenyő- és bükkerdők

borították. Velence és a dalmát narton kialakult városok azonban rohamosan megfogyasztották az ősrengetegeket. Különösen sok fogvott
a velencei építkezéseknél, hiszen egy-egy épület alá több ezer cölöp
kellett. Sokat igénybe vett még a hajóépítés is. A Dinári-hegység b ő séges csapadékviszonyai mellett ez még maga nem lett volna katasztrofális, mert a redkívül kedvező klimatikus viszonyok mellett az erdők
megújulása hamar bekövetkezett volna. Azonban az erdőirtók nyomán
ott járt a pásztorkodó szláv, oláh, albán és görög. Az újra sarjadó
fák áldozatul estek a kecsketenyésztésnek. A magasabb részeken maguk
a pásztorok voltak a legnagyobb erdőirtók. Nagy területeket égettek
fel évenkint, hogy új legeltető területeket szerezzenek. Ma Dalmácia,
Nyugati-Bosznia, Hercegovina és Montenegró területén az egész hegyvidék elkarsztosodott. Mindenfelé mésztuskókkal behintett kopár fensikokat látunk, amelyeket a szerb zagorának nevez. Erdőt csak a magasabb, nehezen hozzáférhető helyeken találunk. 1 Ezek a planinák, amelyeknek sötét zöldje gyönyörű ellentétet alkot a zagorák szürkeségével.
Nincs igazi folyó sem a teljesen elkarsztosodott vidékeken, mert az
eső és a hóvíz egykettőre eltűnik a mészkő repedésein. Csak a mélyebb
helyeken és a tengerparton törnek elő újra, mint igen hideg bővizű
források. A föld mélyében szivárgó víz, mivel oldja a mészkövet és
semmi törmeléket nem hagy hátra, óriási üregeket, barlangokat váj a
földben. Nagy területek egészen alá vannak aknázva vízfolyásokkal,
barlangokkal. Ezek a területek idők folyamán egészben vagy részben
beroskadnak. így keletkeznek a poljék. A karsztvidékeken ezek az egyedüli alkalmas helyek a megtelepedésre, mert ivóvíz és termőföld csak
ezekben van. Nagyságuk igen különböző: vannak egész kicsinyek (10—
100 öl 2 ), de vannak többszáz, sőt ezer hold nagyságúak is. Mivel Albánia és Görögország területén a homokkő is részt vett a hegység felépítésében, azért az elkarsztosodás nem olyan nagy méretű, mint északon. Az erdőket, különösen Görögországban már szintén igen megritkították, de felszín még sem kopár, hanem cserjés (macchia) és gyep
fedi, tehát jó legeltető területek, amit az igazi karsztos vidéken keveset
találunk. — A másik hosszan húzódó hegység a Balkán hegyvoulat,
amelytől a félsziget nevét kapta. Ez tulajdonképen nem egyéb, mint
a Déli Kárpátok folytatása. Szép, délnek hajló ívben követi a Duna
folyását, amelytől a termékeny Bulgár-fennsík
választja el.
A két említett hegyvonulat között terjeszkedik a Balkán
Masszívum,
amely a Szávától egész Konstantinápolyig terjed. Ez egészében más
természetű hegység, mint a két előbbi. Hosszan elnyúló hegyláncok
helyett itt széles gerincű, fensíkosan szétterülő hegyrögöket találunk.
A közlekedés épen a rendszertelenül elhelyezkedő hegyrögök miatt igen
nehézkes. Völgyei is inkább kurta, kiszélesedő, mint hosszan elnyúló
mélyedések. Ez az oka annak, hogy az a néhány hosszú völgy, amely
a Balkán-Masszivumot átvágja, olyan fontos szerepet vitt az egész
Balkán-félsziget életében. A magyar föld felől a Dunába ömlő Morava
1
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folyó völgye vezet a félsziget közepébe. Innen a Marica folyó Konstantinápolyhoz, a Vardar pedig Szalonikihez vezet. Ezekben haladnak a
Balkán-félsziget főbb vasutvonalai.
A Balán-félszigetnek túlnyomó részét tehát hegységek
borítják.
Ezek részben teljesen terméketlenek, mint a Dinári-hegység északi része, részben pedig gyepes és erdős vidékek. Ásványi termékekben különösen Bosznia hegyei gazdagok, de a bányászat még fejletlen. A
Balkán-félsziget lakosságának a hegyvidékek tehát csak kis mértékben
tudnak megélhetést nyújtani. Ezért olyan sűrű lakosságú hegyvidékeket,
mint a Kárpátok egyes részei vagy az Alpok és a Német-Cseh középhegység, a Balkán-félszigeten nem találunk. Itt a lakosság túlnyomó
része a hegységek között fekvő kisebb-nagyobb medencékben zsúfolódik össze. Ezek a medencék, amilyen típusosak a Balkán-félsziget földjére, épen olyan fontosak a népesség politikai és kultúrális életében.
Csak épen a legfontosabbakat említjük fel. A Dunába ömlő Morava
mellett van a Kragujeváci és Nisi-medence. Ezek voltak a világháború
előtti szerb állam hatalmának legfőbb támaszai. Nyugatabbra van a
Kossovopolje vagy Rigómező, délre az Üszkübi- és Monasztiri-medencék, a középkori nagy szerb állam középpontjai stb. Általában a medencéknek a Balkán-félsziget politikai és gazdasági életében mindig igen
fontos szerepük volt. Már az ókori görög városállamok is egy-egy kis
medence területén alakultak ki. És épen az, hogy a görög föld van
legjobban medencékre darabolva, okozta, hogy az ókori görögök sohasem tudták a tőlük lakott vidéket egységes állammá tenni. A szerbeknek is csak időnkint sikerült ez. Ma természetesen más a helyzet, mert
a fejlett technika tompítja a felszín elkülönítő hatását, bár teljesen kiküszöbölni sohasem tudja. Legkedvezőbb helyzetben az oláhok és a
bulgárok vannak, mert a Havas-alföld és a Keletrumeliai-medencék
terjedelmük miatt alkalmasak egységes nagyobb nemzet kialakulására.
Ezek tehát bizonyos fölényben vannak a többi balkáni népek felett.
Mindig egységesebbek voltak, mint az albán, görög és szerb népek.
De nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is a medencék a
Balkán-félsziget legfontosabb részei. Minden balkáni államban ezek a
lektermékenyebb területek, mert nagyobbrészt finom folyóhordalék borítja őket. Gabonatermelésre többnyire csak a medencék alkalmasak.
Termékenységük miatt jóval sürübb népességük van, mint a hegyvidékeknek, melyek csak állattenyésztésre alkalmasak. Kultúra szempontjából szintén igen fontosak. A medencék lakossága u. i. elsősorban földmívelő, tehát helyhöz kötött, állandóan letelepült. A hegyvidékek pásztornépei ellenben kénytelenek nyájaikat követve vándorló életmódot folytatni: nyáron a hegyeken, télen a völgyekben, medencékben. A kultúra
egyes eredményeit átvenni, megtartani és továbbadni pedig csak az állandóan letelepedett népek alkalmasak. Igen szépen látszik ez a hellén
nép történetében. Csak azok a törzsek teremtettek kultúrát, amelyek
főként földmíveléssel, majd később iparral és kereskedelemmel foglalkoztak (Argolis, Attika, Korinthos, Miletos, Pergamon stb.). Árkádia,
Akarnania pásztorkodó népei ellenben elmaradtak, pedig épen olyan
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tiszta hellének voltak, mint a többiek. A szerbek és románok közül a
Hazánkban letelepültek vették át először a nyugateurópai kultúra eredményeit és ezektől kapták csak meg a Balkánon élő, nagyobbrészt állattenyésztő fajrokonok.

2.. A Balkán-félsziget benépesedése.
Balkán-félsziget népességét talán Európa összes tájai közül legmesszebbre visszamenően tudjuk rekonstruálni. Ennek magyarázatát az
adja, hogy a műveltség Európa földjén itt virágzott fel először. A történelem előtti korok népessége természetesen itt is homályban marad.
Sőt még az első európai műveltség megalapozóit sem ismerjük. Csak
a leletek elterjedése alapján következtetünk, hogy a krétai, mykenaei
és orchomenosi ősi kultúra kialakítói Kis-Azsia népei közül kerültek ki
s káriaiak vagy phrygiaiak voltak. Csak annyit tudunk róluk, hogy nem
voltak sémiták, de nem voltak indoeurópaiak sem. Ezekhez már Kr.
előtti III. évezredben csatlakoznak, keverednek a hellének, akik a dór
vándorlás után (1500—1400 körül Kr. e.) a félsziget déli részét teljesen birtokukba veszik és azt a mai napig megszállva tartják. Tőlük
északra a trákok és az illírek laktak. A nyelvészeti és ethnografiai kutatások mindkettőt az indo-európai nyelvcsalád körébe utalják. Ez a
két nép, amely sok kisebb törzsre oszlott, valószínűen a Krisztus előtti
II. évezred első felében nyomult a görögök nyomán a Balkán-félsziget
területére. A trákok a félsziget keleti részét, a mai Bulgáriát és az
Európai-Törökországot szállták meg. Meglehetősen magas kultúrájuk
volt, amit a bulgáriai leletek bizonyítanak. Az úgynevezett trójai kultúra
kialakításában és elterjesztésében a trákoknak nagy szerepük volt.1
A félsziget nyugati részén illír törzsek telepedtek le. Ilyenek voltak a
régi dalmaták és liburnok. Sőt valószínűen illírek voltak Itália keleti
részének és Pannoniának kora ókori lakosai is. Bizonyos helységnevek
ókori alakjai ezt bizonyítják (pl. Tarentum, Carnuntum, Tergesie, Opitergum stb.) 2 Nyelvükből egyébként nagyon kevés emlék maradt a helyneveken és néhány személynéven kívül. Valószínűen illír-eredetüek a
mai albánok,3 de a különböző ethnographiai hatások következtében az
elmúlt három évezredben rendkívül átformálódtak. Már az ókorban nagy
átalakító hatással voltak rájuk a műveltebb trákok, majd a Kr. előtti
III. évszázadtól kezdve a hódító rómaiak. A római hatás akkora volt,
hogv az albán nyelv félig-meddig átromanizálódott. Ezt erősítette a
középkori olasz hatás. Még saját nyelvű nemzeti elnevezésüket is (skipetar) több nyelvész a latin excipio szóból származtatja (skjip = érthet, világos). Ujabban azonban az albán ekkjippe = sas szóval magyarázzak. 4 Az ókor vége felé a nyugatról kelet felé törő kelták vétik meg
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lábukat a félsziget nyugati részén, elsősorban az illírek területén, akiket
teljesen elnyomnak. A római hódítás nagy néprajzi átalakítást nem okozott a félszigeten, mert az uralkodó nép a Római birodalomba való
bekebelezés után is délen a hellén, keleten a trák, nyugaton az illírkelta keverék volt. Itáliai, az az igazi latin nyelvű és latin eredetű gyarmatosítás a Balkán-félsziget területén elenyésző csekély volt. A már
néptelenedő Itália képtelen volt erre. Egyedül csak már romanizált, de
a legkülönbözőbb népelemekből származó kolonusok telepítéséről lehet szó. Már ezen az alapon is tudománytalan dolog a románok római
eredetét vitatni. A római műveltség és a latin nyelv hatása azonban
a félsziget északi részén: a kelta-illír és a trák népek között igen nagy
volt. Ha a szláv és a különböző ural-altáji népek beözönlése elmarad,
ma a Balkáni-félsziget egész északi része valamely, a latinnal közel
rokonságban álló nyelven beszélne. Ennek a romanizálásnak legmaradandóbb emléke a mai román (oláh) nyelv és nép kialakulása. Ennek
a kialakulásnak a története azok közé a tudományos kérdések közé
tartozik, amelyek legtöbb port vertek fel, mert hamarosan politikummal keveredett. 1 Az oláh nép történetírói és a hozzájuk csatlakozó külföldi (német, francia) tudósok a román nép kialakulása helyéül Erdélyt jelölik meg. Hiábavaló volt néhány magyar tudós erőfeszítése:
az oláh, német, francia köröket ennek a feltevésnek tarthatatlanságáról meggyőzni nem lehetett. A közép- és nyugateurópai irodalom túlnyomó részében ma is a románok erdélyi eredete dominál. Nagy szerepe volt e téves felfogásnak az oláhokiakta területek elszakításánál is.
A valóságban az erdélyi eredet nem állja meg a tudományos kritikát.
A magyar kutatókkal együtt néhány német tudós is azon az állásponton van, hogy Dáciában az Aurelianus császártól elrendelt katonai és
polgári kiürítés után (Kr. u. 271.) a dolog természete szerint római
gyarmatos nem maradt. Bizonyítja ezt az is, hogy sem Erdélyben a
XIII. századig, sem a Román királyság igazi területén a XII. századig
románokról nem hallunk semmit. Ellenben annál többet említik őket a
mai Makedonia és Bulgária területén, ahol még ina is találunk pásztorkodó arumunokat, vagy makedon-románokat. Innen vándoroltak a
VIII—X. században észak felé a görögök és a szlávok nyomása miatt.
A Balkán-félsziget néprajza teljesen átalakult a középkor első felében a nagy népvándorlás megindulásakor. A VI. század elején tűnnek fel az első szláv népek, akik részint északról Hazánkon át, részint
keletről Románia felől jutottak a félszigetre. A köztudatban szereplő
felfogás szerint a szlávok zömét Heraklius császár hívta be az avarok
ellen. Ez azonban téves.2 A népvándorlás hullámaitól zavart szláv törzsek nem mint hivott vendégek, hanem mint menekülő vagy épen rabló
néptörzsek léptek a Balkán-félsziget földjére, amelynek nyugati részét
másfél száz év alatt ellepték. A már romanizált kelták, illírek és trákok
rövid néhány évszázad alatt csaknem teljesen eltűntek a szlávok kö1
2

V. ö. Karácsonyi : A magyar nemzet történeti joga. 1915.
Herzberg : Die Ethnographie der Balkan-Halbinsel im XIV—XV. Jahrh.

zött. Sőt közel állott az egész félsziget elszlávosításának veszedelme
is. Szláv lett még Görögország nyugati része is. Annyira, hogy a középkorban a Peloponnezoszt már szláv országnak tekintették. A törökuralom alatt azonban innen a szlávok eltűntek. 1 A legnagyobb valószínűség
szerint annak a lassú elgörögösítő hatásnak estek áldozatul, amelyet
a görögkeleti egyház fejtett ki görög egyházi és iskolai nyelvével. A
Balkánra költözött szlávok számos kisebb törzsre szakadva éltek a
Dinári hegység és a Balkán Masszívum területén. Ekkor újra kitűnt,
hogy a medencékre szakadozott vidék milyen hatalmas gátat emel még
a közös nyelvű, közös kultúrájú népek között is. Ahány nagyobb medence van ezeken a területeken, annyi kis szláv fejedelemség keletkezett,
amelyek csaknem állandóan harcban álltak egymással. Csak időnként
sikerült egyes kiválóbb fejedelmeknek, mindig a legkedvezőbb fekvésű
medence birtokosainak, a balkáni szláv népeket néhány évtizedre egyesíteni. Ilyen volt a XII. században Nemenja, majd a XIV. században
Dusán nagy szerb birodalma. De ezek sem tudták meggátolni, hogy a
horvátok a Kulpa, Una és Boszna mellékén, tehát Dalmácia és Bosznia
területén független királyságot és több fejedelemséget ne alkossanak.
A középkori szerb nép állami egyesítésének magva mindig a Drin és
az Ibar medencéi voltak, tehát a Metoja és a Kossovopolje: Djakava,
Prizren, Pristina városokkal." Innen terjeszkedtek kelet felé a Morava
völgyéig, majd a Dunáig. A szerb nép ezt a régi hazáját a délről
egyre jobban erősödő török nyomás miatt részben elhagyja és hazánk
felé húzódik, amelynek déli részeit a XV. században kezdi a törökpusztítással kapcsolatban megszállni. A horvátok ugyanakkor a Száván
átvonulva a régi Szlavóniában telepedtek le.
Eredetileg török (és nem finn-ugor) eredetű nép volt a bulgár.3
Régi hazájuk a Volga mentén volt, ahol még a XIII. században is említenek erős bulgár államot. A magyarhoz hasonlóan csak a népesség
egy része hagyta el az ős bolgár hazát. Az elköltözők a VII. század
vége felé (679-ben) lépték át a Dunát és Bulgár-fennsikon települtek
le. Itt már ekkor számos kisebb szláv törzs lakott, akiket a bulgárok
levertek. A hódítók száma azonban igen kicsiny volt: alig voltak többen
30—40 ezernél. A kereszténység felvétele után (IX. század) beleolvadtak a meghódolt szlávokba. Átvették azok nyelvét, de sok tekintetben
át is alakították. Ezért a bulgárok nyelve rokon, de nem azonos a szerbek és horvátok nyelvével. A gyorsan szaporodó bulgár nép fokozatosan terjeszkedett északra, nyugatra és délre is. A X. században olyan
hatalmas birodalmat alapítottak, aminő csak a későbbi balkáni Törökbirodalom volt. A Fekete-tengertől az Adriáig, a Dunától Szalonikiig
bulgárok voltak az urak. 4 Sőt még Hazánk területén is volt kisebb bulgár fejedelemség. Nándorfehérvár sokáig mint Bulgárfehérvár volt ismeretes őseink előtt. A bulgárok ez ősi dirodalma sokkal reálisabb volt,
mint a XII. illetve XIV. századi Szerb-birodalom, mert hatalmában tar1
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totta a Balkán-félsziget legfontosabb útvonalait és mert birtokában voltak a félsziget legértékesebb medencéi (Kelet-Rumélia, Vardár-Morava
völgy stb.). Szerencsétlenségükre Basileos görög császár (a „bolgárölő") leverte őket és népét megtizedelte. Ezzel az önálló bolgár államnak hosszú időre vége lett, mert a görög fennhatóságot hamarosan a
török követte.
A bulgárok után más törökfajú népek is kerültek a Balkán-félszigetre: besenyők, kúnok. Ezek azonban a folytonos harcokban nagyobbrészt elpusztultak. Csak kis töredékek élnek belőlük Bulgáriában és
Romániában (a gaganzok és a szurgucsik), sőt Szeresz körül, Makedónjában is él néhány ezer kereszténnyé lett törökfajú nép.1 Jelentősebb
volt az ozmán törökök bevándorlása Konstantinápoly eleste után. Trákia
lakossága ekkor lett olyan kevert, aminőt keveset lehetett Európában
találni. Ezenkívül még Bulgária keleti részein is sok török falú keletkezett. Ellenben a félsziget többi részein nagyon kevés török telepedett
le. A szerb, albán, bosnyák mohamedánok u. i. nem törökök, hanem
mohamedánná lett szerbek (bosnyákok), albánok.
Jellemző népei még a Balkán-félszigetnek a cigányok, akik a XIV.
században kezdtek feltűnni a félsziget déli részén: először Görögországban. Innen északfelé húzódtak. Ma Görögország területén csak
néhány ezer van, mig Bulgáriában 130, sőt Romániában 200 ezret is
elérnek. A cigányoknál jóval többen vannak a zsidók, akik két részre
oszlanak. Görögországban spanyol zsidók élnek (spaniolok), akik a
spanyolországi arab uralom megdőlése után (1495) menekültek Görögorsezág területére, amely ekkor már török fennhatóság alatt volt. Számuk eléri a 100 ezret. Különösen Thesszalonikiben laknak tömegesen.
Többnyire szegény napszámosok, hajósok. Nyelvük, testalkatuk nagyon
elüt a többi zsidókétól. Még több zsidó él Románia területén, ahol számuk 800 ezren felül van. Ebből azonban a túlnyomó rész Moldva és
Besszarábiára esik. A romániai zsidók a keleteurópai zsidósághoz tartoznak. Mivel túlnyomó részük Moldva és Besszarábia területén lakik,
azért Románia balkánfélszigeti részén (Havas-alföld, Dobrudzsa) csak
ennek egyharmadát vehetjük számításba.
A Balkán-félsziget mai lakosságát 26.5 millióra tehetjük. 2 Ez a
szám az egyes országok között a következőképen oszlik meg:
Románia
. . . .
Jugoszlávia. . . .
Görögország . . .
Bulgária
. . . .
Európai-Törökország
Albánia
. . . .

6
millió (egész Románia 17 millió)
7
„
( „ Jugoszlávia 1 2 4 millió)
6'5
„
5-0
„
1 "2
0'8
265

1 Oberhummer: i. m. 301—302. 11.
Nem számítottuk a Balkán-félszigethez Románta területéből a megszállt
magyar részeket, valamint a Kelet-Európa földjéhez tartozó Bukovinát, Moldvát,
Besszarábiát ; Jugoszláviánál hasonlóképen elhagytuk a Bácskát, Bánságot, Horvátországot, Szlavóniát, szóval minden területet a Szávától északra.
2

Rendkívül nehéz az egyes népek lélekszámát megállapítani. Közel
egy millió emberről még ma sem tudjuk megmondani, hogy bulgár,
szerb vagy görög-e? A legnagyobb zavart épen a vallás okozza, amelyet pedig sokan inint biztos megkülönböztető jelet tekintenek a Balkánfélsziget ethnographiájának megállapításánál. Legnagyobb a zűrzavar
Makedóniában, vagyis Thesszaloniki várostól északra a Vardar folyó
két oldalán elterülő vidéken. A terület nagysága nagyon különböző az
egyes felfogások szerint. Egyesek 53 ezer, mások 70 ezer km.2-re teszik.
Ezért a lakosság adatai is nagyon változók 1.8—2.8 millió között. Erre
a területre történelmi és néprajzi alapon három állam tart igényt máiévtizedek óta: Szerbia, Bulgária és Görögország. Ebből fejlődött ki
a Makedon-kérdés,
amely ma is legkényesebb pontja a Balkán politikai
életének. Az egyes nemzetek a legkülönbözőbb statisztikai kimutatásokat terjesztették erről a területről propangandisztikus céllal. A szerbek
néhány százezer görög, török és arumun leszámításával az egész lakosságot szerbnek mondják, a bulgárok viszont bulgárnak. Legelőször
(kb. 100 évvel ezelőtt) a görögök kezdtek munkába, hogy Makedonia
lakosságát megszerezzék. A konstantinápolyi görögkeleti patriárcha indította meg a vidék szláv lakosainak elgörögösítését. 1 A gazdag kisázsiai görögök nem sajnálták a pénzt, hogy görög iskolákat nyissanak
tiszta szláv nyelvű falvakban. Mivel az egyházi nyelv itt amúgy is görög
volt, a görögösítés munkája szépen haladt. A szlávok közül először a
bulgárok ismerték fel a veszedelmet. Hogy útját vágják, egymásután
nyitották meg a bulgár iskolákat Makedónia területén. A görögkeleti
patriárcha nagy tekintélyének azonban nem tudtak ellenállni. Végül is
1878-ban külön nemzeti egyházat alkotva elszakadtak a konstantinápolyi görög patriarchától és bulgár exarchatust szerveztek, amely hivatva volt a Török-birodalom szláv népeinek vallási ügyeit intézni. Ezzel
a pánhellén irányzat megbukott a makedón szlávok között. A bulgár
előretörés felidézte a szerbek féltékenységét, de megakadályozni nem
tudták. 1895-ben Makedónia területén 582 bulgár, 522 görög és 62
szerb iskola működött. 2 Ez a kimutatás a bulgárok és görögök javára
szól. Megerősíti ezt több kiváló makedon-kutató tudós statisztikája is,
amelyet az egyes egyházak, konzuli jelentések és saját tapasztalataik
alapján állítottak össze. Oestreich 1912-ben a következő adatokat nyújtotta Makedónia lakosságáról: 3
Keresztény szláv
Mohamedán szláv
Görög
Albán
Török
Arumun
Zsidó és cigány

1

1,500.000
500.000
200.000
300.000
250.000
100.000
130.000
2,980.000

Mach: Beiträge zur Ethnographie der Balkanhalbinsel. Pet. Mitt. 1899. 97. 1. —
2 Mach: i. m. Pet. Mitt. 1899. 102—105. H. — s Vogel: Das neue Europa. II. 514. 1.

Oestreichnek keresztény szláv adatában némi eligazítást nyújt Weigand, aki 1898-ban kisebb területet vett vizsgálat alá és azon 1,200.000
makedón szlávot mutat ki, akik közül 800 ezer a bulgár exarchátushoz
tartozik, tehát mindössze 300 ezer lehet szerb. Ellentmondások persze
nem maradtak el. Pallis 1925-ben egyedül a görögöknek juttatott makedón területen 1912-re vonatkozóan 500.000 görögöt, ugyanannyi törököt és csak 100.000 szlávot mutat ki. A balkán-háboró idején jutott
a makedon-kérdés először megoldás alá. Bulgária, Szerbia és Görögország már előzetesen megegyeztek a meghódítandó területek felosztásáról. A megegyezés értelmében Makedonia túlnyomó része Bulgária
birtoka lett volna. A török leverése után azonban nézeteltérések álltak
elő, majd kitört a szövetségesek között a második balkán-háború, amely
a kimerült Bulgária vereségével végződött. A szerbek és görögök Makedoniát csaknem teljesen egymás között osztották fel. Bulgária alig
kapott belőle valamit (13 ezer km. 2 ). A makedon-kérdés ezzel természetesen nincs megoldva. Az a közel egymillió makedon-szláv, mely
a bulgár exarchatus hivének vallja magát, nem tűri a szerb és a görög
uralmat. Ezért örökös a forrongás ezen a területen. Ujabban a görögök a nekik juttatott makedón terület ethnographiai képét teljesen átalakították. A törökökkel szemben elvesztett kisázsiai háború után több
mint másfél millió görög menekült Görögország területére, amely viszonzásul a törököket és a bulgárokat utasította ki földjéről. Valóságos
népvándorlás zajlott le tehát 1922—1924 között a Balkán-félsziget
déli részén. A menekültek nagyobb részét Görögország Makedoniába
telepítette, ahonnan félmillió török és bulgár távozott el.1 Ezzel a görög
Makedonia lakossága csaknem tisztán görög lett. Elhárult a veszedelem, amely a bulgár, de újabban különösen a szerbek részéről fenyegette ezt a vidéket. A szerbeknek ugyanis égetően szükségük volna
Thesszaioniki kikötőjére, mert az Adria teljesen az olaszok kezében
van. Görögország viszont érthető módon ragaszkodik hozzá, mert Theszszaloniki a Balkán-félszigetnek Konstantinápoly után legelső kikötője.
A Balkán-félsziget egyes népeinek megoszlását a következő táblázat mutatja megközelítően:
román
szerb
bulgár
görög
horvát
török
albán
zsidó
cigány
egyéb

1

5
5-8 (5)
4-8 (5-6)
5-4
1
13
14
0-450
0'350
1
26-5

millió
„
„
„
„

(egész Európában 13 millió)
( „
„
7
„ )
( „
„
6
„ )
( „
„
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„
3
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„
„

Fels: Die griechische Völkerwanderung. Geogr. Zeitschr. 586. 1.

Nemes Gáspár (1731-1801) dömölkí
apái hittudományi művei.
Irta: Dr

Kühár

Flóris

(Pannonhalma).

I.
A dömölkí apátság könyvtára őrizíe 1922-ig 1 két hatalmas kötetben Nemes Gáspár kéziratát, melynek címe: Tractatus theologici —de Deo uno et trino — de iure et iustitia — de Sacramentis in genere
— et in specie. In usuin P. Caspari Nemes Ord. S. Bened. (I. kötet).
A II. kötet cime szerint a következőket tartalmazza: De augustissimo
Verbi incarnati mysterio — de peccatis — gratia et merito — de angelis — de ultimo fine — de actibus humanis. Az első kötet 1014,
a második 680 sűrűn, erős rövidítésekkel írt quartlapra terjed. A kézírat kolligatum. Az írás mindvégig tiszta és világos, ami az olvasást a
rövidítések okozta nehézségek mellett is megkönnyíti.
E munkának ismertetése be akarja tölteni azt a hézagot, mely
az által támadt, hogy a pannonhalmi rendtörténet és a dömölki apátság
történetének megírásakor a kézírat még lappangott és így nem kerülhetett tárgyalásra. Nemes Gáspár müve egyúttal a magyarországi hittudományi oktatás és irodalom XVIII. századi múltját is fontos a d a lékkal gazdagítja.
Nemes Gáspár 1731. dec. 8-án Győrszentmártonban született. 2
Hivatása a szülőfaluja fölött emelkedő ősi főmonostorba vezette, ahol
a noviciatus után 1751. dec. 21-én fogadalmat tett. A theologiát előbb
Pannonhalmán, majd 1754-től Nagyszombatban végezte az egyetemen.
1758. dec. 10-én pappá szentelték Győrött, két hétre rá Sajghó Benedek főapát theologiai tanárrá nevezte ki. Fiatal kora miatt a correpetitor cimet kapta azzal az Ígérettel, hogy rendes tanárrá fogják előléptetni. Nemes Gáspár iskolai előadásai számára állította össze kéziratban megmaradt művét; a de Deo uno tractatust az I. k. 263. oldalon
talált bejegyzés szerint előadta 1761-ben és befejezte ez év szept. 23án; másodszor előadta 1769-ben. A megtestesülés titkáról 1765-ben,
a bűnről, kegyelemről, érdemről 1766-ban, az angyalokról 1759-ben
adott elő. Növendékeinek kézi könyve nern volt; az ő előadásait kellett lejegyezniük. A pannonhalmi hittudományi iskola ez időben nagy
tekintélynek örvendett. Karner Egyed főapát a törökveszedelem elmultával 1702-ben alapította meg a hittudományi tanfolyamot, négy éves
tartammal, megelőzve ezzel a legtöbb magyar egyházmegyét a theologiai oktatás megszervezésében. A növendékek két évig bölcseletet tanultak; a philosophiai tanfolyamot Bakonybélben, Tihanyban végezték;
a bölcrelet elvégzése után a hittudományokat tanulták Aquinói Sz. T a 1
Azóta a pannonhalmi kézirattárban található.
- \ történeti adatokat 1. Pacher : A dömölki apátság története. PRT. XII./A kt.
és PRT. V. kt, továbbá: Sörös: A pannonhalmi főapátsági főiskola története. Pannonhalmi Évkönyv 1910—11. évf. 41 — 160. 1.

más szellemében két tanár vezetésével; Nemes Gáspár 1765-ben lett
professor primarius; vele együtt tanítottak Dezső Bernát, akiről Nóvák
Krizosztom följegyezte, hogy thomista (Sz. Tamás rendszerének követője) volt, „quam-quam non bene solidus" (1761—5), Toronyi Rajmund ( 6 5 — 6 7 ) , Szalay Gál (67—68). 1 A tanítás a késői skolasztika
módszerében történt. Ezért a nyilvános vitatkozásokat is kedvelték. A
vitatkozás emlékéül a védő rendszerint egy nevesebb patrisztikai müvei kötötte össze tételeit és ezeket valamely egyházi kiválóságnak dedikálta.
Nemes Gáspár elnöklete alatt három nagyobb vitatkozásnak maradt fenn emléke. Nóvák Krizosztom (1768), a későbbi (1802-től) főapát,, Kovács Rupert (1770) és Keyser Rudolf (1770) voltak a védők.
Mindhárman irodalmi emléket hagytak vitájukról. Ezen viták nagy érdeklődés közt folytak le; Keyser Rudolf vitáján részt vett 1770-ben
Koller Ferenc veszprémi püspök; két jezsuita volt a támadó; jelen volt
öt jezsuita, sok kanonok és plébános. Rendszerint be szoktak jönni a
vitákra a pápai pálosok, győri jezsuiták és ferencesek.
Nemes Gáspár 1766. nov. 16-ig volt pannonhalmi tanár, innét
Tényőre került lelkésznek, de a hittudományok művelését nem hagyta
itt sem a b b a ; többször bejárt Győrré a ferencesekhez vitákra. 1768.
jan. 15-én meghalt az erőskezű, szigorú fegyelmet tartó Sajghó Benedek főapát. Utóda a szelídlelkű, művelt Meggyesi Somogyi Dániel
lett.. Ő nemsokára visszahívta Nemest tanári állásába, úgyhogy 1768
májusában már újból tanított 1770. okt. 21-ig.
Somogyi főapát a főiskolát még nagyobb arányban karolta fel,
mint elődje. XIV. Kelemen pápa megadta az iskolának azt a jogot,
hogy bölcseleti és theologiai doktorokká avassa hallgatóit. Nemes Gáspárt 1770-ben doktorként említik; ugyanígy doktornak nevezi 1783-ból
kelt apáti kinevező oklevele is. Hol szerezte doktorátusát, nem tudni;
valószinű, Nagyszombatban.
1770-ben Nemes Gáspár a győri főapáti ház praefectusává lett
és itt maradt 1778-ig, amidőn a pannonhalmi perjeli állásba emelkedett. Innét nevezte ki az érdemes embert főapátja dömölki apátnak
1783. március 5-én.
Nemes Gáspár súlyos időkben vette át a szépen fejlődő Kis-Cellnek kormányzatát. A jozefinizmus rohama megtört az ő képzett, buzgó
lelkén. Mégis meg kellett érnie apátságának 1787. jan. 24-én történt
feloszlatását.
Nemes Gáspár a feloszlatás után kegydíjon élt Kis-Czellben. A
rend visszaállítását ő sem érte meg, mint főapátja, Somogyi Dániel
sem; meghalt egy évvel a visszaállítás előtt 1801. március 6-án KisCzellben.
II.

Nemes Gáspár dogmatikai művét két szempontból vizsgáljuk:
először mint iskolakönyvet, előadásra szánt munkát, másodszor mint
i Rendtörténet V. 682.

a magyarországi dog<matikai irodalom egyik tudományos értékű képviselőjét.
Az iskolai kézikönyv leszűri a tudományág addigi biztos eredményeit és ezeket összegyűjtve módszeresen közli hallgatóival. Nemes
műve elsősorban iskolai kézikönyv jellegű; összeállította azért, hogy a
rend növendékeit bevezesse a dogmatikába.
Hatalmas munkájából érdekes képet lehet alkotni a magyarországi
hittudományi képzésnek a XV1I1. század derekán való állapotáról.
Erről ugyan nem kapunk teljes képet, mivel a theologiai anyagot
Pannonhalmán ezidőtájt két tanár tanította és az anyagmegosztás kölcsönös megegyezéssel történt; Nemes kézirata csak az általa tanított
anyagról ád felvilágosítást. Elsősorban a terjedelem, a felölelt anyag
érdekelhet. Nemes apát műve sűrű írással, sok rövidítéssel majdnem
1700 oldalra terjed; ennek nagyrésze dogmatikai tárgyú; hozzá kell
még venni, hogy a manapság feldolgozott, a dogmatikához csatolható
részek közül majdnem az egész alapvető theologia, az apologetikus bevezetés (de vera religione, de ecclesia) hiányzik az ő gyűjteményében.
Már ebből is nyilvánvaló, hogy a XVIII. század közepén még a dogmatika uralkodott iskoláinkban az egész hittudományi képzésben. Mégpedig a szorosan vett dogmatika, mely a kinyilatkoztatott hitigazságok
magyarázatával foglalkozik, nempedig a hitvédelem szükségéből kialakult újabb disciplinák.
A dogmatikához kapcsolódott a morális tanítása. Nemes apát művében még szorosan vett morális tárgyak is (de iure et iustitia) szerepelnek. A theologia tehát még a tanításban is egységes, Aquinoi Sz.
Tamás gótikus dómját még nem tagolták annyira széjjel, mint az újabb
hittudományi rendszerek.
A tanítás könnyebbsége érdekében ugyan két tanár közt osztja meg
a pannonhalmi főiskola a tananyagot, de a dogmatikának, morálisnak,
jognak módszeres elkülönítése önálló tudományággá még nem történt
meg.
Az anyag logikai felosztása, rendszerezése Sz. Tamás nyomdokain
halad: omnia autem pertractamus is sacra doctrina sub ratione Dei
vei quia sunt ipse Deus, vei quia habent ordinem ad Deum ut ad princípium et finem (S. Th. I. I. qu. I. a. 7. in corp.) Bár Nemes müvében az egyes részek nem rendszer szerint vannak összekötve (ami a
tartalomjegyzékből kiviláglik), a pusztán technikai egymásután nem
változtat azon a tényen, hogy Nemes az anyagfelosztás nagy és kis
részeiben a Summa Theologicát követi. Ez az anyagfelosztás segíti elő
a dogmatika világos áttekintését és az összefüggések kidomborítását.
A hármas tagoltság: Deus; Deus ut princípium; Deus ut finis megőrzi az egész theologia egységét, másrészt módot ad arra is, hogy az
egységes theologiából új elnevezésű tudományok alakuljanak.
A tanítási módszerben már nagy haladás észlelhető Nemes művében. Az egyes tételek kidolgozása, tagoltsága egészen modern. Ezen
a XVI. századtól kezdve átalakuló skolasztika hatása látszik. Nemes
minden tételében először kérdés formájában veti fel a tárgyalandó gon-

dolatot cím gyanánt (An Deum existere per se notum sit?). A tétel
tárgyalásánál először Praenotandum-formájában pontos forgalmi meghatározásokat ad, azután a tételt történeti szempontból vizsgálja, letárgyalja az ellenkező nézeteket, az egyházi határozatokat; ezek után
röviden fogalmazza magát a tételt, melyet bizonyít a szokásos módon
az írásból, a hagyományból és észokokból. Nagy gondot fordít rendesen a ratio theologica kidolgozására. A szentírási bizonyítékokból
nem sokat halmoz fel, épúgy kerüli a végeszakadatlan szentatya idézést; idézetei azonban az egykorú patrisztika által megrostált, kritikailag feldolgozott idézetek. Többször kimutatja, hogy egy-egy hagyományos idézet nem hiteles.
A tétel ilyetén kifejtése után következnek a gyönyörűen csoportosított és fogalmazott ellenvetések. Ezen ellenvetések nem a vitatkozás
Öncélú kereséséből származnak, nem puszta észtornák, hanem a tétel
történelmi fejlődésének, kialakulásának, védelmének természetes kísérői.
A csoportosítás szempontja: történelmi és tárgyi. Az ezen szempont
szerint összetartozó ellenvetéseket, nehézségeket együtt tárgyalja, az
utolsó subsumtio-ig levezeti, azután ad rájuk feleletet. így lesz az obiectio a dogmatörténetnek és dogmamagyarázatnak Nemes művében
hasznos eszköze. Az ellenvetések és megoldások formája szigorúan
szillogisztikus. A megoldás azonban nem elégszik meg az odavetett distinctioval, hanem hellyel-közzel bőséges magyarázattá, történelmi, exegeticus, bölcseleti fejtegetéssé szélesül.
Ez a tanítási módszer nem Nemes egyéni sajátja ugyan, hanem
a protestantizmussal vívott harcban újjáéledt késői skolasztikáé, amelynek a dogmatika oly sokat köszönhet új problémák fölvetése, megoldása, a történelmi szempontok kiszélesítése és az alpveto tudományágak (exegesis, patrisztika stb.) kialakítása által, mégis érdeme Nemesnek, hogy ezt a módszert ügyesen kezeli, céljához alkalmazza. Bár
lépten-nyomon visszatér Aquinoi Sz. Tamás summájához, a mester
iránt való szeretete sem viszi rá arra, hogy az ő tanítási módszerét
(Videtur — Sed contra — Respondeo: dicendum) átvegye.
Nemes módszere oly fejlett, hogy a mai dogmatikus kézikönyvek
sem haladtak ezen a téren még nálánál előbbre.
Ha még megemlítjük azt, hogy Nemes egyszerű, cikornyátlan,
világos latinsággal ír, amely egyformán kerüli a klasszikus nagyképűsködést és a latinnyelvnek erőszakos barbarizálását, akkor müvéről, mint
iskolai kézikönyvről, használhatóságáról és értékéről világos képet
nyerhetünk.
III.
Hogy Nemes apát művét, mint a magyar theologiai irodalom képviselőjét, igazán értékelhessük, szükséges őt beleállítanunk a kor hittudományi irányainak, küzdelmeinek gyújtópontjába.
Azt a hittudóst, aki nemcsak elvont spekulációkban él, hanem egyházának, hitének is akar tudományával szolgálni, kell, hogy egyházának
gyakorlati céljai is érdekeljék.

A XVIII. század közepén Európában az egyház a protestantizmussal vívott harcok győzelmes befejezését érte meg. A nagy hitviták kora már lezárult, a protestantizmus tudományos érdekességét
elvesztette; minden tétele, mellyel kezdetben a nagytömegekre hatni tudott és a -theologusok vitázó kedvét felkeltette, régen letárgyalt, alaposan megcáfolt mondássá változott. A theologiának nem volt szüksége már arra, hogy a protestantizmussal, az általa felvetett kérdésekkel oly behatóan foglalkozzék, mint Bellarmin idejében. Luther, Melanchton, Calvin elvonultak szerényen a testes dogmatikák adversariusai
sorába; tételeik az obiectiok rovatában nyertek rövid distinctiókat és
subdistinctiókat. A protestantizmus már inkább lelkipásztori, mint dogmatikai probléma lett.
Nemes Gáspár főapátja, Sajghó Benedek alaposan kivette részét
a térítésből; rendtársai is gyakran mentek protestáns falvakba beszélni,
de azért Nemes dogmatikája már csak röviden érinti a protestáns hitviták anyagát.
Élénkebb érdeklődést tanúsít Nemes domatikája a másik, az ő
tanítása idején még parázsló áramlattal, a janzenismusszal
szemben.
Ma, Zolnai kutatásai a magyarországi jansenizmusról — magyarázatot adnak arra, miért érdekelte a dogmatikus Nemest a jansenizmus.
Ez az irányzat nemcsak Rodostóig jutott el Rákóczi magányába, hanem a magyar földre is. A praedestinatio, gratia, peccatum originale és más a jansenizmus által érintett tárgyaknál nem mulasztja el,
hogy Bajus, jansenius és Quesnel tételeit ne cáfolja. Irányítója az
egyházi tekintély, melyet Jansenius hivei ki akartak játszani.
Kár, hogy Nemes iratai között hiányzik az egyházról és a pápáról szóló értekezés. így nem alkothatunk magunknak világos képet,
mi az ő véleménye a gallikán egyház tételeiről, amelyek pedig ép az
ő idejében (Febronius: De statu ecclesiae et légitima potestate Rom.
Pontificis 1763.) túllépték hazájuk határát és a XVIII. század végének és a XIX. század első felének legveszedelmesebb bomlasztó tanává váltak (államegyház, josephinismus). Annyit lehet következtetni
Nemes egész tárgyalási módjából, hogy neki a pápai csalatkozhatatlanság már akkor de fide certa volt. Ezen az alapon oldja meg a hírhedt Honorius kérdést (II. kötet, 48-—49. I.) úgy, hogy Honoriust a
tévedés vádjától védelmezi; ezen az alapon felel meg a thomistáknak,
midőn XIII. Benedek pápának a thomismust ajánló, Sz. Domonkos
rendjének 1724. nov. 6-án kiadott brevejéről azt mondja, hogy bár
nyilvánvaló a pápának egyéni kedvező nézete számukra, de azt a thomisták sem mondhatják, hogy a pápa ez esetben ut ecclesiae caput
ex chatedra pronuntians tanította volna a thomismust, hisz akkor az
ellenkező nézet egyenesen tilos volna. (II. kt. 624. 1.) Nemes tehát
jól ismeri a csalatkozhatatlanságnak föltételeit is, hisz az ő általa is
említett szakkifejezés, amely régóta polgárjogot nyert a hittudományban, a dogmának végső kifejezésébe (vatikáni zsinat) is belekerült.
Ha más irányú adatok is állanának rendelkezésre n a ^ f e i^jb^zonyára azt mutatnák, hogy Nemes ezen a téren, az egyházról ^ l í M p á -

páról vallott tantételekben egész határozottan a vatikáni zsinat álláspontján állott több mint száz esztendővel előbb, ugyanakkor, amikor
a febronianizmus, jozefinizmus theologiai divattá kezdett válni Magyarországon is.
Ezen, az egyházat kívülről és belülről veszélyeztető irányok mellett, melyek Nemest, mint hittudóst érdekelték, megvoltak az ő idejének hatalmas iskolai harcai is, melyeknek tárgyalása elől nem térhetett ki, hiszen a dogmatikának is, a moralisnak is sok részében szembetalálta magát velük.
Ezek az iskolai harcok a thomismus és molinismus jelszavai alatt,
másrészt pedig a morális rendszerek (systema) alatt ismeretesek manapság is.
A kegyelem hatékonyságának megmagyarázása és a szabadakarattal való összeegyeztetése vetette föl az első problémát. Nem szándékunk itt részletezni a kérdés dogmatikai és történelmi részét; tény,
hogy a theologiának újabb történetében, a XVII. sz. elejétől kezdve
alig van kérdés, amellyel többen foglalkoztak volna. Az iskolapadoktól kezdve a szakirodalom testes foliansáig ez a kérdés hatotta át a
dogmatika terét. Az elfogulatlan szemlélő előtt az is tény, hogy ezen
vitánál terméketlenebb is kevés volt; hiszen ma is teljesen azon stádiumban van a lényeges pontokban, mint volt kiindulásakor, a kilenc
évig (1598—1607) tartó római vita alatt. A nagy szakmunkák (pl.
Del Prado: De gratia) és a kézikönyvek mindkét irányzatból az idők
folyamán megkövült támadásokkal vonulnak egymás ellen, amelyeknek
kölcsönös distinctióit már a Congregatio de auxiliis vitái megtermették. Legfeljebb egy dologban van változatosság: az ellenkező nézeteknek kölcsönös megbélyegzésében, ahol a szenvedélyesebb thomista nem
sajnálja most sem a pelagianizmus vádját a molinista felé suhogtatni,
ezek viszont még most is kálvinizmussal és egyéb eretnekségekkel vádolják a thomistákat.
Hogy Nemes Gáspár e kérdésben a molinizmus álláspontját foglalta el, ahhoz akkoriban inkább bátorság, mint spekulativ mélység
volt szükséges. Bátorság azért kellett hozzá, mert f ő a p á t j a Sajghó Benedek és Dezső Bernát tanár társa is thomista volt, akik ellenőrizték
előadásait, sőt kellemetlenkedtek is neki. Erre vall az, hogy munkájának a kegyelemről szóló rész kezdetén 7 lap ki van vágva és a következő 265. oldal lapfején ez a megjegyzés található Nemes kezeírásával: Disputatio 2-da incipit in alio folio, hic cessare iussus sum a
dictando, unde aliunde supplere debui. (II. kt. 265. I.) Hogy miért
tiltották meg neki előadásának folytatását, megállapítani nem tudom;
molinizmusát sehol sem tagadja, műve több részében (de scientia et
voluntate divina) részletesen kifejti; lényeges különbség nincs ezen
érintetlen részek és a kegyelemről vallott felfogása közt. De feltűnő,
hogy az elkezdett tractatust ki kellett vágnia és újra kezdenie. Valószínű, hogy ő is keményebben talált a thomistákról beszélni, mint
ahogy azt thomista társai elviselhették volna, vagy pedig Sajghó Be-

nedek, aki 1748-ban egy elég ártatlan tételben eretnekséget talált, minősítette szigorúbban valamely állítását.
Hogy Nemes molinista volt, az magyarázható nagyszombati egyetemi tanulmányaiból, ahol jezsuita professzorok a molinizmussal ismertették meg. Hiszen a vitának élességét, sokáig elhúzódását még ma is
a két szerzetesrend, Sz. Domonkos rendje és a Jézustársasága rendi
iskolái, ezeknek tradíciói okozzák.
A molinizmus tárgyalásában Nemest jellemzi a következetesség.
A scientia media által adott megoldást magáévá teszi úgy a kegyelem
tanában, mint a perseverantia és a praedestinatio kérdéseiben, valamint a Christologiában is gyakran visszatér reá. A thomistákat a szokott módon cáfolja, támadásai és különböztetései a régi molinista fegyvertárból valók. Meglátszik művén, hogy a vitakérdés már az ő idejében is elvesztette elevenségét és érdekességét, hogy csak az iskolai
disputáció tartotta benne a lelket.
A kegyelem tanánál felmerült viták megoldásaiból Nemes ismerteti még a scotista és az úgynevezett augustinus felfogást is. Jelentőséget, egész helyesen, nem igen tulajdonít neki. A thomista és molinista
felfogás közt középutat még nem sikerült találni.
A másik irányzat, mely Nemes tanításának korát kiválóan érdekelte, a lelkiismereti kétségben
való cselekvés problémája,
melynek
megoldására egész csomó rendszer vállalkozott, a tutiorizmus, probabiliorizmus, probabilizmus, aequiprobabilizmus. Az utóbbit, mint Liguori Sz. Alfonz későbbi alkotását, Nemes még nem ismeri. De az előbbi
rendszereket Nemes mind jól ismeri és a de actibus humanis c. értekezésében (II. kt. 556—672. 1.) részletesen is tárgyal róluk.
Nemes erős egyházias érzésére vall, hogy a kérdés tárgyalásában
folyton szem előtt tartja a Szentszéknek ítéleteit és rendszerének megalkotásában sem az egyik végletet, sem a másikat nem követi. Probabilista a szó komoly értelmében, pontosan körvonalazza azt a tért, melyen a probabilizmussal élni lehet. Érdemes az ő fogalmazását a probabilizmus korlátiról ismerni: Cum opiniones contrariae versantur circa
valorem rei et quaestionem facti, ubi intervenit speciale praeceptum
caritatis, iustitiae vei religionis, quo tenemur abstinere ab actione, qua
praevidetur probabilie damnum temporale vei spirituálé proximi aut
nullitas sacramenti, tenemur sequi partem tutiorem, quae sola in tali
casu est practice probabilis. (II. 661. I.)
A probabilizmusról szóló tétele a következő: Si in materia morum
occurrant duae opiniones certo probabiles extra casus praedictos non
datur obligatio semper sequendi probabiliorem et tutiorem, licet proinde aliquando agere etiam secundum minus probabilem et minus tutam, quamvis neque extra praedictos casus semper expediat. (II. 662.
1.) Látszik, hogy Nemes az elvvel egyúttal a gyakorlati kérdést is egybekapcsolja. Nem tagadja, hogy a kevésbbé valószínű nézet az említett eseteket kivéve, követhető, de viszont az élet szempontjából aggodalmát fejezi ki, hogy ha valaki állandóan a kevésbbé probabilis nézet
szerint cselekednék. A hittudós és az aszkéta itt egyesül a tétel meg-

fogalmazásában. Licet, mondja a moralista elveire támaszkodva; aliqu(hisz a tökéletességre kell csea n t l o — teszi hozzá a lelkiélet mestere
lekvéseinkben törekedni); licet, sed non semper expedit.
Egész természetes, hogy Nemes csak azt a nézetet tartja probabilisnak, amelyik mellett komoly ok szól — vere, solideque probabilis
sententia.
Nemes egész törekvése az ezen vita tárgyalásánál, hogy az elv
sértetlen megtartása mellett elejét v á g j a a lelkiismereti kérdésekben oly
könnyen kényelmeskedő ember irányának, a laxismusnak.
Végül érdekelhet még kortörténeti szempontból az a kérdés is,
föllelhető-e Nemes művében az a bizalmatlanság, elfordulás a skolasztikus bölcselet irányától, mely az ő korában már megkezdte bomlasztó
útját Descartes-tal és követőivel és amely pár év alatt a theologiába
is bevonult. Hiszen a század végén és a XIX. század kezdetén megjelent theologiáknak már ez a bélyege: modernek akarnak lenni, divatosak, ezt pedig az által vélik elérni, ha minél kevésbbé használják fel
a középkori gondolkozás eredményeit és Aquinoi Sz. T a m á s helyett
Descartes-ot, Leibnizket, Wolfot, Kantot citálják. Kant ugyan Nemes
idejében még nem hatott Magyarországra, de Descartes-nak akadt már
előbb, egy ugyancsak gyenge tudású, naiv tolmácsa, Apáczai Csere
János. Nemes ha ismerte is ezt a magyar bölcselő-noviciust, nem sok
fontosságot tulajdoníthatott neki. Az ontologiai istenérvvel Descartes
fogalmazásában foglalkozik ugyan, de Descartes említése nélkül.
Nemes, mint bölcselő is józan, higgadt, nem újságot, hanem igazságot kereső ember. Mestere Aquinoi Sz. Tamás, majdnem minden értekezésének elején megemlékezik az ő dicséretéről és nem akar az ő
útjáról letérni. Dogmatikájában a fogalmi meghatározások a skolasztika rendszert, világosságot kivánó szellemének megnyilatkozásai. Gyakorlati érzéke visszatartja Nemest az üres szőrszálhasogatástól, több
iskolai vitapont tárgyalása elől kitér azzal, hogy nem érdemlik meg a
velük való foglalkozást.
A tizennyolcadik század közepének a magyar bencés rendben vezető theologusa: Nemes Gáspár; a XIX. sz. elejének: Guzmics Izidor.
Érdekes összevetni a két bencés tudóst; mind a kettő komolyan foglalkozik a dogmatikával és hivatásának érzi az egyháznak, hitnek védelmét. De Nemes az egész vonalon hű fia egyháza tanításának, nem
siklik le sohasem az orthodoxia útjáról; bölcselete szilárd és vele az
egész épület, melyet a bölcseleti alapra helyez; Guzmics modernkedő,
válogató, bölcselete nincs, csak gondolatai, a jozefinizmus áthatja egész
rendszerét, nem tud korának divatjától szabadulni. Ezért Nemes tiszteletreméltóbb, értékesebb; igazi hittudós, nem műkedvelő.
IV.

Megérné a fáradságot, ha Nemes dogmatikájának tartalmán végig
mennénk, de terünk nem engedi. A kath. dogmatika szerkezete önmagában is — oly alkotás, melyhez nem elég az emberi elmének még
oly mélyrehatolása, vagy magasbaszállása; ehhez az isteni kinyilatkoz-

tatásnak hozzánk szóló bölcsesége kellett. Ez a benső struktúra lényeges elemeiben már a nagy szentatyáknál meg van határozva; erezetének legapróbb futamait is felkutatták a középkor monumentális summái. Nem szabad azonban azt gondolni, hogy oly fölkészültségű hittudós, mint Nemes, nem tehet semmit a maga egyéniségéből ahhoz
hozzá, amit elődjei megalkottak. A kinyilatkoztatás fénye nem sugárzik
egyforma világossággal a természetfeletti világ egész mezején, épúgy,
ahogy a napsugár se ragyog be minden helyet egyformán. Maradnak
kényesebb, nehezebb pontok, ahova az ember vagy nem ér el, vagy
csak félig lát. És marad az egészben: az a mód, ahogy az átvett anyagot, a kinyilatkoztatásnak és a kinyilatkoztatás történelmi kifejtésének
anyagát egy szerző befogadja és kidolgozza. Ezért lehetséges a dogmatikának, mint tudománynak a történelem folyamába való beillesztése és az egyes dogmatikusok jelentőségének felderítése.
Nemes dogmatikájának nagy érdeme, hogy egészben nem akar
más lenni, mint a kinyilatkoztatott és az Egyház által őrzött hitigazságok tudományos kifejtése. Nem eredetiségre törekszik, hanem orthodoxiára, hithűségre. Maga is kijelenti a Szentségekről szóló tárgyalás
végén, hogy „ha valamit kevésbbé helyesen mondott volna, tekintse mindenki visszavontnak és ki nem fejezettnek; mindent alávet az igazság
mesterének, az Apostoli Széknek, alázatosan kiigazításra." Hogy ez
az alapállásfoglalás mily nagy segítségére van, azt már láttuk a csalatkozhatatlanság dogmájának tárgyalásán, de ugyanaz tűnik elő a Szeplőtelen Fogantatás dogmájánál is, mely az ő idejében még nem érte el
a dogmaként való kihirdetés stádiumát. Nemes biztos tannak hirdeti a
Szeplőtelen Fogantatást; Szent Tamásnak látszólag szembenálló tekintélyét azal intézi el, hogy azok a helyek, melyek nála ellenkeznek ezzel a tannal, betoldottak, nem tőle valók.
Nemes munkája emellett kora theologiai és bölcseleti tudásának
kiváló összefoglalása; a maga idején igazán korszerű dogmatika. Láttuk már, hogy problémáiban mily nagy tekintettel van mindazokra a
tételekre, tanokra, amelyek a XVIII. század hitét veszélyeztették. De
tudományos felkészültsége más téren is méltó volt korához.
A XVII. században a szorosan vett spekulativ hittudomány mellett kezd kialakulni az u. n. positiv hittudományi irány is, mely a fogalmi analízis mellett a dogmatörténeti szempontokat is hangsúlyozta.
Ez a század és utódja az egyházi történeti tudományok legnagyobb
virágzását látta. Főleg a szentatyák müveinek széleskörű átalakulása
— a francia maurinus bencés kongregációban — egész új perspektívákat nyitott meg a hittudomány számára.
A történelmi szempontok nem sokat változtattak a dogmatika központi részén, az Istenről, a Szentháromságról, a megtestesülésről, kegyelemről szóló részeken; ezekben Nemes is halad a kitaposott uton
Sz. Tamás nyomán, ahogy őt és az ő nézeteit az akkori jezsuita iskolák magyarázták. De már a szentségek tana sok ponton nyert újabb
megvilágítást a történelem fényénél. A középkor hittudományában kevés
volt a történelmi irányzódás, hisz eszközei is hiányoztak hozzá. A szent-

ségek tanát magyarázta azokon az alapokon, ahogy a gyakorlatban
látta a szentségek kiszolgáltatását; ezért a kiszolgáltató személyére,
a szentségek anyagára és alakjára vonatkozólag elveit a fennálló liturgiából merítette. A nagy forráskiadványok azonban felderítették
azt, hogy a középkor liturgiája fejlettebb, kidolgozottabb, mint a keresztény ókoré volt és hogy a szentségek között főleg az egyházirend
kiszolgáltatása sokat vett át a germán szimbolizáló hivatalátadási
módból.
Nemesnek dicséretére szolgál, hogy általában eltalálta azt a tant,
amely az orthodoxiával is, a történelmi fejlődéssel is egyezik és —
amely ma, két század múlva már győztes tan lett az iskolákban, holott az ő idejében még legkevésbbé volt annak mondható. A történelmi
fejlődés lehetőségének biztosítására vallotta Nemes, hogy Krisztus némely szentség anyagát és alakját csak in genere, nemében, de nem in
specie, fajában — határozta meg. Ezt ma már nem valljuk ugyan, de
az idevezető nehézséget ma is érezzük.
Ez az alapja, hogy Nemes a bérmálás anyagául a kézrátételt
vallja és a chrisma-val való kenést a történelmi fejlődéssel magyarázza,
azzal, hogy az egyház feladata közelebbről meghatározni a szentség
anyagát és alakját. Helyesebb, amit a bérmálás kiszolgáltatójáról mond.
Azt a nehézséget, amely a bérmálás kiszolgáltatójában a rendi hatalom minőségére nézve keletkezik abból a tényből, hogy Keleten most
is bérmálhatnak presbyterek és a nyugati egyházban a pápa megbízásából tehetik ugyanezt: úgy oldja meg, hogy a presbyter vi ordinis inchoata et incompleta, per legitimam dispensationem perfectibili bérmálhat, vagyis a kiszolgáltatás jogának gyökere a rendi hatalomban
van, de ez az egyházi joghatóság által való kiegészítésre szorúl — a
presbyternél, nem a püspöknél.
Az Oltáriszentségben Krisztus testének a szinek alatt való jelenlétét a szinek érzékelhetöségéhez
köti; ha tehát oly részecske válik le
pl. az ostyáról, mely már nem érzékelhető, akkor a szentségi jelenlét
sincs meg benne. Ez a tan a Szentség érzéki jel-voltának alkalmazása erre az esetre és megszabadítja az eucharistia tanát a különféle
anyagelméletekkel való bajlódástól. Az utolsó kenetnél — kétszáz évvel ezelőtt — elégnek tartja lényegileg az egyszeri kenést.
Legértékesebb része művének az egyházi rend tárgyalása. A kiszolgáltatás történelmi formái itt a legváltozatosabbak és a germán
hivatalátadási szimbolika is itt találkozott leginkább az ősi liturgiával.
Nemes először is határozottan tagadja a kisebb rendeknek és az alszerpapi rendnek szentségi jellegét; az ő idejében ez még merész állítás volt, ma ez az elfogadott vélemény. Az egyes rendek anyagának
a kézrátételt tartja, a szerek átadása csak kiegészítő, de törvényből
kötelező anyag. A szerek átadását nem tartja régibbnek a IX. századnál.
Nemes dogmatikájának a szentségek tana mellett nagyon értékes
és alapos része az Istenről, az Istenemberről és a kegyelemről szóló
könyve. Ezekben mutatja meg, hogy nemcsak a történelmi szempontok iránt fogékony, hanem kiváló spekulativ érzékkel rendelkezik.

Egész munkáján alapos olvasottság, tájékozódottság látszik; néha
egészen modern szemmel látja a theologiai problémákat. A XVIII. század derekán felveti a kérdést: vannak-e vallástalan népek és rámutat
a paraguay-i őslakókra. A nehézséget Nemes azzal oszlatja el, hogy
ezen primitiv népnek — bár van vallása — nyelve nein alkalmas arra,
hogy a hithirdetők előtt a vallási fogalmakat kifejezhesse.
Körültekintő alaposságát eléggé szemléltetjük azzal, ha azon szerzők neveit említjük, kikkel művében gyakrabban találkozunk. Aquinoi
Sz. Tamás mellett a középkorból említi Capreolus kommentárjait,
Scotust,Sz. Bonaventurát, Sz. Viktori Hugót, Durandust, Aeg. Colonnát, Caietanust, Paludanust; az új skolasztikából Suarez, Lugo, Petavius, Molina, Vasquez, Bellarmin, Lessius, M. Canus, Estius, Esparza, Palanco, Tournely, Herice, Amicus, Simonét, Valentia, Bannez,
Navarrus, Soto, Hanelin, Haunold, Haubert, Laymann, Tapper, Pichler, A. Catharinus, Berti és mások neveit említi. Emellett bőven hasz. nálja a nagy maurinus forráskiadványokat, főként Marténe-ét.
Nemes munkája részben megmagyarázza, miből merítette Sz. Benedek rendje is, a magyar kath. klérus is azt az erőt, amely a josefinista, szabadkőműves, forradalmi eszmékkel való hathatós mérkőzésre
alkalmassá tette és amely Magyarországon az 1790-es évek forradalmi
törekvései mellett is meg tudta őrizni a népnek vallásosságát. Szent
Benedek rendjét hazánkban szétszórásra itélte ugyan az erőszak II.
József alatt; de a rend, melynek szelleme ily gyökerekből táplálkozott,
az ideiglenes feloszlatás csapásait is el tudta viselni.
A magyarországi theologiai irodalom múltjának felkutatása még
késik. Nemes Gáspár alakja akkor is ki fog emelkedni kortársai és
köztük a dogmatika művelői közül, ha majd a „magyar tudomány arany
századának", ahogy a XVIII. századot nevezgetik, többi hittudósára is
fény derül. Igaz, hogy Nemes művének sorsa mintha csak szimbóluma
volna — a magyar theologiai tudomány egyetemes sorsának. Az 1700
oldalas nagy kézírat, mely nyomtatva sem volna kevesebb a sok gyorsírásszerű rövidítés miatt — kiadásra nem került, szerzője valószinű,
nem is gondolt erre. A mű szerzője halála után lappangott 1920-ig.
Nemes theologiai tanárságának ez a hatalmas emléke hiányzott,
azért maradt az a kép, melyet Sörös Pongrác rajzolt meg a főiskola
hittudományi oktatásáról a XVIII. században 1 oly színtelen, hisz alig
egy-két apró adat szolgált csak jellemzésül. — Amikor kultúrtörténetünk megtelik jelentéktelen tollforgatók nevével, nekünk kötelességünk
a catholica sunt, non leguntur; és a: latina sunt, non leguntur: elveken rést ütve, egyházunk hatalmas kultúrmunkájának e néma tanúit
megszólaltatni.

1 A pannonhalmi főiskola története. A Pannonhalmi főapátsági főiskola Évkönyve. 1910—11. 96—97. 1.

Figyelő.

A magyar katholicizmus

seregszemléje

ez évben nemcsak méreteivel, a résztvevő tömegek számával
gazdagodott, hanem azokkal az eszmékkel is, melyeket kifejezésre
juttatott.
A legszebb, leghatásosabb ezek közt — az eucharistia kultusza volt.
Az első nemzeti eucharistikus kongresszus összekapcsolása a kath. nagygyűléssel, szimbólum és programm. Szimbóluma annak, hogy a katholicizmus életerői ott vannak a hitéletben, a hitélet pedig az örökélet
forrásából, az eucharistiából táplálkozik. Programm, mely azt fejezi ki,
amit Krisztus akar egyénekkel és nemzetekkel:
Keressétek előbb az
Isten
országát...
Telve vagyunk nemzeti, társadalmi és egyéni problémákkal; a közélet folyton újabb jelszavakkal dolgozik, melyektől eddig egyetlen bajunk sem gyógyult meg., A sok idegen nevü jelszó: irredenta, nacionalizmus, neo-nacionalizmus,
testkultusz és konszolidáció — közt a Budapest utcáin diadalútat járó Krisztus maga mutatja meg a gyógyulás,
haladás, nemzeti boldogulás útját. Ma, amikor a nemzet élete is a jelszó-kereszténység
jellegében áll, amikor politika és közélet kurzussá
teszi a kereszténységet, hogy hitelét rontsa és nevével takarja a maga
macchiavellizmusát, az eucharistia köztünk élő Krisztusa hordozza nemzetünk sorsát a maga világépitö és fenntartó kezével. Regnum Marianum volt Szent István eszméje; Jézus Szűz Mária ölén és Jézus az
eucharistiában; Jézus a nemzet életében — az ország fenntartója, az
évezredek vezetője, a magyar lélek királya.
Ez a Jézushoz forduló magyar lélek látta a kongresszuson
történelmének másik szilárd oszlopát, a pápaságot — abban a tényben,
hogy Őszentsége legátusként elküldte képviselőjét, a bíboros hercegprímást, a magyar katholikusok ünnepére. A nagy ünnepnapok után
hétköznapok jönnek. A hétköznapokon nemcsak az ünnep utóhangulata
rezeg át, hanem megtelnek a hétköznapok az eucharistikus lelkiélet bőségével és a nagygyűlés pro grammjának valóraváltásával. Az Isten országának keresése — hozza meg a t ö b bit;
a többi
mind hozzáadatik nekünk; az a többlet is, amire a nemzet életének szüksége van.
rf.
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Két

évforduló.

Ibsen -Tolszío).
Végére járó esztendőnk két világirodalmi nagyságot hozott a fokozottabb érdeklődés középpontjába. Márciusban volt Ibsen centenáriuma, most meg Tolsztoj születésének századik évfordulóját ünneplik.
Az Ibsen-megemlékezések elég hűvösek voltak. Más szemmel nézzük
Ibsent, mint a mult század 80-as éveinek fiatalsága. Ez arra mutat,
hogy Ibsen népszerűségének nem egy oka elmúlt korával.
Ibsen európai diadalainak idejében már kezdte hitelét veszteni a
lélektelen realizmus, főkép annak elfajulása a naturalizmus. Ibsen nem
szakít ugyan teljesen velük, de korával együtt megérezte, hogy a jelenségek világa csak felszín, az igazi valóság mélyebben fekszik. A látható emberi cselekedeteket is lelki gyökereikben kell felfogni, hisz az
igazi tragédiák is ott lent játszódnak le. A lélekelemzés azután az összeütköző erők küzdésében erkölcsi, szociális, világnézeti problémákra bukkan, melyeket Ibsen a maga életfelfogása szempontjábói igyekszik megvilágítani. Ibsen ezzel elmélyítette a színpad költészetét, eszméket vitt
bele. Népszerűségének egyik más forrása eszméi természetében rejlik.
Sok szelet vetett, sok vihart aratott, de sok hivő is csatlakozott hozzá.
Nagy számmal voltak, akik Ibsen gondolataiban kifejlettebb, jellegzetesebb aiakban azon sejtésekre ismertek, melyek az ő öntudatuk
mélyén csiráztak. Ne felejtsük el, hogy a mult század 80-as éveiről,
a liberalizmus virágkoráról van szó. Ibsennél kevesen gondolták végig
következetesebben a liberalizmus alapgondolatát az individualizmust,
az egyéniség teljes kifejlődésének követelését.
Tudvalevő, hogy Ibsen Brand-jában
adott mintegy programmot,
mielőtt színdarabjaiban megkezdte volna az elkeseredett harcot kora
társadalma ellen. Brand belebukik ugyan elveinek végletes erőszakolásába, de a kor megérezte, az igazi hangsúly Brand azon követelésén
van, hogy az ember legyen teljesen önmaga, hogy lényének legbelsőbb
mivoltát igyekezzék érvényre emelni az életnek minden viszonyában,
még pedig megalkuvás nélkül. Ezt hirdeti Brand visszájának, Peer Gyntnek sorsa is, kinek egész élete a viszonyokhoz való simulásban fertőződött meg s aki csak a végén az agg, de hűséges Solveig mellett
ocsúdik rá igazi valójára. Eredetiség és az akaratnak szinte végletes
ereje a legfőbb jegye az egyéniségnek, ahogy azt Ibsen megálmodta.
Jó-e vagy rossz az, amire természetük determinálja hőseit, az másodrendű az ő szemében. Ibsen a gyöngeséget, a megalkuvást, amely csak
mímeli az erényi, a színtelen közönségest gyűlöli leginkább. Ellenben
még a bachánsnőben is talál értéket: következetességet és őszinteséget.
Különben is az erkölcsi fogalmakat nagyon relatív érvényüeknek hiszi,
a ma igazságai holnap már hazugságokká válnak. Vallás sincs feltétlen jellegű. Igazi érték csak egy van — nem győzi hangoztatni — az
erős egyéniség. Ha gonosznak, rombolónak tűnik is fel előttünk, —
végeredményben hasznot hajt az emberiségnek. Csak az erősek igazán
hasznosak. Ők az eszközei a világakaratnak,
mint Julian, az Aposztata

(A császár és a Galileai), aki akaratlanul is öntudatra rázta a kereszténységet, mely a pogányságnál mégis csak magasabb foka az emberi
haladásnak. Természetesen nem a végső. Ibsen individualizmusa nem
fér össze Krisztus Urunk tanításával. Nagy bűne az ő szemében a kereszténységnek, hogy nem mentette át, sőt elsorvasztotta a pogányság
igazi értékét: a szép érzékiséget. Ibsen egy harmadik királyságot jövendölgetett, melyet Julián még időnek előtte akart ugyan megvalósítani, de amelyben mégis kialakul majd az igazi embertípus. Ez összebékíti a keresztény aszketizmust az érzéki vágyakkal s ezt a magasabb hormoniát nem kívülről kapja, hanem maga alakítja ki és követi,
mint lelkének legbelsőbb, autonom törvényét.
A harmadik királyságnak ebbe a messzi, ködös ürességébe kevesen
követték Ibsent. Ök inkább csak a korabeli társadalom nagy ostorozóját
ünnepelték benne. Ibsen vázolt felfogását ismerve, nem lephet meg senkit sem, hogy nagyítva látta polgártársainak különben elég sok hibáját. Ismeretes, hogy a házasság problémája volt Ibsennek egyik főtémája. Azt látta ő, hogy a házasságok könnyelműen jönnek létre s bennük rendkívül méltatlan a nők helyzete. Sokszor csak játékszer, csecsebecse az asszony, máskor meg valóságos vétel tárgya. Individualista
felfogásából, mely csak egyetlen kötelességet ismer: az individuum jogának, méltóságának megőrzését — megokolt Nóra elhatározása, hogy
gyermekeit is elhagyva távozik férjétől. A józan konzervatizmus azonban nagy felháborodással fogadta ezt a megoldást. Még viharosabb
lett a felzúdulás, midőn Ibsen a Kisértetek-ben
be igyekezett mutatni
annak következményeit, ha a nő felismerve méltatlan helyzetét, nem
követi Nóra példáját, hanem az elpudvásodott hagyományoknak, az
igazi kísérteteknek igájában megmarad helyén. A Tenger
asszonyá-ban
Ellida megmarad férjénél, de csak akkor, midőn visszakapja elhatározási jogát és teljes szabadságban, felelősségének tue atában és védelme
alatt Önként választja újra férjét. Különösen a két első darab sok szenvedést hozott Ibsenre. A visszahatásból látta, hogy a társadalom zöme
nem érti meg, ne.m képes befogadni az ő „igazság"-át. Nem csuda,
hisz vezetői romlottak, önzők, hazugok, farizeusok, a tömeg meg vakon megy utánuk.
Már korábban hozzányúlt Ibsen e tapasztalataihoz, de látása még nem
volt ily sötét. A Fiatalok szövetsége még valóságos vigjáték, a Társadalom támaszai-ban
átalakul, megtér a főbűnös, a Kisértetek-et
követő A nép ellensége azonban gyökeresen pesszimista.
Elkeseredett
megvetéssel szakítja ki magát Ibsen-Stockmann doktor a társadalomból, mert „csak az erős, aki egyedül van." Pesszimizmusa mégis csak
a Vadkacsá-ban
éri el tetőpontját. Ügy látja, hogy ez a társadalom
teljesen a hazugságra van alapítva, nélküle meg sem élhet; olyan az
ember, mint Ekdalék sebesült vadkacsája, mely a vizbe bukik és inkább elpusztul a piszokban és sötétségben, mintsem hogy a világosságon vagy tisztességesen múljon ki. A Vadkacsa
Ibsennek legszubjektívebb és legmaróbb alkotása, még önmagát is keserű gúnnyal
csúfolja ki a fiatalabb Werlé alakjában. De a darab más szempont-

ból is érdekes. Ezután kezd elhatalmasodni Ibsenen a kételkedés önmagában. Voltakép sohasem volt egészen ment tőle. A
Trónkövetelök-ben, melyet pedig pályája első felében írt, a magában bízó Haakon győz a kételkedő Skule fölött. Erezhetni, hogy Skulebe sokat
vitt Ibsen a maga lelkéből és Haakon inkább ideálja, aki szeretne
lenni. A Szerelem komédiájá-ban,
mely mintegy előjátéka a későbbi
társadalmi színmüveknek, Falknak megvan a maga eszménye a szerelemről és talál is magához méltó nőt, de érzi, az a szerelem nem
való erre a világra, nem meri elvenni szerelmesét és belátja, okosabb,
ha józan eszére hallgat Svanhild és elfogadja Guldstad kezét, aki biztos kényelmet és megelégedést igér. Hiába mondja nagy Ibsen-monografiájában a német Woerner, hogy Brand befejezése nem női ki szervesen az előményekből, mégis csak Ibsen kételkedése szól a mennydörgésből a pusztuló Brandhoz, hogy Isten a szeretet Istene, Deus
charitatis. E repedés Ibsen lelkében mindig erősebbé válik a Vadkacsa után. Elkeseredett haragja elszáll lassankint, és méltányosabbá
lesz a hagyomány őreivel szemben. A Rosmersholm
bevallja, hogy a
társadalom átalakulása nem történhetik meg ugrásszerűen és Ibsen meghatódva nézi, mennyi szépség is van a nemes konzervatizmusban. Lehet, sőt van is igazság ellenfeleinél is. Minél mélyebb lesz e felismerés, annál jobban marja a kétség önmagában. Lelki fejlődésébe beállítva nyer igazi jelentést az annyira félreértett Hedda Gabler is.
Még az oly finom érzékű R. Doumic (De Seribe à Ibsen) sem lát
más problémát ebben a darabban, mint hogy hová vezet, ha ellentétes társadalmi felfogásúak lépnek házasságra. Pedig Hedda Gablerben és Lövborgban is igazában az egyéniség föltétlen érvényességének csődjét vallja be Ibsen. Nagyon jellemző, hogy az egész darabnak legszimpatikusabb alakja Tesmannak nagynénje, akiben nincs eredetiség, aki csupa közönségesség a szó legnemesebb értelmében: az
élet kisszerüségében önmagát kiélő áldozatos szeretet. De azért Ibsen
nem akar lemondani életének ideáljáról, melyben voltakép lelkének leggyökeresebb vágyai sűrűsödtek össze, bár érzi, hogy a legalább is a
teljes igazság nincs birtokában. Vergődik, keresi a megoldást. Annyit
lát, tragikusan összezúzódnak a kíméletlen, erős akaratok, valami titkos nagy hatalom keresztezi útjukat. Mi ez? Mi tehát az életet valójában irányító és neki igazi tartalmat adó erő? Erre a kérdésre nem
talál feleletet Ibsen és utolsó darabjában (Mikor mi halottak
föltámadunk) szinte a maga életét is elhibázottnak tartja. A Solness
építőmester, A kis Eyolf és Borkmann a közbeeső állomásai e kálváriának.
Jellemző, hogy Ibsen hangos hívei ide már nem követték a mestert. Sokan az öregség, az erők hanyatlásának jeleit látták az utolsó
darabokban. Megérthető, prófétájukban kellett volna látniok az egyéniség pogány kultuszának csődjét. Ök megmaradtak Ibsen társadalmi
drámáinál. Pedig ezek avultak el leginkább, hisz problémáik jórészt
elvesztették időszerűségüket. A drámaírók elmehetnek hozzájuk technikát tanulni, az elméleti esztéták élvezhetik Ibsen emberalkotó művészetét is, de az általános érdeklődés súlypontja máshová helyeződik.
A Brand és Peer Gynt egyes helyei mellett a Trónkövetelök
és a

Császár és a Galileai vonják magukra figyelmünket. A két utóbbi darabnak nem egy helye sért bennünk, de el kell ismernünk nagyvonalúságukat. Megható az utolsó drámák mélyen emberi tragikuma, nehéz
azonban megbarátkozni az Ibsen-féle homályossággal. Az a benyomásom,
hogy ez a homályosság nem egyszer csak zavarosság és szimbólumai
nemcsak a művészi kifejezés eszközei, hanem a nagy feladattal megbirkózni nem tudó értelem gyöngeségének is a palástjai. Épen ezért,
bár elismerem Ibsen rendkívüli nagy értékeit, nem hiszem, hogy valaha az igazi klasszikusok közé sorozzák.
Őszintén megvallom, Ibsen iránt sohasem tudtam igazában fölmelegedni, mig Tolsztojnak két legfőbb regénye: a Háború és Béke, továbbá a Karenina Anna már évtizedek óta folyton kezem ügyében van.
Régi jó ismerőseim szereplőik. Nagyon sokan vannak, hiszen az elsőben elénk tárul a Napoleon alatti régi orosz társadalom képe, mig a
másik a múlt század hetvenes éveiből mutatja be ugyanazt. Az igaz,
hogy a nemesi élet áll előtérben, de az egyszerűbb, főként a falusi
paraszt nép lelkét is megismerhetjük. Ha úgy bele-beletekintek abba
a világba, hamarosan elfeledkezem magamról, úgy leköt az a rendkívül váitozatos kép. Az élet friss elevensége lüktet benne. Mindegyik
személy él. Kell ugyan egy kis idő, mig az ember teljesen megismeri
őket — de hisz az életben is így van ez —, végül azonban lelkük
mélyéig láthatni. Sokszor mentegették Ibsen homályosságát azzal is,
hogy idegen népet rajzol, melynek jellemét mi sohasem érthetjük meg
teljesen; sajátosabb nemzeti író alig van Tolsztojnál, mégis különös faji tulajdonságaikkal együtt is átvilágosodnak az ő alakjai.
Sokszor el-elgondolkodtam azon, hogy agyon- meg agyonanalizálhatta magát Tolsztoj, mig ily bámulatos emberismeretre tett szert. A
lehetőségeknek mily gazdagsága szunnyadhatott benne, hogy annyi
egyéniséggel tudott azonosulni! Lélekbelátását rendkívüli megfigyelőképesség is szolgálja. A legkisebb külsőség sem kerüli el figyelmét,
ha az csak valamikép is jellegzetes. Belsőbb jelentés nélkül azonban nincs ertéke előtte. Részben ez is kiemeli a reálista mesteremberek közül, akik csak a felszint látják az életből. A sok apró kis részlet
azután egységes arcképpé szerveződik. Tolsztoj ugyanis kitűnően ismeri a lélek szerkezetét, főkép a cselekedetek csírázását, kialakulását,
lefolyását, belső szabályszerűségüket és kapcsolatukat a külső körülményekkel. Cselekményeit éppen ez a belső igazság teszi oly valószirűen szükségképiekké. Csak Karenina Anna sorsának alakulását kell
végig kisérni. Törvényellenes szerelme hogy fejlődik házasságtöréssé
és helyzetéből mennyire magától, könyörtelen szükségességgel folyik
tragikus halála! A lelkiélet természetének ez a tükrözése teszi azután
minden külső realizmusnak dacára is annyira tipikusakká Tolsztoj alakjait. Voltakép a legigazibb reálista, ellesi a természet törvényeit és
szerintük alkot új és mégis hű világot. Ebből érthető, hogy Tolsztoj
nem egyszer megelőzte a történetírókat. A Háború és béké-ben pszichikai törvényszerűségektől vezetve oly tetteket is tulajdonít egyikmásik történeti személyének, amelyeket később a tudományos történetírás is igazolt.

Éppen azért, inert igazi reálista, Tolsztojnál hiába keressük a förtelmességnek, piszoknak azt a tömegét, melyet a naturalizmus az igazság nevében összehalmozott. Mivé lett volna a Karenina Anna naturalista kezében! Tolsztoj is látja a rútságot az életben, de nem keresi;
ahogy az életben is inkább csak találkozunk vele, azonban nem h a j hásszuk. Viszont a jellemzőnek kiemelése sem jelent Tolsztojnál a szó
közönséges értelmében vett eszményítést. Nagyon jól ismeri ő az emberi gyarlóságot. Nem hajlandó öntudatos hősökké emelni a nemzeti
felszabadítás végrehajtóit. Tolsztoj különben sem ismer el nagy vezető
egyéniségeket. A történeti kiválóságok nem irányítják a kort, ők csak
jelek, csak nevet adnak az eseményeknek, a főtényezők a tömegek.
Ebbéli nézete össze van sűrítve e mondásába: „Azt hiszed, hogy vezetsz, pedig téged is csak úgy tolnak." Bizonyos, hogy e felfogásra
erősen hatott a materializmus, melynek befolyásából sohasem gyógyult
ki egészen Tolsztoj, de az ős orosz hajlandóság a nihilizmusra, mely
semmi igazán értékeset sem akar elismerni az életben, szintén meglátszik
rajta. Nem tartjuk értékesnek történetfilozófiáját, sőt érvényesülése költői
munkásságában az igazság rovására szolgál. Ö azonban fanatikus hittel
vallja és többször hosszadalmasan fejtegeti. Nem csoda, ha a legtöbb
olvasó egyszerűen átforgatja e lapokat. Tolsztojnak különben sem erénye a kompozíció egysége; a Háború és béke eseménye több szálra szakad, a Karenina Anná-ban is két fő cselekvény fejlődik egymással párhuzamosan. A közbevetett értekezések még jobban megnehezítik az áttekintését.
Azonban az orosz lélek másik alapvonása már sokkal termékenyítőbben hatott Tolsztojra. Egy régi orosz mondás szerint, ahogy a földet körülveszi a tenger, úgy övezi az életet a titkok világa. Valóban
alig van nép, amelynek metafizikai érzése oly mély volna, mint az
orosznak. Innét magyarázható e népnek törzsökös vallásossága.
Ez a hit nagy megrázkódtatásnak volt időnkint kitéve az intelligencia körében. A francia felvilágosodás is nagy rombolást vitt végbe,
a XIX. század filozófiai eszméi is mind hatottak Oroszországban.
Tolsztoj is elvesztette hitét és vele az élet értelmének tudatát. Lelkének azonban nemcsak egyéni, hanem fajára is jellemző szükséglete a
bizonyosság ebben a kérdésben. A tragikus fordulatokban gazdag harc
érte és a sajátos célhozérés Tolsztoj életének igazi eseménye és egyúttal művészi alkotásainak legfőbb tárgya.
A Háború és béke, továbbá a Karenina Anna keletkezése idején
(1864—1869, ill. 1873—1876.) bizonyos relativ megnyugvás töltötte
el Tolsztoj lelkét. Különösen három alakjában testesítette meg addigi vivódásait: a Háború és béke Bolkonszkyjában és Bezuchowjában, meg a
Karenina Anna Levinjében. Azt mondja egyszer Bolkonszky: „Nincs
semmi bizonyos, csak az, hogy minden semmi, amit felfogok, s van
valami felséges, amit nem értek." A kereszténység alapjait támadó filozófiai irányzatok lehetetlenné tették Tolsztoj számára, hogy értelmével
szabadítsa ki magát rettenetes kétségeiből, ennek betegei alakjai is.
Végül az érzelem irányában keresik a megoldást. Bolkonszkynak halálakor tárul fel az élet igazi értelme a megbocsátó és türelmes szere-

tet közvetlen érzésében. Bezuchownak egy szegény parasztkatona példája világítja meg a legfőbb feladatot a szerető lemondásban. Talán
legtöbb konkrét élményre ismerünk Levin sorsában. Hitetlen, de egyideig elfoglalják a liberális politikai eszmék. Azután népboldogító eszméket akar megvalósítani, akárcsak Tolsztoj Jasznája-Poljánában.
Kiábrándul. Megházasodik. A házaséletnek kezdő boldogsága egyideig
betölti lelkét. Meghal azonban bátyja, mint Tolsztojé. Újra rettenetes
erővel támadnak fel problémái. Mi ennek a véges életnek értelme?
Schopenhauer csak fokozza gyötrelmeit. Vívódásai, töprengései eredménytelenek. Tudjuk Tolsztojról, sokszor kisértette az öngyilkosság
gondolata és éppen ezért el is távolította fegyvereit kezeügyéből,
hogy egy-egy elkeseredett pillanatában meg ne ölhesse magát. így
tesz Levin is. Végre azonban ő is megtanulja, hogy nem magáért kell
élnie az embernek, hanem Istenért. Levinnek is megvan a maga muzsikja. Könnyen érthető, hogy midőn az ész cserbenhagyta a legfontosabb probléma megoldásánál, oda fordult Tolsztoj, ahol hite szerint a
meggyőződés igazságának a próbáját is megtalálta: a néphez. A nép
is szenved és mégis megelégedett, sőt boldog. Azzá teszi a hite. Követi
tehát ezt az útmutatást.
Ekkor még csak alapgondolata van meg Tolsztoj későbbi, teljesen kidolgozott életfelfogásának. Hinni akart és szeretni. Azt hitte, valamikép elfér az orthodox egyház életformái között. Lelke azonban sokkal
jobban meg volt fertőzve korábbi olvasmányaitól, mintsem hogy a pozitív kereszténység alapjára állhatott volna. Legjellemzőbb, hogy egyáltalában nem hitt Krisztus istenségében, s így természetesen a legfőbb
hittitkok, a megtestesülés és megváltás is képtelenségeknek tűntek fel
előtte. Hogy a Szentháromság tanát is észellenesnek tartotta, azt már
fölösleges talán említeni. Újra kezdődtek kínlódásai, míg végre bekövetkezett életének „legfőbb eseménye: megtérése", megnyugvása abban
a maga alkotta vallásban, melyben ő a kereszténység hamisítatlan lényegét vélte felismerni.
Óriási munkát fordított erre a feladatra. Hogy igazán megismerhesse a Bibliát, megtanult görögül, zsidóul; hozzá áttanulmányozta az
összes fontosabb vallásokat, hogy leszűrhesse minden rendszer közös
lényegét. A racionalizmus azonban újra csak behályogozta szemét.
Tolsztoj már eleve kizár minden természetfölötti elemet vallásából.
Még Isten személyiségét is tagadja. Fölvesz egy mindent betöltő szeretetet, amely voltakép az Isten és öntudatra csak az emberben fejlődik.
Bennünk is eltölt ez a szeretet, hiszen lelkünk legfőbb s a j á t s á g á b a n :
a vágyódásban a boldogság után, ez az érzelem nyilatkozik meg. Az
tehát a feladatunk, hogy szereteben egyesüljünk minél tökéletesebben
Istennel. Nem is tehetünk mást, ha józanúl gondolkodunk. Az élet elmúlik és öntudatunkat elveszítve visszaolvadunk az örök szeretetbe.
Ne magunkért éljünk tehát, hanem másokért; az önzés a legnagyobb
oktalanság. A szeretet csak kötelességet ismer, jogot semmit. Szellemével ellenkezik az állam, mely az erőszaknak köszöni létét és fennmaradását; hasonló megítélésben részesülnek az állammal együttjáró
egyházak is. Nincs magántulajdon. Művelésre mindenki kapjon földet,

de annyit, amennyit meg tud művelni. Gyáriparrá nincs szükség. Amire
szükségünk van, magunk is előállíthatjuk. Különben is a gyárban testileg-lelkileg tönkremennek az emberek. Mindenki vonuljon ezért a falúra. Tolsztoj tehát az agrárkommunizmust hirdeti, azonban sajátos
szervezéssel. Minthogy államot nem ismer, a faluban látja a társadalmi
és politikai egységek legnagyobbját. A faluban lenne valami tanács,
mely eligazítaná az esetleges vitás kérdéseket. Tolsztoj azt hiszi, minden különösebb nehézség nélkül menne. A szeretettel a szívben magától eligazodnék az élet folyása. A megvalósulás sem lehet erőszak eredménye. A meggyőzés az igazi eszköz. Éppen ezért Tolsztoj rendkívül
erős hangon támad a szocializmusra. Ő nem akar erőszakos felforgatást,
véres forradalmat. Békét akar az emberek között, nem osztályharcot.
Igaz, azoknak is küzdeniök kell az állam ellen, akik őhozzá szegődnek, de a harc módja a passziv ellenállás. Nem kell adót fizetni, nem
kell beállani katonának, m a r a d j a n a k üresen a hivatalok! így magától
megszűnik az állam. Az erőszakot minden vonatkozásban elítéli Tolsztoj. sőt fogalmát a legképtelenebbűl kitágítja. Erkölcsi elveinek egyik
legfőbbje: Ne állj ellen a gonosznak, az erőszaknak! E szavak magyaj á z a t á b a n nyíltan kimondja, hogy még a jogtalan támadóval szemben
sincs jogunk másnak vagy magunknak fegyveres védelmére. Jellemző,
17.ily lehetetlen okoskodással bizonyítja tételét: ,,Ha valakinek megadjuk a j ' g o t az erőszak használatára, hogy a felebarátját fenyegető veszélyt elhárítsa, akkor már teljesen fölösleges kérdezni, vájjon megvan-e engedve az erőszak vagy nincs. Akkor már az lesz a kérdés, mikor
forog fenn az a veszély. Ha pedig az én egyéni véleményem mondja ki a
döntő szót abban, minden erőszak igazolható lesz azzal az ürüggyel hogy
mást veszedelem fenyegetett. . . Továbbá már csak azért sem igazolható a
mások érdekében alkalmazott erőszak, mivel a gonoszság, melyet meg
akarnak akadályozni, még nincs elkövetve, s az ember nem is tudja
eldönteni, melyik lesz nagyobb rossz, az-e, melyet én szándékozom elkövetni, vagy az, melynek elhárítására törekszem . . . Látok egy rablót,
amint egy ifjú leányt üldöz. Fegyver van a kezemben, megölöm a gonoszt s megmentem az ifjú leányt. De a rabló halála vagy megsebesülése biztos tény, holott nem tudom, mi következik be, ha ez meg nem
történik."
Aki így tud argumentálni, attól nem meglepő, hogy nem veszi észre
azt a végzetes belső ellentétet, melytől etikájának alapgondolata beteg.
Tolsztoj teljesen értéktelennek t a r t j a az egyéni életet és azt követeli,
hogy másért, a közért éljünk. De ha önmagában céltalan az én életem,
az másé is, az a többi egyéni életnek összesége, a közé is. Tolsztoj is
ott téved borzasztót, ahol Ibsen: a személyes Istennel együtt elveti a
halhatatlanság, az öröklét igazságát. Istenben s a halhatatlanságban
való hit nélkül nem lehet méltó célt kitűzni és igazi tartalmat adni az
életnek.
Nemes érzésnek, a szeretetnek útján indul meg. Csodálatraméltó
értéke ez Tolsztoj szivének s vele az ősi orosz léleknek. Végzetes hatások hiúsítják meg a cél elérését. Nem akarjuk részletesen kimutatni
az egyes külső befolyásokat, csak utalunk arra, hogy Rousseau, Scho-

penhauer mellett a különféle orosz szekták, néphitek is sok anyagot
adtak Tolsztoj rendszeréhez. Tolsztoj az orosz szellemiségnek is rendkívül jellegzetes tüneménye. Részben ebből magyarázható befolyásának
nagysága is f a j a lelkiségének kialakulására. Azután ne feledjük el,
hogy utolsó évtizedeiben Tolsztoj teljesen a propaganda szolgálatába állítja nagy írói képességeit. Átalakul felfogása a művészet céljáról és
értéktelennek tart minden költői alkotást, mely nem irányzatos az ő világnézetének szempontjából. Fanatikus buzgósággal írja az izgató iratokat és tendenciózus elbeszéléseket, regényeket. Életét is elvei szerint
igyekezett berendezni. Neki nem lehet szemére vetni Ibsen következetlenségét. Ö családi életének nyugalmát is feláldozta meggyőződésének.
Sajátságos tragikuma, hogy a szeretetnek hirdetője éppen azzal hasonlott meg legjobban, aki életét osztotta meg vele, s a hitvestársi szeretet
szinte gyűlöleté fajult benne felesége iránt. Midőn 1910-ben „kiszabadította magát" családja köréből, amely nem akart teljességben hozzásimulni feje eszméihez, és midőn útközben elérte a vég, felesége el volt
tiltva halálos ágyától.
Voltak ugyan, akik követték, de legtöbben csak a tekintélyrombolót látták benne és hajlamaiknak megfelelően forradalmi elveit tették
magukévá. A bolsevizmus végletes ellentétben van Tolsztoj lelkével és
mégis egyik előkészítőjét kell benne látnunk. Hogy a mai Oroszország
urai mégis megtagadták, az csak természetes. Az igazán nagy Tolsztoj
nem az övék. Csak mi érthetjük meg a szívnek örök vágyódását az
egyetlen szükséges után, mely Tolsztoj tisztán költői müveinek legfőbb
problémája és legnagyobb igazsága.
Dr. Kocsis

Lénártí.

A pápák történetírója.
1928. szeptember 30-án Innsbruckban meghalt Pastor Lajos, a
pápák történetírója. Halálakor megrendülten gyászol a katholikus világ,
mert egyik legnagyobb férfiát vesztette el; gyászol a tudomány, mert
befejezetlenül maradt az utóbbi évtizedeknek egyik legnagyobbszabású,
tárgyával és feldolgozásának módjával a müveit világ egyetemét érdeklő történelmi monográfiája, az eddig 13 nagy kötetre terjedő Geschichte der Päpste.
L. Pastor 1854-ben született Aachenban, vegyes vallású családból.
Kath. anyja a protestáns apa halála után katholikusnak nevelte. Pastor
19 éves korában olvasta Janssennak, a német nép történetírójának tanácsára Ranke nagyszabású munkáját, a Pápák történetét. Ez az olvasmány adta meg életfeladatát; irányát pedig Janssen szabta meg, aki
a maga idejében a kath. történetszemléletet alkalmazta a német nép
történetére főleg a protestantizmus elterjedésének korszakában. Az
ifjú Pastor alapos tanulmányokkal készült Löwen, Bonn, Berlin, Wien
és Graz egyetemein a történelem müvelésére. Tervét, hogy a vatikáni
titkos levéltár adatait is felhasználhassa, XIII. Leo pápának bölcsesége
és tudományszeretete segítette elő. 1878-ban kapott engedélyt a levéltár átkutatására. Majd az ő tanácsára XIII. Leo megnyitotta a levéltárat a kutatók számára. Ekkor mondta a történelmi szavakat: Az egyháznak nincs mit félnie az oklevelektől. 1881-ben az innsbrucki egyetemen lett Pastor magántanár, majd rendes tanárrá lépett elő. 1882ben családot alapított. Magánélete és családja a katholikus élet mintaképe volt. Felesége együtt dolgozott vele tudományos munkájában; két
leánya apáca lett. Életének érdemét állam és egyház nagyrabecsülte.
Megkapta az osztrák bárói rangot 1916-ban; 1920-ban pedig az osztrák köztársaság vatikáni követévé nevezték ki.
Főműve a pápák történetét tárgyalja a konstanzi zsinattól a XVII.
század elejéig; három további — kéziratban maradt — kötet 1800-ig
terjed. Emellett Pastor befejezte mesterének, Janssennak Gesch. des
deutschen Volkes c. müvét; ugyan ezen munkát egészítette ki a középkor történetével E. Michael, az innsbrucki egyetem kiváló jezsuita tudósa. Irt több monográfiát is Pastor; ezek közt a legfontosabbak:
Kath. Reformatoren des XVI. Jh-s, és Janssen, Reichensperger életrajzai.
Pastor élete és munkája a kath. Egyháznak valódi büszkesége.
A nagy történettudós életét teljesen odaáldozta Egyházának. Ez az
élet — külső kereteiben — egy tudós aszkéta önmegtagadásaival volt
tele. Sohasem tért el céljától és lemondott az élet azon kényelméről,
örömeiről, melyek hatalmas munkájából könnyen adódtak volna, csak
azért, hogy müvét folytathassa. Vitám impendere vero, az életet az
igazságnak feláldozni — volt Pastor jelmondata; de nemcsak jelmondata volt ez, hanem élete is. Az igazságszeretet vonúl végig egész müvén. Pastor nem apologiát ír, nem akar elhallgatni, nem akar kendőzni; Pastor egyszerűen — a teljes történelmi igazságot akarja föl-

deríteni. Jellemző rá, hogy pl. VI. Sándor egyéniségének olyan sötét
vonásait is fölkutatja, melyek előtte ismeretlenek voltak. Nem fél attól,
hogy az Egyház ellenségeinek maga ad fegyvert, nem is kell félnie.
Pastor ép ezzel a feltétlen igazságszeretetével teszi a legnagyobb szolgálatot Egyházának, mert igazolja, hogy — saját szavai szerint —
a gyöngyszem gyöngy marad, akármilyen a kerete, és a napsugár a
sárban is ragyog; a Gondviselés ép azáltal tündöklik legjobban, hogy
Egyházát bűnös emberek kezén sem engedi elpusztulni.
Pastor müvének legnagyobb értéke az, ahogy a rejtett, eddig ismeretlen forrásokat felkutatja és az adatok óriási tömegéből építi fel
munkájának hatalmas íveit. Nem keresi a mesterséges beállításokat,
„nem azt olvassa ki a történelemből, amit előbb beleolvasott" (Eberle),
hanem hozzásimúl a tárgyhoz, az adathoz, a valósághoz. Emellett élvezetesen, gondosan tud írni, olvasóját megragadja és lebilincseli. P a s tor kötetei nem unalmasak, nem a lapalatti jegyzetekért készülnek;
bámulatosan uralkodik anyagán és tud gyönyörű korrajzot, átfogó jellemzéseket adni. Amúgy is hálás témák kerülnek tolla alá. A quatrocento és cinquecento pápái, a trienti zsinat és a katholikus restauráció.
Az egyháztörténetnek sokoldalú és változatos korszakai peregnek le
vetítőfilmjén; élesen megrajzolt portrék, nagyszabású történelmi képek,
hatalmas eszmék és mozgalmak váltakoznak előadásában. A világtörténet körvonalait bontja ki széles látókörével, hisz a pápaság ennek
az irányító tényezője. Hivő szemlélete átcsillan a legszomorúbb anyagon, a legszomorúbb korszakokon is, mint a napfény a felhőkön. Ezért
tud mélyre hatolni, a lelkeknek mélyére, ezért szereti főleg azokat a
szenteket, kik látókörébe kerülnek: Borromei Sz. Károlyt, Sz. Ignácot,
V. Piust és másokat.
X. Pius azt mondta egyszer Pastornak: Ön be f o g j a művét fejezni.
A jóslat csak részben teljesedett. Amit Pastor írt, az önmagában befejezett, tökéletes mű. Azon három századról, melyet a pápák történetéből föltárt, kiválóbbat, nagyobbszabásút alig fognak utána írni. De
— bár a két következő — XVII—XVIII. század anyagát átkutatta, a
befejező XIX. század megírására már nein is gondolhatott. Élete —
mely önmagában szintén befejezett, tökéletes élet volt — megszakadt,
mielőtt a pápák történetét lezárhatta volna.
Mi egy emberélet, még ha Pastor 74 évének gazdag munkája
tölti is meg — az Egyház életének bőségéhez képest! És mégis, mily
áldásos az az élet, mely a tudománnyal az igazság forrásait nyitja meg
nemzedékek számára! Vajha megihletné Pastor életcélja utódait müve
folytatására és életének utánzására: Vitám impendere vero.
Dr. Kühár

Flóris.

P. Albert Kuhn a vallásos művészei
új irányairól.
A ma éíő müvészettörténetírók egyik legnagyobbika, P. Albert
Kuhn einsiedelni bencés professzor, a Schönere Zukunft cimű folyóiratnak október 1-iki számában érdekes cikkben 1 foglalja össze a modern vallásos művészet törekvéseiről szóló véleményét. A világhírű szerző
megjegyzéseit közérdekű voJtuk és időszerűségük miatt szükségesnek
látjuk bővebben ismertetni.
P. Albert Kuhn szerint újabban sokat beszélnek és írnak arról,
hogy új művészet, új stílus van keletkezőben, amiről már számos műalkotás tanúskodik. A profán építőművészet terén pedig már az új stílus diadaláról lehet hallani. A vallásos művészetnek mindegyik ágában
jelentkeznek új irányok. A szerző először is a vallásos festészetről és
szobrászatról szól, mert ezekben mutatkozott először irányváltozás.
Az újabb kor festészete és szobrászata a romantikából indult ki.
Bármennyire gáncsolják is manap ezt az irányt, kétségtelen, hogy nagyszerű művészet volt és fényes, felejthetetlen nevekre emlékeztet. A XIX.
század közepe óta ellanyhult ez a stílus és a következő időszak külsőséges kultúrájában különféle irányokba ment át, amilyenek: az impresszionizmus, a szabadlevegős festés, a valóságfestés (Wirklichkeitsmalerei) és az expresszionizmus. A vallásos festészet és szobrászat hű
maradt a romanticizmus szelleméhez, mert ez utóbbi a nép körében a
legbensőbb megértésre talált. De a romantika alapítóinak és első képviselőinek utódai a korral is lépést tartottak; a későbbiek formanyelve
realisztikusabb, a rajz és felfogás egyénibb, jellemzőbb, erősebb és a
renaissancehoz közeledik.
Ez volt és ma is ez a vallásos festészet és szobrászat fő áramlata. Mindig akadtak ugyan ettől eltérő irányok is, mint pl. a beuroni
művészeti iskola. Ez utóbbi sajátos, szigorú szabályok szerint rajzolt,
komponált és festett, nemes egyházias stílusra törekedett és nagy, elvitathatatlan érdemeket szerzett, de sohasem vált népművészetté. Épen
így egyes művészek is követtek egyéni, sajátos irányokat; a primitívek, akik a korai keresztény századokban kerestek mintákat, az
ónémetek, akik a késői középkor naiv szellemében és formáiban alkottak és így tovább.
Egy nagyon szétágazó modern irány, az úgynevezett vallásos ex(Ausdruckskunst) jelentkezik korunkban a jövendő valpresszionizmus
lásos művészet, az új stílus képviselője gyanánt. Ezzel elérkeztünk a
jelenbe és egy égető kérdés előtt állunk. Az új irány keletkezése és
sajátsága Kuhn szerint három jelenséggel függ össze.
Először a háború utáni időkkel. Közismert tény, hogy a világháború alatt és utána erősödött, komolyabb lett a vallásos szellem, az
előző kor külsőleges kultúrájával szemben egyre több teret hódít a
lelkiség, az expreszionista irány pedig ezt akar kifejezni.
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Az új vallásos művészetre nagy hatással volt továbbá a profán
művészet expresszionizmusa.
Eddig azt hittük, hogy az igazi művészet
az eszméket, szellemieket olyan formákkal fejezi ki, amelyeket a természetből vesz kölcsön. A régebbi impresszionizmus egyoldalúságba
esett, midőn csak impressziókat akart megrögzíteni, a természeti jelenségeknek pusztán a szemre tett pillanatnyi hatását kívánta híven viszszatiikröztetni. Ezzel ellentétben az expresszionizmus a belső élményt
és felfogást, az érzést és hangulatot óhajtja kifejezni. Ezeknek visszaadására azonban a természetben található formákat nem találja elégségeseknek; tehát tetszése szerint bánik velük, átalakítja, torzítja, széttöri, megsemmisíti őket és „abszolút" vonalakkal, színekkel segít magán, olyan képletekkel, amelyek a be nem avatottak számára legtöbbször
talányok maradnak. Az expresszionista művészet tehát a természetes
formák, viszonylatok, arányok, távlat stb. ellen elkövetett hibákkal
szemben közömbös.
Az új vallásos expresszionizmus nem csapong el ilyen végletekbe,
de a profán expresszionizmussal való rokonsága mégis kétségtelen.
Erre mutat például formai felfogása. Legfeltűnőbb az ilyen vallásos
képeken az a törekvés, hogy a formákban, típusokban, helyzetekben
és mozdulatokban mentül több érzés, érzelem fejeződjék ki. Különösen
jellemzőek a mozdulatok: az alakok fejüket erőszakosan a vállukra
hajtják és más eltorzulásokat is mutatnak, hogy szomorúságot, megilletődést, sóvárgást érzékeltessenek. A testek arányait az expresszionista
művész egészen önkényesen méri ki. Szertelenül megnyújtja őket, az
arcvonásokat szögletesen, kubisztikusan alakítja, uniformizálja, részarányossá teszi, a mellékalakokat, tájképi vagy építészeti hátteret kiküszöböli, vagy pedig forma, vonal tekintetében a legszűkebbre szorítja és
feltűnő felhőképzetekkel, különös atmoszferikus és szimbolikus toldalékokkal pótolja. Igen sok képen nyoma sincs művészi kompozíciónak,
világos, áttekinthető elrendezésnek. Ehhez járúl még a kifejezésnek bizonyos naivitása és az alakok tipizálása. Az arcokon nincs nyoma személyes jellegnek, nem szabad egyéni életet élő jellemeket ábrázolniok,
hanem mint egész osztályok képviselői jelennek meg, nem mint eszményített egyének, hanem mint személytelen eszmények. Az új vallásos
művészet abban is rokon az expresszionizmussal, hogy nem a szépet
akarja ábrázolni és azért megengedi az arányok, távlat, anatómia stb.
ellen elkövetett hibákat.
Más neves esztétikusokkal együtt P. Kuhn is jogosan szemükre
veti az új irány képviselőinek, hogy alkotásaik sokszor a becsületes
céhbeli tudás, készültség, szorgalom hiányáról, festés- és rajzbeli tudatlanságról tanúskodnak. Azt mondják ugyan az új művészek, hogy művészetük célja a kifejezés és tipikus képek alkotása, nem pedig a szép,
az eszmei tartalomnak megfelelő forma és ezért a távlat és más régi
szabályok követelményeit el lehet hanyagolni. Sajnos, az ember néha
csakugyan kénytelen azt hinni, hogy egy képnek feltétlenül régieskedőnek, tolakodóan különösnek és technikailag silánynak kell lennie, hogy
az expresszionista művészet vallásosnak és egyháziasnak tarthassa.
Pedig a vallásos, egyházias művészetben csak a minden tekintetben

legjobbat fogadhatjuk el elég jónak. Ezt maga az Úristen is elég érthetően kinyilvánította, midőn az Ószövetségben a Sión hegyén építendő
templom tervrajzára és felszerelésére nézve a legpontosabb utasításokat adta.
Az új vallásos expresszionizmus kialakulására harmadszor az
eddigi esztétikai ítéletek modern átértékelése is hatással volt. Tény,
hogy a legújabb időben a művészeti korszakokat egészen máskép kezdik értékelni, mint eddig. Különösen a renaissance-ot és az ezt követő
stílusokat éri lekicsinylés, de a gótikát sem kimélik. Clive Bell angol
kritikus szerint például „Európában 500—900 között több igazi műalkotást teremtettek, mint 1450 és 1850 között." Más vélemény szerint
a XIV. és XV. századnak egész művészeti produktuma mérhetetlenül
mélyebben áll, mint a XI. és XII. század román és bizánci művészete.
A vallásos expresszionizmus sok hasonló ítéletet magáévá tesz.
Egyáltalán nem ritka eset olyanféle véleményt hallani, hogy Giotto,
vagy Fiesole óta nem festettek igazi vallásos képet. Például az 1815
óta készült vallásos festészeti alkotásokat „édeskésségük" miatt ítélik
el. P. Kuhn szerint méltánytalanűl, mert a romantikusok és a hagyományos művészet képviselőinek alkotásai között sok olyan van, amely
lelki nyugalmat, egyensúlyt, harmóniát, szelídséget fejez ki édeskésség
nélkül és minden tekintetben ráillik az igazán vallásos és egyházias
jelző. Krisztus Urunk maga kijelentette, miként kell őt néznünk és utánoznunk: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű."
Ez nem édeskésség, hanem szelídség és nyugodtság, amely Krisztus
megjelenésének komolyságától és fenségétől nem választható el. Krisztusnak ilyen ábrázolása vallásosabb, egyháziasabb jellegű, épületesebb
és népszerűbb, mint azok a szomorú alakok, komor és bosszús arcvonások, ádáz felség, merev, feszes, szimmetrikus figurák, amilyenekkel
néha a legújabb expresszionistáknál találkozunk.
Az igazi „primitív" művészet, az ókeresztény és bizánci művészet
alkotásaiban a nagyság és fenség mellett jóság és szelídség is ragyog
az arcvonásokból, mig a modern utánzatok alakjai legtöbbször csak
szánalmat ébresztenek a szemlélőben.
Tagadhatatlan azonban, hogy a vallásos expresszionizmus a sok művészietlen termék mellett egyes maradandó értékű alkotásokat is hozott létre. Az új iránynak Németországban a középső és alsó Rajna
mentén a középső és déli országokban akadtak képviselői a festészetben és szobrászatban. Svájcban az „Ars sacra" című folyóirat 1927.
és 1928. évfolyama hoz vallásos expresszionista képeket. Franciaországban és Belgiumban is hódított az új irány, amely azonban P. Kuhn
véleménye szerint nem mutat fejlődést: a hagyományos vallásos festészet marad továbbra is a fő áram, amely a jelenből a jövőbe vezet.
A vallásos építőművészet irányairól az illusztris szerző szerint még
nem alkothatunk teljesen világos képet. A történelmi stílusok eklektikus
és szoros utánzását a romanticizmus korában új jelszó követte: a művész bármely tetszés szerint választott történelmi stílusban építhet, de
alkotásának legyen bizonyos egyéni jellege. Keletkezett is aránylag elég
sok érdemes építészeti alkotás ezen elv szerint, de ez csak alkalmi mű-

vészét lehetett és nem jelentett stílust, mert a stílus valamely kornak
egységes szellemi produktuma. A legjobb építészek érezték át legkeserűbben ennek igazságát és panaszkodtak, hogy a mai szétfolyó, zilált,
meghasonlott szellemi élet és világnézet lehetetlenné teszi az új, egységes stílus megszületését.
A profán építészet azonban mégis régóta kereste már az új útakat. így például Franciaország, és Anglia kivételével majdnem mindenütt mutatkozott az építészetben az a törekvés, hogy az oszlopokkal
dolgozó architektúrától és minden régi stílustól megszabaduljon és
ehelyett egyszerű, világos, egységes és áttekinthető építészeti alapzatokat hozzon létre nagy részletformákkal. Egészen új eljárásmód kínálkozott erre.
A régebbi és a most jelentkező architektúra között levő nagy különbség a következőben áll: a hagyományos
művészet kívülről
befelé,
az új irány belülről kifelé épít. A hagyományos architektúra ragyogó,
gazdagon díszített homlokzatokat alkotott és ezek mögött rejtett el
városházakat, igazságügyi palotákat, posta- és iskolaépületeket, üzlethelyiségeket; az épület rendeltetése, eszmei tartalma és külső formája
között nem volt szükségszerű kapcsolat és belső egység. Az újabb kornak sok díszpalotájára és luxusépületére vonatkozóan érvényes ez a
megállapítás. Az új építészeti irány az épület belső rendeltetéséből
és
az ennek megfelelő tervezésből indul ki és le akar mondani minden
felesleges dekorációról. így elsősorban célszerű' és hasznos épületeket
teremt, de emellett elérhetőnek és szükségesnek tartja azt is, hogy az
épület tömegeinek elrendezésében megnyilatkozó ritmus és az építészeti anyag megfelelő kezelése által esztétikai tetszésünket is megnyerheti.
Az új építészeti irányt céljainak elérésében jelentékenyen segítette
az új építőanyag, a vasbeton, amely a legváltozatosabb és legmerészebb formaképzés lehetőségét nyitotta meg a tervezők előtt. Ennek
eredménye lett az, hogy ma már az új építészeti stílus diadaláról olvashatunk lépten-nyomon művészeti folyóiratokban és könyvekben.
Előre látható volt, hogy a templomépítő művészet a világi architektúra példájára szintén megkísérli a vasbetonnal való építést. Az
utóbbi években több templom épült Németországban az új irány elvei
szerint. Ez az úgynevezett új vallásos építészeti stílus sokban egyezik az új profán iránnyal: teljesen szakít az oszlopokkal, egyáltalán
a klasszikus architektúrával és lemond a dekorációról. Az új templomok külsejére jellemzők a súlyos, nagy, köbös tömegek, különösen a
bejárat mellett, vagy felett, egy nyomatékosan hangsúlyozott, kockaalakú , főmotivumnak ismétlődése, a tektonikus monumentális és nehéz
ritmus,keskeny, óriási magasságú ablakok és a magas,nagytömegű,
várszerű, olykor kéményforma torony.
Még meglepőbb e templomok belseje. Legfeltűnőbb a
térkonstrukció és ennek következtében a megvilágítás. Legtöbbször csúcsíves, vagy
parabolikus boltozatokkal találkozunk, de jól értsük meg: oszlopok és
pillérek nélküli boltozatokkal. Ezek a lábnélküli, törzsszerű boltozatok
kétségtelenül új motívumot jelentenek a térszerkesztésben és végül is

ez a szellemi és döntő mozzanat minden stílusban. A hatás is egészen
újszerű. Komoly, nyomasztó, nyugtalanító, földalatti várbörtönök és
folyosók keltette hangulat keletkezik bennünk. A világítás is nagyon
hatásos: mièztikus harc folyik a villámszerűén beeső fénycsóvák, sötétség és félhomály között.
Már most az a kérdés, vájjon ezek az új templomok valóban bizonyságai-e egy új vallásos építészeti
stílusnak?
P. Kuhn szerint minden igazi építészeti stílus korstílus
(Zeitstil),
vagyis valamely kor szellemi képességeinek és irányainak természetes
eredménye. A görögök építészete olyan, amilyenek a görögök voltak,
a rómaiak építkezéseiben a nép és kor szelleme épen úgy megnyilatkozik, mint a gótikában. Nagyon jellemző, írja P. Kuhn, hogy Georg Lili,
az új templomépítő törekvések egyik magyarázója, az új irányt egyes
építőművészek akarásaból és tanulmányából
eredezteti. Ilyen módon
még nem keletkezett stílus, valamint egyoldalúan valami új építőanyag
felfedezéséből sem. Az új irány teoretikusai azt hirdetik ugyan, hogy
az új formák és alkotások kifejezői a mai kornak, csak azt nem magyarázták meg eddig: miért és hogyan?
Ha az új irány csakugyan az új és korunkat kifejező stílus, akkor
szükségképen meg kell felelni a nép Ízlésének és tetszésének. Vájjon
tetszik-e majd az új téralakítás, megvilágítás és a többi új elem a népnek, úgy mint a régebbi templomi stílusok csodálatraméltó formái és
hatásai?
Ha az új irány csakugyan korunk stílusa, akkor a különböző országokban hasonlóképen kell megnyilatkoznia. Minden régebbi stílus
vett fel az egyes kultúrállamokban egyes sajátosan nemzeti vonásokat,
de lényegében mégis ugyanazon stílus maradt. Ez a lényegében egységes jelleg azonban nem található az új templomépítő irány alkotásain. Az új francia és belga vasbeton-templomok semmi közösségben
nincsenek a németekkel; az előbbiek sok vonást megőriztek a templomépítés ősi alapformáiból, inig a németek sokszor a legfontosabb új motívumokkal azt a látszatot keltik, hogy egészen új és eddig nem ismert
elemeket értékesítenek.
Az új irány legjelentősebb alkotásai Németországban: a bischofsheimi falusi templom, Dominikus Böhm alkotása; a St. Bonifacius
templom Frankfurt a. Alainban, Martin Weber műve; a pallottinusok
limburgi kolostori temploma, Hubert Pinand alkotása és több más
templom.
P. Kuhn elismeri, hogy az új irány nagyon sok szépet és érdekeset alkotott, de szerinte még korai dolog új templomépítő stílusról
beszélni; kívánatos, hogy ez megszülessen, de stílust csinálni nem lehet.
Dr. Bánhegyi Jób.

Könyvek.
Dr. Tóth Tihamér: Krisztus é s az Valahányszor Tóth Tihamér az ifjúifjű. '256 lap. Márton Lajos rajzaival. A sághoz szól, — az mindig eseményszámba
szerző kiadása. Ára fűzve: 5'50 P, amatőr megy mind a diákok, mind a szülők,
kötésben: 6'— P.
mind a nevelők számára.
Dr. Tihamér Tóth : Character d e s
Most, amikor Tóth Tihamér legújabb
jungen Menschen. Freiburg. Herder. 1928. munkáját ismertetem, nem dicsérni akaMegjelent a „Levelek diákjaimhoz" c. rom öt — hisz erre nincs szüksége —
sorozat nyolcadik kötete: újra megszó- hanem csak azok figyelmét akarom fellalt az egész magyar ifjúság lelkiatyja. hívni erre a könyvre, akik aggódnak a
Ma már nem kell Tóth Tihamért is- jövendő magyar ifjúságért, de akiknek
mertetni és dicsérni. Ismeri már őt e az aggódása — legyen az szülő vagy
csonka haza szűk határain kívül is úgy- nevelő — nem merül ki a puszta pessziszólván az egész világ ifjúsága. Dicséri mista ténymegállapításban, hanem eszkömár őt eléggé annak a sok diákszívnek zöket és módot keresnek, hogy segíta szeretete, kiket ezek a „levelek" t a - hessenek is ezen a szegény, küszködő
nítottak meg újra ideálokból élni és ideá- magyar ifjúságon.
lokért lelkesedni. Dicséri őt a küszködők
nagy tömege, kiknek a kezébe ezek a
„levelek" adtak fegyvert a jellem élethalál harcához. Dicséri őt az a sok dalos, most már kacagó diákszív, melyekbe
ezek a „levelek" lopták vissza az istenszeretet áldozatos, örök tüzét.

Mikor internátusi prefektus voltam és
a gimnazista fiúk lelki gondozása is rám
volt bízva, sokszor felmerült a lelkemben
a probléma: Elég-e az lelkitápláléknak
tanítványaim számára, hogy reggel és
este imádkoznak, hogy elvégzik gyónásaikat, hogy vasárnaponkint exhortációS hogy ez valóban így van, azt t a -kat hallgatnak, hogy a „ianua mea patet,
cor magis"? S az ilyen töprengéseimben
lán legjobban bizonyíthatjuk mi, kik
Tóth Tihamérral együtt, mint az Isten mint elérhetetlen utópia lebegett lelkem
virágos kertjének napszámosai, a magyar előtt a gondolat, hogy jó volna lelkiolifjúság ütőerén tartjuk a kezünket és vasmány, vagy mondjuk meg nyíltan:
aggódva figyeljük, hogy a szentek uno- elmélkedés formájában is táplálékot nyújkáinak egészséges, éltető vére dobog- tani az éhes lelkek számára. De a protatja-e meg a ma magyar ifjúságának a blémák újabb problémákat szültek: Hoszívét, vagy pedig kiélt, kihasznált, in- gyan tudnék a napirendbe egy néhány
ficiált vér tángálja ezt a nagyrahivatott perces kis elmélkedést belopni? Nem
életet. S épen azok, akik a kicsi magyar lenne-e túlságos erős táplálék az elméldiákszívek formálására adták életüket és kedés azoknak a gyenge, gyermeki leltalán épen Tóth Tihamérhoz mentek e keknek? S a legfőbb: Honnét teremtek
nagy művészmunka mesterfogásainak el- én elő diákok lelkének megfelelő elmélsajátítására, bizonyítják, hogy ezek a kedési anyagot adó könyvet?
„levelek" nem íródtak hiába — és nem
Azt hiszem, Tóth Tihamér legújabb
az lett a sorsuk, hogy a könyvespolco- könyve: „Krisztus és az ifjú" megoldotta
kon por lepje őket.
az én problémáimat és felelt a nagyon
A Pannonhalmi Szemlében ismertetett, illetve hirdetett könyvek leggyorsabban szerezhetők be Pfeifer Ferdinánd (Zeídler Testvérek) nemzeti
könyvkereskedésében Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 5. (Nemzeti Casino palotájában).
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nehéznek látszó kérdéseimre. A magyar
ifjúság lelkiatyja teljesítette sok diák és
nevelő régi óhaját, mert a „Krisztus és
az ifjú"-ban
elmélkedést könyvet ad a
magyar ifjúság
kezébe.
Azonban ne ijedjen meg egy diák se,
ne bizalmatlankodjék egy nevelő se. Ez
a könyv nem akarja kámzsába bújtatni
a magyar diákot, nem akarja komor
cellává változtatni az ezüstcsengésű kacajtól hangos kedves diákszobát, nem
akarja megemészthetetlen punctákkai megerőltető észtornára kényszeríteni az erre
még be nem gyakorolt diáklelkeket. A
diákelmélkedés gondolatától még idegenkedő nevelő olvassa csak el ezt a könyvet és meglátja, hogy nincs oka az aggodalomra, idegenkedésre, és ajkbigygyesztő lemosolygásra, mert egy művész,
a diákszívek nagy művésze vette kezébe
e nehéz probléma gyakorlati megoldását.
Épen azt a művészetet, amivel ezt a
nehéz kérdést kezeli, bámultam meg legjobban, mikor ezt a könyvet elolvastam.
Nem hirdeti a szerző, hogy elmélkedési
könyvet ad a kedves diákjai kezébe, csak
egy rövid utasítást ad a könyv olvasására vonatkozóan, s ez jogosított fel a
tárgyalási formán kívül engem, hogy a
magyar diákság elmélkedési könyvét lássam a „Krisztus és az ifjú"-ban. Az utasítás így szól: „Ne egyfolytában olvasd
el a könyvet, hanem naponkint egy-egy
bekezdést belőle. Mikor leszáll az alkonyat és készen vagy napi munkáddal,
. . . esti imádat megelőző csendes perceidben sokszor vedd elő majd ezt a könyvet
s olvass belőle elmélkedő lélekkel néhány
oldalt, utána csukd be és próbálj elbeszélgetni az isteni Üdvözítővel. — Hétrőlhétre timélyedve az Ür szavainak érteleién, ennek a szent krisztusi arcnak egyre
több vonása mélyül majd a te fiatal lelkedbe is". (7. lap.)
A probléma nehéz, de ha művész veszi
azt kezébe, sikerülnie kell a megoldásnak. A magyar ifjúság lelkiatyja nagyon jól tudja saját praxisából,
hogy

a küszködő diákszíveknek nem elméletek,
nem filozófiai eszmefuttatások kellenek,
hanem élet, Krisztus, élő Krisztus.
Ezt
az élö. a lelkekben munkálkodó, a mindennapi élet minden tettébe
beleszóló
Krisztust, aki közelebb hozza az ifjúság
szívéhez, az élö Krisztust, életet, bőségesebb életet adott az
ifjúságnak.
Ezt próbálja meg Tóth Tihamér azzal,
hogy apró fejezetekben az ifjú lelke elé
állítja a gyermek, a tanító, a szenvedő
Krisztust, de úgy, hogy annak az ifjú
léleknek észre kell vennie, hogy itt nem
egy elméleti, tőle nagyon is távol álló,
hanem az ő egyéni, mindennapi problémáiba beleszóló Krisztus beszél hozzá.
Sokszor egy kis jelenet Krisztus életéből,
sokszor csak a tanító Krisztusnak egy
gyémántgondolata képezi az elmélkedés
anyagát. Azok a reflexiók, azok a beállítások, azok a gondolatok, amelyeket
egy-egy eseményhez vagy gondolathoz
fűz, mutatják, hogy itt egy lélekmüvész
dolgozik, a diáklelkek művésze, ki már
nagyon sok diákszív mélységébe pillanthatott bele.
Ezen elmélkedéseken is, mint a szerző
többi ifjúsági munkáján is, vörösfonálként vonul végig, anélkül, hogy bántó
lenne a diákszívek életkérdése: a liliomlélek megőrzése vagy a lerombolt
istentemplomának újra felépítése. Ö nagyon jól tudja, hogy ezen fordul meg
minden. Tudja, hogy enpek a célnak a
szolgálatába kell beállítani mindent. S
bámulatos, hogy micsoda könnyedséggel
tárgyalja az ezzel kapcsolatos, sokszor
egy diáknak nagyon is nehéz kérdéseket.
Nem hallgatja el a keresztény, a krisztusi élet sokszor kemény követeléseit se:
a folytonos önmegtagadások apró, de
lelket formáló eszközeit. A munka, a tanulás, az ima, a játék, a lelkiélet gyakorlatai, az élet sokszor bántó realitásai
mind előjönnek ezen rövid elmélkedésekben és oly beállításban, úgy tárgyalva,
hogy az embernek az a meggyőződése,
hogy ez az elmélkedés lehetetlen, hogy

el az elmélkedő történeti köztudat. Szinte feledésbe ment
már az a történelmi tény, hogy KonstanA T . T . T. bámulatos aktivitása, a tinápoly évszázadokon keresztül védel„Kinek tartatok engem" újszerű beállí- mezte Európát a keleti népáradatok rotása, a cserkészéletböl vett nagyszerű pél- hamai ellen és hogy ennek a heroikus
dák és hasonlatok, az S. O. S. megrázó küzdelemnek egyik legnagyobb alakja
lélekismerete, a ledőlt templom romjainak Heraklius császár volt. ö tartóztatta fel
szivbemarkoló megrajzolása, Krisztus ke- életében a perzsákat és őt érte az izresztjének szerepe a diák életében, a lámnak első félelmetes támadása. Dörfler
megbocsátó Krisztus fenséges képe stb. új regénye ennek a kimagasló egyénnek
mind oly művészettel vannak megírva és küzdelmeit állítja elénk szélesen festett
annyira a diáklélekhez alkalmazva, hogy kortörténeti háttér keretében.
nyom nélkül robogjon
ifjú lelke előtt.

annak a diáknak látnia kell, hogy ez a Heraklius élete főfeladatának tekinti a
Krisztus nem a katekizmusok és hittan- Jeruzsálem elfoglalása alkalmával elrabolt
könyvek sokszor nagyon is elméletinek szent Kereszt visszaszerzését, amelyet biképzelt Krisztusa, hanem az ő élő ésrodalmának legfélelmesebb ellenségei, a
perzsák ismeretlen helyen rejtegetnek.
életet adó Krisztusa.
Hatalmas energiával szervezi meg hadMikor elolvastam ezt a könyvet, két
seregét, szinte a romokból építi fel újra
gondolat tolakodott a lelkembe: Az egyik:
Bizáncnak, az előző császár uralma alatt
Miért nem volt a mi diákkorunknak is
lezüllött politikai és hadi erejét; midőn
egy, vagy talán sok Tóth Tihamérja? A
sikerül a császári koldusbotot ismét pamásik: írjon még Tóth Tihamér sok-sok
rancsoló erejű fejedelmi jogarrá változilyen levelet; hozza csak minél közelebb
tatnia és biztosítani a főváros védelmét
az élő Krisztust a diákszivekhez; és ada népvándorlás hordáinak ostromai ellen,
jon csak sok-sok útmutatást az Isten vimegindul hadseregének zömével Perzsia
rágoskertjében foglalkozó munkásoknak.
ellen. Hadjárata a legváltozatosabb k a Tollite, legite!
landokban, genialis tervvel előkészített és
A kiállítás már majdnem pazarlásig
végrehajtott vállalatokban bővelkedik. Seszép. Márton Lajos rajzai meg egyenesen
regével olyan vidékeken és városokon halélekbemarkolók.
lad keresztül, amelyeket a monda- és
Ugyanitt említjük meg, hogy a Herder mesealakító képzelet mindenkor szívesen
cégnél megjelent kitűnő német fordítás- felkeresett; Kolchis a varázslók hazája,
ban, elegáns, Ízléses formában a Jellemes az Ararát hegye, a tűzimádók vidékei,
ifjú, „Charakter des Jungen Menschen" Ninive, Babylon, az emberiség múltjának
Dr. SZÍVÓS
Donát.
cimen.
titokzatos csodákban bővelkedő színhelyei elevenednek meg az olvasó lelki
szeme előtt, aki visszafojtott lélekzettel
Szépirodalom. kiséri a szent Kereszt argonautáinak sorPeter Dörfler : Die Schmach d e s sát. A hős hadvezér az ismeretlen, veKreuzes. Roman. 1. Band 8°, 1927, 827 szélyekben bővelkedő vidékeken sokszor
Seiten. 2. Band 8°, 461 Seiten. 1928. Ver- üldözött vaddá lesz, bekerítéssel fenyelag J. Kösel & Fr. Pustet, München.
getik, de ügyes taktikával ismét az üldöző
szerepét veszi át; éhség, fagy, majd
A „Neue Götter" után most újabb motikkasztó
forróság, hűtlenség és árulás
numentális történeti regénnyel ajándékozta
meg Dörfler a német irodalmat. Témá- dönti hadseregét a legválságosabb helyját olyan korból választotta, amelynek zetekbe, de lélekjelenléte, szuggesztív egyéeseményeit és hőseit kevéssé ismeri a nisége, bátorsága mindig megmenti; le-

győzi ellenségeit és kényszeríti a perzsákat a kereszténység dicső szimbólumának
kiszolgáltatására.
A hős tehát elérte célját, de ugyanekkor egy félelmes illúzió rabsága sodorja
tragikus válságba. Mint a világ nagy
uralkodói általában, ő is azt hiszi, hogy
hivatva van a földön egy új aranykor,
a népek zavartalan boldogságának, az
örök békének megteremtésére. Midőn a
Szent Kereszt visszaszerzésére indul, ezt
abban a meggyőződésben teszi, hogy vállalkozásának sikere esetén beteljesül álma:
a szégyenéből kiragadott és felmagasztalt
Kereszt meghozza és örök időkre biztosítja az új aranykort. Elfelejti, hogy
minden kornak és minden embernek újra
meg újra fel kell vennie és hordoznia
ezt a keresztet és fel kell vonszolnia a
maga Golgotájára. Herakliusnak is éreznie kell ezt egyéni sorsában, a családi
életét érő megpróbáltatásában épen úgy,
mint birodalmának aggasztó jövőjében.
Alig fejezi be a Kereszt fényes diadalútját Jeruzsálemből Bizáncba, új erővel
lángolnak fel a kereszténység egységét
megbomlással fenyegető hitviták, a Mohamed fanatizmusától fűtött arabok pedig egymás után foglalnak el tartományokat a birodalom hatalmas testéből.
A testi erejében megtört császár, akinek
nincs méltó utóda, a kétségbeesés örvénye felé sodródik és csak eszményi hitvese, a hü Martina tudja visszatartani a
meghasonlástól.
Dörfler regénye alapeszméjével, mély
koncepciójával, térben és időben hatalmas méreteket nagyvonalúan átfogó korrajzával, hőseinek mesteri lélekrajzával,
szerkezetének tiszta művészetével az újabb
történeti regényirodalom legsikerültebb
alkotásai között foglal helyet. Érdekes
technikai újítása, hogy a cselekvény kisebb egységei elé az antik tragédiák eljárásához hasonlóan a hősök lelkiállapotát és az elkövetkezendő események hangulatát mesterien jellemző „hangok"-at
és látomásokat illeszt be hatásos prae-

ludium gyanánt; a regényben előforduló
levelek és naplószerü részletek pedig mély
bepillantást engednek a szereplők érzésés gondolatvilágába és szinte intim közelségbe hozzák őket hozzánk. Aki e regényt elolvassa, az a benne található örök
emberi motívumok mellett a mienkhez
hasonló problematikus korok közelebbi
lelki rokonságát is meg fogja találni.
Dr. Bánhegyi

Jób.

Harsányi Lajos : A szent asszony.
Magyarországi Szent Erzsébet életregénye.
Budapest, Pallas irodalmi és nyomdai R. T.
kiadása. 1928.
A legvonzóbb magyar szentek egyikének művészi életrajza ez a szép könyv.
Nem „életregény", ahogyan szerzője, a
modern magyar katholikus líra egyik
legnagyobb büszkesége nevezi, de ez mit
sem von le értékéből, sőt a mi szemünkben csak emeli. Pedig azok a megrázó
mozzanatok, amelyekben Szent Erzsébetünk rövid életpályája oly gazdag, e fejedelmi szentnek a mai ember szemében
elviselhetetlennek látszó önmegtagadásai,
megaláztatása, szenvedései könnyen csábíthatták volna az írót oly hatások elérésére, amelyeknek keresése azonban a
mi szerzőnk egyéniségétől, finom lelkétől
távol áll.. Harsányi a Szent fenséges
alakja iránt való odaadó hódolattal, az
isteni kegyelemnek hősi lelkeket alakító
működése iránt tartozó tisztelettel, megértéssel és szeretettel nyúlt anyagához
és klasszikussá tisztult művészettel alakította. Ezért meg tudta értetni a modern
emberrel a Szent életének olyan mozzanatait is, amelyek inkább csodálatra, mint
követésre indítják a gyarló embert. Viszont akad-e e könyv olvasói közül csak
egy is, aki Szent Erzsébetnek, az irgalmas emberszeretet ragyogó példaképének
életéből kiáradó legfőbb tanulságként ne
érezné át mélyebben szociális kötelességeit és ne lelkesednék tevékeny, hasznos

emberbaráti munkára társadalmi válságok közt vajúdó korunkban? Ha ilyen
hatásokat sikerül elérnie díszes kiállítású,
felemelő tartalmú könyvének — pedig hiszszük, hogy eléri — akkor nem kevésbbé
örülhet sikerének Harsányi, a nemeslelkü
ember és pap, mint ahogyan gazdagította irodalmi érdemeit e hangulatos korrajzú történettel az ihletett költő.
Dr. Bánhegyi

tudott még megszabadulni idegen hatásoktól, van sajátos költői egyénisége,
versformái pedig nagyon változatosak.
Kérlelhetetlen önkritikával, önfegyelmezéssel, elmélyedéssel azonban — úgy érezzük — e fiatal lírikus sok maradandó,
harmonikus alkotást is hoz még napvilágra lelkének „kincses kIastrom"-ából.
b. j.

Jób.

Irodalomtörténet.
Császár Elemér : A magyar irodalomSomogyi Ernő : A vígság szekerén.
Versek. Győr, 1928. A „Győri Hírlap" ki- történet százéves fejlődése. Budapest,
1928. Pallas 8-r. 30 1. (Az Irodalomtörtéadása. 93 lap.
neti füzetek 29. sz.) ; ára : 1 P 20 f.
Egy fiatal költőnek bemutatkozó versA magyar irodalomtörténet jubilált ebkötete. Meg van benne a fiatalságnak
ben az esztendőben: elérkezett születésésok erénye, egynémely túlzása és hibája.
nek százados fordulójához. Előzményei
A kötet cime nem egészen hű kifejezője
visszanyúlnak ugyan a 18. sz. elejéig, de
ugyan tartalmának, de az ifjú költő vertudománnyá csak Toldy
(akkor m é g
sei közül csakugyan elég soknak ihletője
Schedel) Ferencnek műve: Handbuch der
a jó értelemben vett „vigság", a tiszta
ungarischen Poesie tette. Az akkor megéletöröm, a lélek derűjéből fakadó életindult fejlődésnek irányait, főbb mozzakedv és önbizalom, amely megóvja a mai
natait mutatja be Császár professzor s
kezdő költők gyakori betegségétől, a vabiztos kézzel rajzolja meg az irodalomlódi, vagy csak fitogtatott világfájdalomtörténet főbb képviselőinek tudományos
tól, fásultságtól, csömörtől, életuntságtól
jellemvonásait. Azt írja a többek közt
és pesszimizmustól. Somogyi költeményeit
Gyulairól, hogy szinte már fogalmazásukaz élet értékének nagy tisztelete, hivaban is benne rejlik ítéleteinek evidentásának szeretete, tiszta, nemes érzések
ciája. Ezt lehet mondani őróla is. Hatáés gondolatok éltetik; örül lelke sok rejrozott és szabatos előadásmódja érezteti
tett csodájának, fájó szívvel látja az emfölényes tudását. Az irodalomtörténetírás
beri sors tragikus mozzanatait, az ideámai állását ismertetve — rámutat azokra
lizmus gyakori vereségét az önző érdea feladatokra is, melyeket meggyőződése
kekkel szemben, vágyódik a szeretet napszerint a fejlődés természetes menete álsugara után és ujjong a jóság ritka dialít a kutatók elé.
dalán. A katholikus világnézet szépsége,
Az előadás világossága a müveit köa gyermeki szeretet, mindennapi életének
múló hangulatai, vigasztalásai és gondjai zönség számára is élvezetessé teszi e taDr. Kocsis Lénárd.
egyaránt ihletik. Csak az a kár, hogy nulmányt.
e könnyen hangolódással még sokszor
nem jár nála együtt a nyers anyag műSzent Gellért legendája. Ford. Gálos
vészi formába öntése; a belső kompozí- Rezső. Csanádvármegyei könyvtár 14. sz.
ció hiánya vagy lazasága, felesleges bő- Makó. 1928. 33 1.
beszédiiség, semmitmondó vagy erőszakolt
Sz. Gellért latin legendájának, a Lejelzők, mesterkélt szimbolumok, zeneietlen
genda maior-nak magyar fordítását Gáverssorok és csattanó nélküli strófák zalos az eredeti szövegbe való szerető elvarják műélvezetünket. Pedig ha nem is
mélyedéssel, kiváló hozzáértéssel, a latin-

hoz simuló nyelvi készséggel végezte. Ez
a legenda a kora középkor lelkét leheli,
mely a maga eredetiségéből nem vesztett
a későbbi átdolgozok kezén sem és néha
egész tapinthatóan állítja elénk hazai kereszténységünk egyik legkiválóbb megalapozóját. A fordító szakavatottságát az
értékes bevezetés is mutatja.
— rf —

Gálos Rezső : Legrégibb bibliafordításunk. 2. kiadás. Budapest. Pallas. 1928.
27 1. 1 P 20 fillér.
Gálos Rezső újra kiadta kitűnő tanulmányát, mely legrégibb „ b i b l i a f o r d í t á sunkat liturgikus müvek fordításaként
igazolta és bencésektől, Pannonhalmáról
származtatta. Az újabb kiadás foglalkozik műve kritikusainak ellenvetéseivel, főleg Tímáréval. Ez Gálosnak alkalmat ad
bizonyítékai elmélyítésére. Eredeti felfogását egy ponton sem kellett megváltoztatnia. Jó volna már, ha Gálos bizonyításáról az irodalomtörténeti kézikönyvek,
munkák tudomást vennének és a „ferences" vagy „huszita" biblia eltűnnék a
közfelfogásból. A Pray-kódex nem pannonhalmi, hanem boldvai eredetű. Gálos
nagy érdeme, hogy tárgyi tudással és
módszeres felkészültséggel fog a probléma
megoldásához.
— rf —

Dr. Bánhegyi Jób : A magyar irodalom története. I. A legrégibb időktől
fogva Kisfaludy Károlyig. Budapest, 1928.
Szent-István-Társulat k. 8-r. 228. 1. (SzentIstván-könyvek, 73—74. sz.)
Katholikus szellem hatja át a könyvet.
Valamikor nagy visszahatást keltett volna
e merészség, ma legfeljebb csak a l'art
pour l'art elméletnek elkésett híve emelhetne ellene kifogást. Az irodalom ugyanis
nemcsak formák változása, hanem gondolatok és érzések, átélt világfelfogások
tükröződnek benne. A történetíró értékelésében — már pedig ezt okvetlenül elvárjuk tőle — önkénytelenül érvényesül

tehát a maga életnézete. Ez a hatás nem
egyszer a formával kapcsolatban is jelentkezik. Minden kornak meg van a maga
stílusa, mely lelkivilágának legmélyén gyökerezik. Ezért érzéketlenek lehetünk hozzánk idegen szellemű idők formanyelve
iránt. Érdekes példa erre a barokk-művészet sorsa, mely ma divatba jött, holott pár évtizeddel előbb a legtöbben kevésre értékelték. Jogos tehát a törekvés
a katholikus világnézet érvényesítésére az
irodalomtörténet terén is. Ez álláspont
rendkívüli nemessége azonban nagy kötelezettségeket ró képviselőjére. Az igazság nevében indul meg, tehát a föltétlen
igazságosságot követelik tőle. Magas elvi
alapon álljon, kicsinyes elfogultságtól
szabadon igyekezzék megérteni mindent
s megadni mindenkinek a magáét. Nemes komolysága tiszteletet fog kelteni.
Különben is álláspontjának sajátossága
elsősorban az etikai érdekek hangsúlyozásában érvényesül. Nem akar papot
csinálni a költőből, tiszteli a művészet mivoltát, de épen az esztétikum nevében követeli az örök erkölcs tiszteletét.
Jól látja, hogy éppen a gazdag, az
erkölcsös, mély lelkiség a legnagyobb
gazdagság s egyúttal a legfőbb szépség.
Aki olvassa Bánhegyi könyvét, meggyőződhetik finom tapintatáról álláspontjának érvényesítésében.
Elveinek következménye, hogy bővebben foglalkozik a középkor, hitújítás és
a katholikus restauráció
irodalmával,
melyben — mint mondja — „talán kevés az esztétikai, de annál több az etikai érték." De azért ebből is akad bőven, hogy csak Zrínyit említsem!
Becses tulajdonsága még a könyvnek
az alaposság. írója teljesen uralkodik
nvagán, a magyar irodalomtörténetírás
eddigi eredményein, melyeket nagy ügyességgel szervez egységes képbe. Éles szemmel választja ki a szükségeset. Nem hajhássza az újat; nemes konzervatizmussal
tiszteletben tartja a hagyományosat, de
ha elavult, készséggel helyettesíti az új

megállapításokkal. Tartózkodásának d a - hetünk talán néha teljesen egyet, de az
cára is meglepetve veszi észre az, akiő véleményeinek is megvannak a maguk
esetleg távolabb esett az újabb irodalmi alapjai. Egészben véve újra csak hangkutatásoktól, mennyit haladt tudomá- súlyozhatom, hogy Bánhegyi nagyon j ó
nyunk. Mennyi az átértékelés, hány új összefoglalást nyújtott könyvében, melyet
termékeny szempont érvényesült benne — hiszem — kedvvel fogad a müveit köaz utolsó évtized alatt! Büszkeséggel te- zönség és nagy haszonnal forgathat a
kinthetünk a magyar irodalomtudomány tanuló ifjúság is.
fejlődésére és hálás elismeréssel egyik
Két sajtóhibát legyen szabad itt kijafőtényezöjére, az egyetemi tudományos vítanom: Pázmány nem 1613-ban, hanem
életre, melynek könyvünk is sokat kö- 1616-ban lett esztergomi érsek. A Berzseszönhet. Bánhegyi nem veszik bele ada- nyi-idézetben forgó
viszontagság van
taiba. Ismeri mindegyiknek súlyát, így ... viszontság helyett.
helyét is a képen, melyet rajzolni akor.
Dr Kocsis
Lénárd.
Biztos kézzel húzza meg a fövonásokat,
jellemzései hűek és élesek. Sok példát
felhozhatnék, de legyen elég csak egyre
£rkölcslan.
mutatnom: Gyöngyösi barokktermészetéDr. Franz Mitzka S. J.: Die Glaubensnek kidomborítására. Az írónak e sajátsága a korok rajzában is érvényesül. A krise im Seelenleben. Innsbruck. Tyroközépkor szellemi arculatát pl. seholsem lia. 1928. 60 1. 1-80 P.
láttam még ilyen találóan bemutatva. Nagy
Mitzka lelkipásztori szempontból nézi
ereje még Bánhegyinek tömörsége mellett a vallási krízist, a hit ellen felmerülő
is könnyed, hajlékony nyelve. Nem cif- különböző kételyeket. Tárgyalja a pathorálkodik, főleg tartalmasságával, világos logikus, a serdültségi, a tisztán elméleti
szabatosságával és eleganciájával hódít. vallási, erkölcsi, érzelmi alapokon támadt
Hogy itt-ott akad egy-két elszólás, kételyeket. A lelkipásztornak nagy segítaránytalanság, az természetes. Én inkább ségére van, amit a kételyek erkölcsi megcsak pár hiányt kifogásolnék. A nagy- ítéléséről mond. A kételytől meg kell küközönséget bizonyosan érdekelnék fajunk lönböztetni a hittartalomban fölmerülő
őstörténete a legújabb kutatások alapján. homályt, továbbá a vele szembenálló neErre bátran kitérhetett volna az író s a hézséget. Ezek még nem esnek ugyanoly
— rf —húnmondák tárgyalásának is alapot ve- beszámítás alá, mint a kétely.
tett volna vele. Tárgyalja a középkor
latin irodalmát, de csodálkozva látjuk,
Dom. M. Prümmer 0 . Pr. : Manuale
hogy éppen az első, a bencés korszak
még csak érintve sincs. Szivesebben hal- Theologiae Morális. Editio quarta e t
lanánk pl. a Szent István-, Szent Gellért- quinta. Herder, Freiburg. 1928.3 k. XXXVII.
legendáról, mint pl. Mánkóczi István vi- + 462, X. + 550, XI. + 697 1.
selt dolgai-TÓ\ és társairól, melyekről r
A legújabb erkölcstani irodalom termékövetkező korban aránylag bőven beszél. kei között előkelő helyet foglal el PrümJól jellemzi a francia felvilágosodás esz- mer erkölcstani kézikönyve nyelvének
méinek végső hatásait, de nagyon rö- könnyedsége és világossága, rendszerének
viden végez a velük kapcsolatos irodalmi tudományossága, a benne megállapított
harccal. Eckhardt Sándor ismeretes köny- alapelveknek rendesen mélyreható és szive sokkal mélyebbnek és fontosabbnak lárd megalapozása miatt. A legújabban
bizonyítja azt a befolyást, mint előbb felmerült erkölcstani kérdéseket is felöleli,
gondoltuk. Az író értékeléseivel sem ért- mint pl. a rádió utján közvetített prédi-

kációk hallgatását, a mesterséges meddősítés megengedettségének vagy meg nem
engedettségének eléggé bonyolult problémáját, a meztelenségig fajuló modern női
öltözködés bűnösségének kérdését, a lelki
kényszerhatások figyelembe vételét a cselekvések beszámításában stb., s mindegyikre iparkodik a csalhatatlan isteni kinyilatkoztatáson és a józan emberi értelem követelményeinek alapján megalkotott
keresztény erkölcstan szerint a kielégítő
feleletet megadni.' A modern állami törvénykönyveket is figyelemmel kiséri. Ahol
nem Iát ellentétet közöttük és a természetjog, meg az egyházi törvénykönyv rendelkezései között, egyes gyakorlati kérdések megoldásakor nem egyszer alkalmazza is őket. Ez annál inkább is helyes eljárás, mivel így a gyóntató, mint
az egyes cselekedeteknek és jogi következményeiknek nem ritkán itélő bírája,
legalább is akkor nem jut összeütközésbe
az illető ország jogi döntéseivel, amikor
az a magasabb értékű és kihatásainál
fogva sokkal fontosabb természetjog és
egyházjog szerint nem szükséges. Az is
dicséretére válik a szerzőnek, hogy az
állati magnetizmussal, az asztaltáncoltatással, a hipnotizmussal és spiritizmussal
összefüggő erkölcsi kérdések megítélésében a modern kísérletek és tapasztalatok tanulságain okulva nem helyezkedik
a démonísztikus elmélet kényelmes álláspontjára.
A gyakorlati szempontokat sohasem téveszti szem elől; az elméleti alapelveket
és a belőlük folyó következtetéseket mindig gyakorlati példákkal világítja meg,
hogy így könnyen megérthető és megjegyezhető utmutatást nyújtson azoknak
gyakorlati alkalmazásához. De emellett
mindig fontos követelménynek t a r t j a a
felállított alapelvek minél erősebb és szilárdabb bizonyítását, megalapozását, mert
csak így lehet és kell is az erkölcsi alapelveket és a belőlük származó következményeket elfogadni az erkölcsi élet vezérfonalaiul, utmutatóiul.

Az első kötet elején betűrendben összefoglalja a fontosabb erkölcstani íróknak
és munkáiknak jegyzékét, mely az egyes
munkáknak nagyon rövid tartalmi ismertetése és értékelése következtében feltétlenül emeli a könyv használhatóságát.
De ilyen nagy terjedelmű és annyiféle
anyagra kiterjedő munkában természetesen egy-két tévedés, következetlenség és
pontatlanság is könnyen előfordul, anélkül azonban, hogy a mű értékét és becsét nagyobb fokban csökkentené vagy
teljesen lerontaná.
Ezek közül a kifogásolható részek közül az alábiakban csak néhányra hivjuk
fel a figyelmet.
Valamely önmagában akart cselekvésbői származó, de önmagukban nem szándékolt következményeknek beszámíthatóságát egyetlen égy alapelvbe törekszik
összefoglalni. Eszerint csak akkor szabad
valamely cselekvést végezni, amelyből a
jó következmény mellett még rossz is
ered, ha a cselekvés önmagában véve jó
vagy legalább is közömbös, a jó eredmény nem a rossz közvetítésével származik, a cselekvő célja jó és megfelelő
ok van a rossz következmény megengedésére. Pedig csak akkor lehetne teljesen elégségesnek venni ezt az alapelvet,
ha általános volna és így az összes esetekre alkalmazni lehetne. De éppen nagyon is körülhatárolt jellege miatt több
más kisegítő elvre szorul. Egyébként Sz.
Tamás sem fogadja el az imént közölt
formában, habár a szerző annak véleményére is hivatkozik, mint ez éppen a
szerzőtől idézett helyből nyilvánvaló.
Az akarati elhatározást megelőző és
annak megtételére ösztönző szenvedélyről helyesen állapítja meg, hogy az a
cselekvés akartságának és szabadságának
s ezzel egyiitt beszámíthatóságának jellegét is csökkenti; ezzel szemben az akarati
elhatározást megelőző érzéki, testi vágyódásnak (concupiscentia) a cselekvés akartságára és szabadságára vonatkozó befolyásáról azt mondja, hogy az fokozza a

cselekvés akartságának jellegét, de csökkenti annak szabadságát és így beszámithatóságát is. Miért kivétel éppen az
érzéki vágyódás az előbbi alapelv alól,
nem tudjuk megérteni; hiszen az érzéki
vágy is csak egyik faja a szenvedélynek, ehhez hasonlóan az is elhomályosítja az értelmi megismerést és heves
erővel ösztönöz az elénk táruló érzéki jó
megragadására. Ennek következtében az
érzéki vágy befolyása alatt az akaratnak
kevesebb szerep jut a cselekvés létrehozásában, mintha az érzéki vágy hatalma
nem éreztetné vele káros befolyását.
Prümmer bizonyítása ebben a pontban
egyáltalán nem meggyőző, sőt bizonyos
tekintetben meglepő, mivel mindkét állítását lényegében véve ugyanazzal a bizonyítékkal akarja megerősíteni.
A probabilizmusnak újabb megformulázásáról — sajnos — nem vesz tudomást
a szerző, pedig az az új egyházjogi törvénykönyv 15. kánonjához teljesen hozzája alkalmazkodik s így a probabilizmus ellen felhozott 15. kánon bizonyító
ereje teljesen megsemmisül. Nagy kár,
hogy sem Frinsnek a kötelesség fogalmából kovácsolt hatalmas erejű bizonyítékát, sem pedig a bűntelen tudatlanság
erkölcsi következményeiből leszűrt érvet
nem méltatja figyelemre.

eszközölni nem tudjuk, azért jelenti ki
megengedettnek, mert ez a cselekvés saját életünk megmentésére, védelmére szolgál. Ez a bizonyítás mintha petitio principii volna.
Azonban az imént felsorolt és egyéb
fel nem sorolt hibák ellenére is nyugodt
lélekkel ajánlhatjuk Prümmer erkölcstanát.
Dr. Hegyi
Dámján.
Aurel Kolnai: Der ethische Wert
und die Wirklichkeit. Herder, Freiburg.
1927. XIV. + 172 1.
Az ethika bármilyen mélyen belemerűi
is az erkölcsiség alapelveinek metafizikai
vizsgálatába, mégsem sorolható semmiképpen sem a pusztán logikai értékkel
biró elmefuttatások közé. Kapcsolatai a
valóságos élettel sokkal szorosabbak és
szükségesebbek, mint amennyire egyes
művelői elgondolják és megengedik. Egyáltalán nem elégedhetik meg egy, a divatos jelszavaktól inspirált új rendszer
megalkotásával és ennek keretén belül
annak megállapításával, minek
kellene
vagy kell lennie, hanem alá kell szállania az emberi élet szövenyes jelenségeinek
szakadékaiba, kozmikus helyzetének és
rendeltetésének a világtörténelemben is
elénk tárt adottságaiba. Ezeknek az öszszetevöknek világnézeti elfogultságtól meg
nem görbített eredőjét kell megalkotnia;
csakis így lehet az emberi életnek már
élettel telített és életet adó kovásza. A
gyümölcsöző ethikai vizsgálódás eme vezető eszméjét sokan szem elől tévesztették s ezért vizsgálódásaikban olyan gondolat-ingoványokba sülyedtek, amelyek az
emberi életnek inkább elposványosítására
és megfojtására, mint megtisztítására, erősítésére és diadalmaskodó nekilendítésére
szolgáltak.

A törvényes meddősítést nem tartja
megengedettnek, mivel szerinte a megcsonkítás csak egyes testi szervek gyógyítása vagy az egész test egészségének
helyreállítása miatt indokolt. Ez a bizonyítás azonban megfeledkezik arról, hogy
az ember nemcsak öncélú egyed, hanem
társadalmi lény is, kinek a közös jó érdekében nem egyszer le kell mindania
a saját érdekéről, annál kevésbbé szabad
azt veszélyeztetnie és annak kárt okoznia. Ennélfogva, ha a közös jó mindenKolnai annak az okát keresi,
képpen megkívánja a megcsonkítást, azt
maradnak egyes ethikai elméletek
az illetékes törvényhozó el is rendelheti.
sen hatástalanok az emberi életre,
Az igazságtalan támadónak megölését ha hatást gyakorolnak is rája, miért
saját életünk védelmére, ha ezt másképen boló inkább ez a hatás, mint építő,

miért
teljevagy
rommint

megtermékenyítő. A való élettel való kapcsolataikat elemzi, hogy ezen az alapon
is következtetést vonhasson igazságértékükre nézve és rámutathasson az egyedül
jogosult, a helyét minden téren diadalmasan megálló, — vagy mint ö nevezi —
a teljes, tökéletes értékű ethikára. És
vizsgálódásainak végső eredményeképpen
nyugodt meggyőződéssel kimondja, hogy
csak a keresztény ethika tudja az emberi élet fémjelző hivatalában megállani
az aranypróbát.
Eme vizsgálódásait a bevezetésen és
befejezésen kívül hat fejezetben végzi el.
Az első fejezetben az erkölcsi érték alanyát és az erkölcsi célhoz való viszonyát, valamint különleges helyzetét és az
egyes erkölcsi értékek ellentétességét
érintő problémákat tárgyalja. A második
fejezetben az erkölcsi cél határaival foglalkozik. A harmadik fejezetben az erkölcsi értékek hangsúlyozottságának fokozatait boncolja, rámutatva az értékek
rendjére, az értékhangsúlyozottság lényegére, a különböző értékfokozatok és a
szabadság, valamint a hangsúlyozottság
fokainak és az erkölcsi világ végességének kölcsönös viszonylataira. A negyedik
fejezetben a stoikus erkölcstan, a Kanttól Marxig terjedő gyakorlati értékmonizmus, a jogrendi erkölcstan és a Freudféle pszichoanalitikus ethika típusainak
hamis voltát mérlegeli. Az ötödik fejezetet az értékélmény típusainak fokozati
megállapítására szenteli. A hatodik fejezetben végül a személyiség és felelősség
viszonylatait vizsgálja meg.
E rövid tartalmi felsorolásból is nyilvánvaló, hogy Kolnai művében sok érdekes és újszerű gondolattal találkozhatunk.
Ismeri a modern ethikusok egyoldalú meginduláson alapuló erőfeszítéseit, de egyszersmind jártas Aristoteles és Szent Tamás ethikai tanításában. A legújabb irodalom termékeit bőségesen felhasználja,
de nem szolgai módon: eredeti egyéniségének retortájában minden idegen gondolatot felbont s miután a hasznavehe-

tetlent értéktelen salakként kiküszöbölte,
egészen új vegyület-alakban adja elénk.
Bár nagy hatással volt reája Chesterton
paradoxonokkal tele írásmódja, Scheler
fenomenologizmusa, Weininger ethikai radikálizmusa, mégsem követi egyszerű másoló mintájára azoknak megállapításait.
Chesterton határozottan jó irányban vezette, Scheler és Weininger pedig csak
gondolataik igazsághatáráig hatottak reája.
Kolnai könyvének olvasása különös beosztása és nyelvezete miatt fáradságos
ugyan, de fejtegetéseinek érdekes újszerűsége, gondolatainak gazdagsága, bizonyítékainak sokszor meglepő volta megéri a vele foglalkozást.
Dr. Hegyi
Dámján.
Dr. Záborszky István : A lelkiismereti
ítélet kialakulása erkölcsi cselekvéseinknél Aquinói Sz. Tamás szerint.
Esztergom. 1927. 94 1.
A mai korban kevés emberben található
igazi megbecsülés a mult nagy eredményei és örök értékű alkotásai iránt. Ennek a megbecsülésnek és értékelésnek hiánya azután nem egyszer azt okozza,
hogy tudományos téren sokan mindenképpen új módszereket iparkodnak megalkotni és új igazságokat akarnak feltalálni, pedig sokszor ez az újszerűségre
törekvés semmi más célt nem szolgál,
mint a gondolatok és Ítéletek csenevészes szegénységének elburkolását. Nem
egyszer olyanok ezek az új rendszerek,
mint a hulló csillagok: amig a teljes modernségükre büszke lelkeken átszáguldanak, sziporkázó fényt látszanak szerteszórni, pedig ezzel egyszersmind önönmagukat is szétporlasztják.
Nem ilyen efemér értékű és csak rövid időre világító rendszer Szent Tamásnak az ágazatos hittant és az erkölcstant átfogó rendszere. Sok nagy értéket,
sok megdönthetetlen és egyszerűségében
is megkapó igazságot tár elénk, nemcsak amennyiben a kinyilatkoztatás for-

Szentírástudomány.
rásaiból merít, hanem amennyiben az
igazság elérésére alkotott emberi értelemH. Fahsel, Des H. Thomas von Aquin
nek kincses házát is megnyitja számunkra. Kommentar zum Römerbrief. Herder.
Az iciök folyamán sok kísérlet történt 1927. XVI. 512 1., 12 Mk.
és sokféle vélemény merült föl a lelkiJ. Schmid, Der Epheserbrief d e s
ismeret erkölcsi ítéletének kialakulására Apostels Paulus. Herder. 1928. XXVI. és
nézve. Követheti valaki ezt vagy azt a466 1. 16 Mk.
nézetet, de annyit mindenesetre el kell
0 . Bardenhewer, Der Brief des H.
ismernie, hogy Szent Tamás tanítása nem Jakobus. Herder 1928. 160 1,; 4 40 M.
ingatag pilléreken, hanem a komolyan
L. Dürr, Religiöse Lebenswerte d e s
átgondolt és megformált érvek erős alap- Alten Testaments. Herder. 1928. kis 8-r.
jain épült fel.
154 1. 3 Mk.
Záborszky nagy felkészültséggel és
I. Fahsel a nagy Sz. Tamásnak, aki
hozzáértéssel tárja fel előttünk Szent a rendszeres hittudomány mellett a szentTamás tanításait. Nem másodlagos for- írásmagyarázattal is foglalkozott a körásokból merít, hanem mindig Szent Ta- zépkori tanítási rend szellemében, a rómás munkáit kutatja át és lehetőleg an- maiakhoz írt levélről szóló, klasszikus
nak szavaival iparkodik véleményét ösz- jelentőségű kommentárját bocsátja közzé
szefoglalni. Általában elmondhatjuk, hogy első esetben modern nyelven. A rómaiSzent Tamás nézetét az igazsághoz hiven akhoz írt levél az újszövetség gondolatadja vissza. A 10. lapon azonban egy ki- világának megismerésében centrális jelensebb jelentőségű tévedés is előfordul. tőségű: az új vallásnak viszonyát a régi,
Záborszky szerint Szent Tamás azt t a -ószövetségi valláshoz és abszolút transnítja, hogy „az ember célja a jó általá- cendens értékét tárgyalja, rámutatva a
ban", — pedig Szent Tamás az idézett keresztény vallást minden más vallástól
helyen nem ezt állítja, hanem azt, hogy gyökeresen elválasztó titokzatos kegyelmi
az akarati cselekvésnek természetes motí- világrendre. Ezt a kegyelmi világrendet
vuma a jó általában; erre az emberi aka- ismerteti a nagy apostol ebben a levélrat természeténél fogva törekszik, úgy ben; szárnyaló gondolatainak magasságát
hogy lehetetlen erre nem törekednie.
sokszor nehezen érjük utói. Jó szolgálaNyelve általában világos és elég köny- tot tesz tehát a levél megértéséhez a vasnyen érthető, bár nem egyszer megérzik kos, világos kommentár, amelyet a nagy
rajta, hogy a magyar nyelv az elvont apostolhoz méltó másik nagy szellem, Sz.
bölcseleti megfontolások pontos és félre- Tamás alkotott, Fahsel hű, szabatos forérthetetlen kifejezésére még nincsen egé- dításában.
szen kiművelve. Mondatai azonban néha
2. Jos. Schmidnek könyve a legalapoannyira nehézkes fogalmazásúak, hogy sabb irodalomtörténeti tanulmány, amely
szinte érthetetlenekké válnak. így pl. avalaha az efezusiakhoz írt szentpáli le41. lapon: „amikor Szent Tamásnak a vélről megjelent. A levélnek összes irocselekedeteket rendezettségéről szóló ta- dalmi problémáit a legkimerítőbb tudománítását tárgyaltuk"; 54. lapon: „Ez a ki- nyos akribiával tárgyalja. Teljes irodalmi
váióság pedig az igazság nyilvánvalósá- tájékoztatója (XV—XXIII.) után a levegában is teljes biztosságban áll".
let problématörténeti szemszögből ismerEzek a kisebb hibák azonban egyálta- teti, majd belefog pozitív tanulmányozálán nem rontják le Záborszky munkájának sába. Az I. fejezetben az őskeresztény
dicséretet érdemlő kiválóságait, úgy hogy írókból levont történeti külső érvek alapján mutatja be, hogy a levél Sz. Páltól
tanulmányozását bátran ajánlhatjuk.
Dr. Hegyi Dámján. származik, hiteles. (16—36. 1.) — A II.

fejezet a levél egyik fő problémáját: a
címzettek kérdését taglalja (37—129. 1.)
Már a XVII. századtól kezdve észrevették,
hogy a levelet Sz. Pál nem írhatta EpheÄOS város hitközségének, hogy tehát a
levél cimzésében levő „az Ephesosban
lévőknek" szavak nem a nagy apostoltól
származnak. A címzettek kérdését különböző hipotézisekkel próbálták megoldani;
Jos. Schmid új elméletet alkot. Szerinte
a levél külön cimmel el nem látott körlevél volt, amelyet Kisázsiában egyházrólegyházra kellett a levél vivőjének, Tychikosnak vinnie; ez a körlevél azonos azzal a levéllel, amelyről Sz. Pál a koloszszeiekhez írt levélben (4, 16) azt említi,
hogy ők is olvassák el a LaodikiáhóI
jövő levelet. — A III. fejezet a levélnek
nyelvi tulajdonságaival foglalkozik (130331. 1.) A hozzáértő filologus látszik meg
ezen a legnagyobb részen, mely a levélnek lexikális anyagát, szókincsét, továbbá
nyelvtani és stílusbeli tulajdonságait tárgyalja. A tudós munka most már világosan kimutatja a levél hitelességét. — A
IV. fejezet a levélnek az újszövetségi
szentirodalomban elfoglalt helyét jelöli
meg (332—455. 1.). Most már biztosra
veendő Schmid alapos kutatásai után,
hogy csupán Péternek I. levelével áll szoros irodalmi viszonyban; a kölcsönző fél
azonban Péternek levele. A szenpáli levelek között a kolosszeiekhez írttal áll
közeli rokonságban, ami ismét megerősíti
hitelességét.
3. Bardenhewernek, az egyházatyák
világhírű kutatójának, ez immár második
szentírástudományi munkája. Sz. Jakabnak a protestantizmus óta annyit vitatott levelét teszi szentírásmagyarázó kutatása tárgyává. A levélhez eléggé bő
irodalomtörténeti bevezetést csatol (1—
23). Fontos a szerzőség kérdésében elfoglalt álláspontja: Bardenhewer azt
tartja, hogy a levél szerzője nem Jakab,
Krisztusnak „testvére" (unokatestvére),
bár ebben a kérdésben nem értünk vele
egyet. A levél cimzettei Bardenhewer sze-

rint Palesztinán kívül, talán Coelesyriában élő zsidókeresztények voltak. — A
szövegmagyarázati részben a levélnek sokat vitatott gondolatmenetét iparkodik
felfedni, megállapítja megigazulási tanának a római levélben Sz. Pál tanításával
való harmóniáját; a szövegnek világos,
jó értelmezését adja.
4. Dürrnek könyvecskéje a müveit katholikusok tágabb köreinek szól. Oly témát tárgyal, amely a háború vége óta
sok lelket háborított már, Németországban épen úgy, mint minálunk: van-e az
ószövetségnek, az ószövetségi gondolatvilágnak és szent irodalomnak a mai világban még értelme. Sok támadás is érte
utóbbi években az ószövetséget. Dürr az
egyedül lehetséges nézőpontból itéli meg
a kérdést: az ószövetségnek is, mint Isten szavának minden idők emberéhez van
mondanivalója, nem lehet tehát haszontalan a mi korunkban sem. Könyve első
részében (5—21) az ószövetségnek szellemtörténeti nagy jelentőségére mutat rá,
arra, hogy mit jelent az emberiség szellemi és vallási fejlődésében; majd az ószövetség jelenleg is fennálló értékére világít rá, amennyiben most is eleven vallásosság forrása, mint Isten működésének
a népek életében tükröződő spektruma,
mint nagy alakjaiban példát és vigasztalást nyújtó könyv. — Könyve második
részében (22—146) néhány időn felül álló
ószövetségi életértéket mutat be részletesen: a közvetlen istentudat és meleg
istentapasztalás mélységét, az Istenbe vetett bizodalmat, az élet nehézségeivel
szemben elfoglalt álláspontot; az ószövetségi vallás benső áhitatát, gyakorlati
életbölcseségét.
Melegen óhajtanám, ha ezt a szép könyvecskét magyar fordításban is lehetne
Dr. Radó
Polikárp.
olvasni.
Dr.
szent
István
309 1.

Radó Polikárp : A kereszténység
könyvei. II. Újszövetség. Szent
könyvek 64—5. sz. Budapest. 1929.
Ára 8*80 P.

Radó Polikárp tavaly a Szent István
könyvek sorozatában közzétette az ószövetségről szóló bevezető részt, az idei
sorozatban pedig teljessé tette művét az
újszövetségi szent könyveknek és a szentírási kánontörténetnek ismertetésével. A
magyar biblikus irodalomnak nagy nyeresége ez a könyv. Értékét elsősorban
tudományos alapossága, a mai eredmények gondos felhasználása, a szakirodalomban való kiváló tájékozottsága, a
szentírási problémák iigyes beállítása és
okos kritikával való megoldása biztosítják. Tudományos értéke mellett a megírásnak érthető és érdeklődést keltő módja
is dicséretére válik. Radó könyve a nagyközönségnek szól, célját nem téveszti szem
elöl. Az olvasót rávezeti a szent könyvek megértésére és szeretetére és néha
rövid megjegyzései kommentárokat pótolnak. Nem zárkózik el a másvallású szaktudósok véleményei elől, de egyházias felfogásán csorba nem esik. Ez nála mindig mint a tudomány számára is jobban
megalapozott vélemény mutatkozik. Apologetikus célzatot nem fitogtat, de tudományos megalapozással szolgálja az igazság ügyét.
Munkája az idevágó nagy problémakör
egyikét sem kerüli meg. A szokott introductiós célkitűzéseket még meg is toldja,
amennyiben nagy gonddal dolgozza ki a
szentírási művek szellemtörténeti vonatkozásait, műfaji, stílustörténeti tulajdonságait és az írók jellemrajzát. Elég legyen
rámutatnunk az „evangélium" műfaj okos
tárgyalására, a kortörténeti képre Mátéval, Márkkal, Pállal és főleg Sz. Jánossal kapcsolatban. Megkapó és eredeti,
ahogy pl. Sz. Jánost a második újszövetségi nemzedékbe beállítja — a modern
történetírás egyik kiváló meglátását alkalmazva a kereszténység kezdetére. Gondosan emeli ki az egyes könyvek célzatát
és kitűnő tartalmi beosztásokat nyújt. A
hitelesség kérdésében a külső érvekre támaszkodik, melyek támogatására néha
meglepő belső érveket talál.

Márkot azonosnak veszi Johannes Marcussal. Lukács és Sz. Pál egyéniségének
ismertetése módot ad neki a hellenista
szellemi irányok átfogó és hü vázlatára.
A szinoptikus kérdésben felhasználja a
legújabb alaktörténeti módszert és az angol négyes kútfő elméletet; felfogását
azonban a józan konzervatív álláspont
adja meg e kérdésről.
Az újszövetség levélirodalmának
bevezetéseként ad szemléletes eleven, mélyreható élet- és jellemrajzot Sz. Pálról. Az
őskereszténység élete tárul fel a szentpáli
levelek ismertetése kapcsán.
A Sz. János nevéhez kapcsolódó irodalommal kapcsolatban megkülönbözteti
a művek szerzőjét, az apostolt a Papiasnál előforduló János presbytertől, akiről
azt tartja, hogy tényleg élő személy volt,
de nem azonos Sz. János apostollal. Behatóan jellemzi irodalmi, műfaji szempontokkal is a negyedik evangéliumot. —
A jelenések könyvét beállítja az apokaliptikus irodalom keretébe. Nagy gonddal
rendszerezi a különböző megoldási kísérleteket, éles különbséget vonva a megoldási /rcódszerek és rendszerek közt. A
kánontörténet rövid, de a lényegest magábafoglaló.
Stílusa általában világos és kifejező;
néhol nem egész magyaros, bár kevesebb
az idegen kifejezés benne, mint előbbi kötetében. Radó müve a nagyközönség felvilágosítása mellett alkalmas hittudományi
iskolakönyvnek is. Kívánatos volna, hogy
minden szertírásolvasónak, papnak és himinden szentírásolvasónak, papnak és hívőnek kezébe kerüljön.
—ac.—

Bölcselet.
Felber Gyula : T h e o d i c e a . Isten a természetes ész világánál. Esztergom, 1927.
188 1.
Felber könyve a magyar skolasztikus
bölcseleti irodalomnak terméke s mint
címe világosan mutatja, a természetes istentan anyagát öleli fel. Mindjárt hozzátehetjük, hogy egészen szokásos módon,
az idevágó konvencionális szakirodalom

(3. 4. 1.) szorgalmas, becsületes felhasználásával. Ez a szorgalom, továbbá a
tárgyalás alá kerülő anyagnak nyugodt
és világos kezelése könyvének főérdeme.
Szerző tanárember s munkáját, bár a
címlap magánhasználatot is emleget, elsősorban főiskolai tankönyvnek szánta. Legtöbb fejezetén világosan megtetszik, hogy
mondanivalóját sokszor átmeditálta s nem
egyszer állt az előtt a feladat előtt, hogy
másokkal is megértesse, olyanokkal nevezetesen, akik mint újoncok, tőle várták
az első tudományos eligazodást ezekben
az alapvető kérdésekben. Innét van ennek
az elég nehéz anyagnak nyugodt, határozott és világos előadása, amit már fentebb is hangsúlyoztam. Kiemelendő jó
tulajdonsága továbbá Felbernek a tárgyilagosságra való komoly törekvés, amelynél fogva a maga álláspontját iparkodik
ugyan bebizonyítani és megvédeni, de a
szóbakerülő kérdések más, az övétől eltérő megoldását nem pocskondiázza le a
sárga földig. Ez mindenesetre ajánlólevél
a tudományt komolyan vevő íróember számára, bár másrészt ki kell emelnem, hogy
egyéni meglátással, vagy pláne a problémák eredeti, egyéni megoldásával nem
igen találkoztam ebben a munkában. Való
igaz, nehéz ebben a témakörben újat és
az újság mellett okosat is mondani. De
azért egy kicsit sok, amit szerzőnk más
szerzőktől való függés terén produkál s
egy kicsit nagyon is kevés a s a j á t lábán
való járás. A részletekbe épen ezért nem
is megyünk itt bele, hiszen amennyiben
ellentétes véleményen vagyunk, legtöbbször nem Felberrel, hanem valamelyik
szerzőjével volna dolgunk. Csak sajnáljuk, hogy a sok munka és tanulmány
mellett, amelynek felhasználásával könyvében lépten-nyomon találkozunk, a magyar szakirodalomnak jelentős termékeit
még sem használja fel kellőleg. Pl. az
öröktől való teremtés lehetőségének kérdéséről írva, nem említi, mert valószínűleg nem is ismeri Hajdú Tibor munkáját
(Teremthette volna-e Isten a világot örök-

től fogva? 1896.), mert ha ismerné, talán
határozottabb volna itt az álláspontja. De
különösen sajnáljuk és fájlaljuk, hogy
nem látjuk kiaknázva és feldolgozva az
összehasonlító vallástudomány és vallásbölcselet legújabb eredményeit. Ezt azért
is szükségesnek tartanok, mert így a
theodiceába is nagyon használható s a
régiektől agyon nem csépelt friss gondolatok és eredmények kerülnének bele,
amelyek hathatósan alátámasztanák a régi
igazságot; másrészt meg a fiatal papi
nemzedék, amelynek egy része Felber
könyvéből tanulja a theodiceát, belátna a
modern intelligencia, illetőleg a modern
tanult emberek gondolatvilágába, ami égetően szükséges, ha meg akarjuk magunkat velők értetni.
Felbernek is, másnak is, aki ma az
igazságot eredményesen akarja szolgálni,
melegen ajánljuk utolsó kifogásunk megszívlelését.
Dr. Strommer
Viktorin.
Dr. Trikál J ó z s e f : A jelenségekből
a valóságba. Szent István könyvek 66—67.
Minden kornak megvan a jellemző gondolkodási iránya. Vannak kérdések, amelyek bizonyos időben az érdeklődés középpontjába jutnak.
Volt idő, midőn a filozófiai spekulációk
mellett kevés figyelemre méltatták a jelenségek világát, majd ismét más idők,
amikor csak a jelenségekre fordítottak figyelmet és elfordultak mindenféle spekulációtól.
A jelenben a filozófiát jellemzi, hogy
a jelenségek pontos, objektív ismeretére
törekszik, de nem áll meg ennél, hanem
mögéje akar nézni a jelenségeknek. A filozófiában a metafizika reneszánszát éljük, annak a metafizikának, amely a tapasztalással szoros kapcsolatban akar maradni és nem vész el ködös homályban.
Trikál könyve tárgyát tekintve mindenképen modern munka. Tiltakozás a mult
század merev mechanisztikus világfelfogása ellen. Le akarja dönteni azokat a

korlátokat, amelyeket egyidőben a tudomány állított a gondolkodás elé, azokat
a tilalomfákat, amelyekre fel volt írva:
ne merjünk a jelenségek világán túl
menni.
„Aki a jelenségekben él, szétszóródik
azokban és rabja lesz azoknak. Aki a
lényegekben él, úrrá válik a jelenségek
felett. A jelenségekben élni szolgaság. A
lényegekben élni erkölcsi felszabadulás."
(4. 1.)
A metafizika főbb problémáit tárgyalja,
de nem a szaktudós elvontságával, hanem állandó kapcsolatban az élettel, a
természettel. Tárgyalásába beleszövődnek
mindazok a nagy kérdések, amelyek minden gondolkodó ember előtt felvetődnek.
Vonatkozásba hozza problémáit a különböző filozófiai rendszerekkel, a régi görög filozófusoktól kezdve a legmodernebb
gondolkodókig. Különösen a valóság, létezés, a szubsztancia fogalmát boncolgatja és az okság törvényének, az oksági kapcsolatoknak részletes tárgyalását
adja.
Könyve az élet filozófiája akar lenni.
Ez különösen abban a nagy fejezetben
tűnik szembe, amelynek címe: a rossz
a világban. A filozófia, amelyet a szerző
hirdet, nem száraz szaktudomány, hanem
az emberi élet kalauza. Arra való, hogy
az életet teljessé tegye, az embert felemelje örök céljához.
„A zuhanó folyam örömteljes zenéje:
„Tenger leszek!" Ez a folyam hivatása.
Minden kis ér, minden patak, minden
folyó, minden folyam a tengerbe fut és
a tengerrel e g y e s ü l . . .
A folyóvizeknek nem is lehet más választásuk. Partok között haladnak. Soksok erdő, szántóföld, falú, város kerül
útjukba. Szolgálnak is nekik. Üdítik, táplálják, fürösztik a növényzetet és testetlelket fölfrissítenek. De mindezt csak úgy
mellékesen, úgy esetlegesen cselekszik . . .
A folyó keresi a nyugalmat és a tengerben találja azt meg . . .
A folyó a tengerbe folyik, ahonnan

ered. Az embernek is az értelmek Értelméhez, az örök Igéhez kellene visszatérnie, ahonnan származik". (69.70. 1.)
A filozófia legnehezebb kérdéseit tárgyalja világosan. Könnyen érthetően és
szép költői nyelven, mint a fentebbi néhány sor idézetből is látható. Reméljük,
hogy sok olvasónak szerzi meg a gondolkodás, elmélyedés gyönyörűségét és az
igazság megismerésének nagy ajándékát.
A tudománynak pedig nagy szolgálatot
tesz a szerző avval, hogy szélesebb körűvé teszi iránta az érdeklődést.
Dr. Bognár Cecil.
B ö h m Károly—Tankó B é l a : Lélektan
és Logika. (Középiskolák használatára.)
Budapest. 1928. 132 1.
A középiskolai filozófiai oktatás az
1927-ben megjelent Utasítások szerint csak
a pszichológia és logika elemeire szorítkozik. Közvetlen célja ezen oktatásnak a
lelki élet főbb jelenségeinek ismerete
és a gondolkodás formáinak rendszeres
összefoglalása. Távolabbi célja pedig az,
hogy a formális képzés
hatékony előmozdítása mellett abba a sokféle műveltségű anyagba, amelyet a tanuló évek
során keresztül a középiskolában szerzett, a filozófiai oktatás egységet,
rendet, bizonyos fokig befejezettséget vigyen,
így hát a középiskolai filozófiai oktatásnak számos ponton világnézeti vonatkozásai is vannak.
Kérdés, mennyire felel meg mindezen
követelményeknek és céloknak a címben
jelzett középiskolai kézikönyv?
Ezt a könyvet a mostani formájába
Tankó Béla egyetemi tanár dolgozta át,
az eredeti alakja pedig Böhm
Károlytól
való, attól a magyar bölcselőtől, aki a
nagy német ideálizmus hagyományaiból
(főképen Fichtébői)
kiindulva egy önálló, zárt filozófiai rendszert alkotott, egy
szubjektív idealista rendszert, mely szerint a világ az Esz-nek öntudatlan produktuma.
Előrebocsájtjuk még azt is, hogy ez a

rövid kritikai ismertetésünk bizonyos mértékig deformált képet ad e könyvről, oly
képet, melyben a kritizált részek élesebben kiemelkednek, mig az igazolt, elfogadott részek háttérben maradnak. Mindezzel azonban csak az a célunk, hogy
a szerző kritikai észrevételeinket egy esetleges újabb kiadásnál figyelembe vehesse.
Kezdjük a lélektanon.
1. Az első §-ban a lélek gondolatának eredetét, az a/o/nlátásokból magyarázza. — Ezt a téves animista felfogást,
melyet legjobban TylornAl
olvashatni
(Primitive Culture), már régen megcáfolták, hogy csak néhány nevet emlitsek:
W. Schneider, T. Nicolay és különösen
Schmidt.
2. „A természeti jelenségek — mondja
a 9. lapon — úgy állnak velünk szemben, mint reális valóságok . . H á t a
lelki jelenségek nem reális valóságok?
3. Materialista ízü az a hely a 12.
lapon: „Hogy az agyvelő csakugyan a
lelki tevékenységek hordozója . . . "
4. A 27. lapon a 15. §. elején ez van:
„Ez a végtelenül nevezetes folyamat a
képzetek kapcsolódása, amely végbemegy
öntudatlanul és önkénytelenül..." Ugyanezen § végén pedig ez van: „A kapcsolódás tudatos és szándékos
alakjai..."
5. A 15. §-ban még ez van: „A kapcsolódás legvégső alapja (relatio) a lelkiélet szerves egysége." Korábban pedig
a 13. §-ban így ír: „Az ész annálfogva
a lelkiélet reális és tapasztalati középpontja és egységének biztosítója." Tehát
a lelkiélet szerves egysége a szerző szerint sem lehet a „kapcsolódás legvégső
alapja."
6. 28. lapon: „A lélek mindazon képzeteket, melyek egykor benne tudatosan
vagy öntudatlanul (?) előfordultak, megőrzi, megtartja." — Itt jó lett volna a
nyom- vagy dispozició-elméletre
reflektálni, ahogy helyesen Kocsis Gyula teszi,
s akkor könnyebben érthető a megőrzés is.
7. Ezt sem írtam volna le: „Még az

•

állatban is van valami magasabb, mint
a puszta érzéki tevékenység, mert még
az állat is képes megérteni
a dolgok
b e n y o m á s a i t . . . " (34. 1.). Más az ösztön, más az ész.
8. Amit szerzőnk „Az értelmi tevékenység jellemvonásai"-ról ír, egyáltalán
nem tudom elfogadni. Ilyeneket ír: ,,A
jelentésadás első lépése a fantázia tevékenysége, melyet ennélfogva az értelmi
munka egyik fokának kell tekinteni."
Már most szerzőnk szerint ennek a fantázia tevékenységnek eredménye a fantáziakép. Ez a fantáziakép nem azonos
a dolgok tiszta jelentésével, csak érzékelteti. — De hogyan érzékelteti azt,
amit az értelem csak a következő lépésében alkot meg?
9. A 43. lapon: „Az ember egész életének súlypontja az érzésben van." „Az
érzés folytán nyer a világ reánk nézve
értéket, értelmet" (45. 1.). A 48. lapon
már jórészt visszavonja ezeket.
10. Az 52. lapon téves az, hogy Schleiermacher az Istentől való teljes függést
állította volna a vallásos érzelem eleme
gyanánt; Schleiermacher a személyes Isten helyébe a titokzatos végtelent állítja.
11. Még csak egyet: A 63. lapon ez
van: „Az ilyen jellem (t. i. az erkölcsi
jellem) autonóm: a szellemiség a saját
törvényét
valósítja meg benne." Sokat
törtem a fejemet azon, hogy mit ért
szerzőnk az idézett mondatban szellemiségen? Az emberi lelket, mint szellemi
magánvalót nem értheti rajta, mert a 70.
lapon ezt mondja: „Amint a természetnek vannak törvényei, úgy vannak a lelki
életnek is. Ezek a törvények tőlünk függetlenek,
ellenünkre is érvényesülnek."
Ha pedig a személyes Istent vagy akármi
mást ért rajta, mi lesz az autonómiával?
Szerettem volna azt is, ha szerzőnk a
műszavak használatában is következetesebb lett volna és nem tért volna el
annyira a magyar köztudatban már meggyökeresedett terminológiától. Sok mindent kellene még említenem, de térjünk

át a könyv másik részére a logikára.
Itt igazán csak néhány észrevételt teszek.
1. Nem látom élesen elkülönítve a logikumot a pszichologikumtól (70—71.1.)
vö. még a 116. 1. idevágó szakaszát.
2. Erre a kérdésre: mi az igazság?
csak ennyit mondok a szerzőnek: a)
összekeveri a logikai igazságot az ontologiai igazsággal; b) fokozza a nehézséget, hogy Kant nyomán az igazság
immanens fogalmát tartja szeme előtt:
„az igazság voltaképen az ismerő és gondolkozó szellemiség önmagához való hűsége (Makkai)". Ez ismeretelméleti szempontból a legnagyobb nehézségekbe ütközik; c) betetőzi a zavart, hogy az
érvény viszonyát az igazsághoz egyáltalán nem látja.
3. A szintétikus
Ítéletek kanti osztályozása ma már nem állja meg a helyét.
4. A filozófia területi beosztásánál sem
értek egyet szerzőnkkel. Az etikát szerzőnk értékelméleti
alapra fekteti. Már
most, ha az érték és valóság egész más
kategória, hogyan gondolja el szerzőnk
az erkölcsi törvények szankcióját? Ez
metafizikai alap, a személyes Isten nélkül nem lehetséges. Vagyis az értékek és
valóság világa közé nem lehet merev demarkációs vonalat húzni, mint ezt szerzőnk teszi.
Nem írok le több kritikai észrevételt,
talán eddig is sokat mondtam. Higgye
el a szerző, nem rosszakaratból írtam le
mindezeket. Elismerem azt, hogy sok eszméitető dolog van e könyvben, de őszintén kijelentem azt is, hogy én, ki jelenleg is tanítok a középiskola nyolcadik
osztályában filozófiát, ezt a könyvet a
mostani alakjában nem tanítanám s e
könyvet mostani alakjában nem ítélhetem
meg úgy, hogy a tantervi Utasítások követelte célokat minden tekintetben ' megüti.
Kollár Gedeon.

Szerző a mikrobiologia legújabb kutatásai alapján a mechanikai fölfogás ellenében kimutatja, hogy az élettevékenységek a kémiai és fizikai folyamatokhoz,
melyeknek törvényei érvényesülnek a szervezetben, egy többletet adnak hozzá, az
életelvet, amely sajátos metafizikai valóság: tartalmára nézve egységesítő, élettevékenység-adó, létmódjára nézve pedig
egyszerű, de arra szánva, hogy az anyagot éltesse és célszerűen szervezze. így
a mai neovitalisták: Reinke, Wasmann,
Frank, Muckermann stb.
Kár, hogy e különben tanulságos értekezésbe el nem hallgatható hibák is belecsúsztak:
1. A 12. lapon ez van: „A skolasztikusok . . . ma is azt vallják, hogy a mag
élettelen." Ugyan jelöljön meg ilyen mai
skolasztikusokat a szerző!
2. A parthenogenesist jóval Drierson
előtt (1845) először ]. Bonnet 1762-ben
észlelte a levéltetveken.
3. Nyilvánvalóan nem helyes a következtetés és a műszó-használat e sorokban: „emez elevenítő ok nem lehet az
anyag merő képessége, hanem szükségkép állagi való; tehát az életelv anyagfeletti" (25.1.).
4. Ezt sem írtam volna így: „Minden
gondolkodó elismeri, hogy a tigrisnek van
öntudata, ugyan mely címen tagadhatjuk
ezt meg az a m ő b á t ó l . . . ? "
Veszélyes
félreértésekre ad az ilyen műszóhasználat alkalmat, még akkor is, ha a jegyzetben ez van: „Nem értelmes, szellemi
öntudatról van szó!" (12. 1.)
5. Azon jelenség megjelölésére, mikor
nem a petesejt, hanem spermatozoid indul fejlődésnek anélkül, hogy petemag
járulna hozzá, nem a merotomia
(kétszer használja), hanem a merogonia műszót használják a biologusok.
Kollár Gedeon.

Erich Wasmann S. J. : Eins in Gott.
Hajós József: Az életelv a legújabb
Wasmann jezsuita neve, mint termékutatások világánál. Különlenyomat a
„Religio" 1927. és 1928. évfolyamából. 43 1. szetbölcselőé és biologusé egyaránt elis**

gyen továbbá otthonos 2. a pedagógia
tudományának mind a rendszeres, mind
a történelmi részében. A pedagógia elméleti részéből főképpen a célok tanát (teleologia) hangsúlyozom, a nevelés történelmének pedig mindkét részét: a nevelőoktató intézmények és a nevelésre vonatkozó tudományos
elméletek
alakulását,
fejlődését. A nevelés történelmének előbbi
része lényegében művelődéstörténeti, az
utóbbi pedig filozófiai természetű vizsgálódást igényel.
Megvoltak-e mindezen kellékek a szerzőnkben és mennyiben érvényesültek műve
megírásában?
Szerzőnk pedagógián úgynevezett kultúrpedagógiát ért, amely szerint a pedagógiának az a feladata, hogy a kultúra
értékes eredményeit a következő nemzedéknek ne csak egyszerűen átadja, hanem
lehetőleg fejlesztve adja át. (187—193.1.)
Ehhez képest már most vizsgálatának legfontosabb célja, annak a kimutatása, hogy
miként szolgálta a kultúra haladását, fejlődését a pedagógia (pontosabban nem
a pedagógia (vö. 187.1.), mert ez tudomány, hanem a konkrét nevelő eljárások,
a nevelés) és felsorolja mindazon történeti
tényezőket, amelyek ezen fejlődést valóban előmozdították. Igazában nem tesz
mást, mint a történetmetafizika és értékelmélet fegyvertárából átveszi a fejlődést
szolgáló tényezőket és értéknormákat,
Vida Imre : A neveléstudomány tör- ezeket a kultúrpedagógiára vonatkoztatja
ténelembölcseleti vonatkozásai. Buda- s az így fölfogott pedagógiát megteszi a
pest. Wodianer F. és fiai kiadása. 1928. kultúrfejlődés faktorának.
206 1.
Feladatát szerzőnk csak tökéletlenül
Aki ezen a címen alapos könyvet akar tudta megoldani; igen sok hiányt és hozírni, annak két kellék okvetlenül birto- zánemértést mutat köyve. Néhányra felkában legyen; legyen tisztában: 1. a hívom a figyelmét.
történetfilozófia
metafizikai és értékelmé1. Az etikában, ahonnét mégis a neleti kérdéseivel. A történetmetafizikánál velés célja van véve, szerzőnk teljesen
a történeti fejlődés tényezőire (természet, relativista és szubjektivista.
Igazolom ezt:
ember, transcendens tényező stb.) gon- „Normákról csak a képességeink, adottdolok elsősorban, a történetaxiologiánál ságaink korlátoltságán belül szólhatunk.
pedig a történet végső céljára, a fejlő- A legmagasabb etikai norma, az erre
dés és haladás problémáira, a történeti vonatkozó általános értelmi, érzelmi felértékfelfogások különböző irányaira. Le- fogás. Ezen változó normákhoz mérheti
mert. A leszármazás egyoldalú és materialista hitvallóival szemben viselt küzdelmei sok gondolkodó elmét visszavezettek
a mechanisztikus világfelfogás pesszimizmusából.
Wasmann azóta inkább a biologiának
élt és évtizedes megfigyelései, melyet a
hangyák társadalmának megismerésére
fordított, a tudósok és szakemberek egyöntetű elismerését vivta ki.
Ilyen előzmények után egészen más
értéket képviselnek Wasmann filozofikus
munkái, mert nemcsak absztrakt elmélkedések, hanem valóságos élmények. E kis
könyve is egy mélyen vallásos természetvizsgáló gondolatainak, olyan valakinek
lelkitükre, aki mélyen belenézett a természet csodás világába. Érezzük, hogy itt
nem a rajongó hit kutat, hanem a kutató hivő lesz, mert meglátta a tények
végső okát.
Épen ebben van Wasmann nagy értéke. Ö úgy tud hatni, hogy a lélek
csak akkor veszi észre a pesszimizmus
posványából való kiemelkedést, amikor
már a tudós gondolatai kitörülhetetlenek
az ő szivéből is. Wasmann derűs természetbölcseletének egy-egy drága gyöngye
minden kis értekezése, amit e könyvében
közre adott. A modern ember lelkében
minden sora visszhangra talál.
Dr. Koller Pius.

úgy az egyén, a tömeg, mint a nemzedék
a maga ethikumát." (149.1.) — Elménk,
ismereteink ítélőképességén túl, magasabb
szervvel és ítélőképességgel nem rendelkezünk, melynek segélyével kétségtelenül
megállapíthatnék ethikai és kultúrális felfogásaink, ismereteink helyességét" (148149.1.). — „Az egyénre ható spirituális,
ethikai jelenségek felett áll az állam erkölcsisége és spiritualitása." (164. 1.)
2. „E tudomány (t. i. a kisérleti pedagógiai lélektan) azonban céljainak megvalósításával, soha nem sejtett tökéletességig fogja emelni a pedagógiát. A lelki
élet szabályainak pontos ismeretével, egy
géppé válik a nevelők előtt az emberi
lélek, melyet tetszésük szerint szabályozhatnak . . . stb." Ezen kijelentésével ellenkezik az, amit a 156. lapon mond, továbbá az, amit az alkalomszerű
véletlen
nevelési tényezők túlzott szerepéről mond
Taine nyomán (milieu-elmélet) a 27—31.
11. és 116. lapon. Szinte deterministának
mutatja magát.
3. Mi a kultúra? Nem az, amit szerzőnk annak mond. És hozzá még a kultúra fogalmát háromféle értelemben is
kellett volna vennie: statikus, dinamikus,
és eszményi értelemben.
4. Mi a nevelés célja? Erre sem ad
helyes feleletet szerzőnk, az etikai relativizmus alapján nem is adhat.

olvassa el saját könyvét és akkor mindenben igazat fog adni nekem.
Kollár Gedeon.
Dr. Erdey Ferenc : Kant valláserköl
esi világnézete. Szent István könyvek 68.
sz. Budapest. 1929. 135 I.
Erdey fontos és érdekes tárgyat választott feldolgozásra. Kant valláserkölcsi
életének és idevágó eszméinek ismertetésében eleven rajzot ád Kant lelkületének
kialakulásáról, főműveinek Istenre, vallásra vonatkozó nézeteiről. Tárgyalja erkölcstani felfogását és függelékül kifejti
a kath. világszemlélet alapeszméit Aquinói Sz. Tamás szerint.
Szorgalmas munkájában több elírás található. „Kant nem theista!" (76. 1.).
Helyesebben: Kant theista, de agnosztikus.
A transcendentalis
műszót Erdey Kantnál a transcendens jelentésben veszi (82.
1.): Kant isteneszméjét gondolati fictionak (84. 1.) és illusio-nak (94. I.) nevezi.
Descartes helyett következetesen Descartot, ontologiai helyett onthologiait ír.
Egyébként sem ügyel arra, hogy a kanti
műszavak Kantnál mit jelentenek. Apologetikus célzatú munka, a bölcselet fogalmainak népszerűsítésével.
—rf —

Hitélet.

P. Arsenius Dotzler: Vater! Ein bib5. Hol vannak az abszolút értékmé- lisches Gebetbuch für alle Gotteskinder.
rők? Hogy ilyeneknek kell lenniök, azt Josef Kösel u. Friedrich Pustet. München.
épen a fejlődés fogalma is követeli, kü- 1928. 115 1.
lönben nem beszélhetünk fejlődésről.
Az Egyháznak a liturgikus imádságok
6. Az energetika tételeinek a szellemi összeválogatásában megnyilvánuló szelleélet területére való alkalmazása helyte- me és óhaja indította P. Dotzlert arra,
len. (176. és köv. 11.)
hogy a Szentírásnak Istentől sugalmazott
Igazán sajnálom, hogy erről a nagy szövegeiből állítson össze
imádságos
szorgalommal és jóakarattal megírt könyv- könyvet Isten gyermekeinek mindennapi
ről mindezeket kellett megírnom. Legyen használatára. Ez az összeválogatás nagyszabad azért ajánlanom a tisztelt szer- szerűen sikerültnek mondható: mindenütt
zőnek, hogy tanulmányozzon át előbb ala- azokat a szövegeket alkalmazza, amelyek
posan egy keresztény bölcseleti kéziköny- a cimben megnevezett imádság jellegévet és katholikus szellemben megírt pe- nek és céljának teljesen megfelelnek.
dagógiai rendszert és történelmet s azután
Sok szép és tartalmas imádságos könyv

égetőbb ügyét; mintha hiányozna nagyon
sok emberből a lélekmentés vágyának és
céltudatos munkájának az egész emberiséget átfogó ereje, hogy egy akol legyen
és egy Pásztor.
Erdősi ezzel a kérdéssel foglalkozik.
Tanulmányának első részében terepszemlét tart az egyik legnagyobb missziós
területen,
Indiában, hol 330 millió lélek
Aki ezeket a Szentlélektől sugalmazott
imaszavakat kellő elmélyedéssel és Is-még mindig pogány. Foglalkozik azokkal
ten szeretetétől indított szívvel imádkoz- a lelki adottságokkal, nehézségekkel, a
gatja, boldog örömmel telik el a fogadott fehérekkel szemben tapasztalt idegenkeistenfiúság nagy méltóságának és örök déssel, kultúrájuk lenézésével, az elfajzott
távlatokba nyúló szépségeinek átérzésé- indiai kultusszal és a mindent megölő
től. Nemcsak értelmét kapja meg az is-közönnyel, mely körülmények az eredteni bölcseségtől kölcsönzött gondolatok ményes missziós munkát lassítják. Másomindig üdén bugyogó bősége, a szíve is dik részében tárgyalja azokat az útakat
megtalálja bennük a lelki szárazságot le- és módokat, melyeknek segítségével az
Egyház minden nehézség ellenére is sigyőző táplálékokat.
keres eredményt érhet el. Foglalkozik
Ennek alapján mindenkinek, ki a né-India egyik legfájóbb sebét gyógyítani himet nyelvben jártas, nagy szeretettel ajánl- vatott tiszteletreméltó intézménnyel, az
hatjuk.
Dr. Hegyi
Dámján.
özvegyek telepével, a leghálásabb, de legnehezebb feladattal, a papi kaszt, a braErdősi Károly : Az indiai hitterjesz- minok megtérítésével, a katholikus jövő
t é s nehézségei é s célkitűzései. Buda- sikeres kialakítását nagyon segítő jezsuita
pest. Stephaneum. 1928. 14 I.
kollégiumokkal, általában a gyermekmiszA katholikus kereszténységnek egyik szióval, szóval mindazokkal a társadalmi
legnagyobb és egyre jobban előtérbe ke- rétegekkel, melyek még legkevésbbé vanrülő kérdése, a világmisszió és ennek nak megfertőzve az indiai közönytől; fogsúlya még haloványan él a magyar köz- lalkozik végül a benszülött katholikus
tudatban. Egyes iskolákban, hol a katho- papság képzésének ügyével.

jelent már meg eleddig a világ könyvpiacán. De ebből a kis könyvből igazán
egészen más levegő áramlik felénk: az
örök isteni szépség örökké régi és örökké
új frissesége, az isteni ihletettség melengető kenetessége, egyszerű szavaiban is
megragadó fensége, igazi bensőségre és
áhítatra gyújtó bája.

licizmus ügyét minden vonatkozásában
szivükön hordozó nevelök már a fejlődő
és fogékony gyermeklélek érdeklődésének
körébe hozzák és cselekvő hajlamuk szolgálatába állítják e szent ügyet, továbbá
az olyan hitterjesztési egyesületekben, hol
mindent átfogó apostoli lelkek irányítják
a munkát, nagyon szép és eredményes
missziós tevékenység folyik, de általában
az egész magyar katholikus társadalom
még nem tette magáévá e krisztusi programmot. Oka lehet ennek sok minden más
mellett talán az is, hogy lapokban, folyóiratokban, általában a magyar katholikus
irodalomban nagyon mostohán kezelik az
Egyház diadalának e legszentebb, leg-

Kevés oldalon is sokat nyújt az író
és mindig élvezetes előadásban. Az értékes tanulmányt minden apostoli lelkű katholikus figyelmébe ajánljuk.
Linzer
Szilárd.

Művészettörténet.
• jDivald Kornél: A magyar iparművészet története. Budapest. Szent István
Társulat kiadása. 1929. 208 1. 56 képpel.
Divald könyve, Magyarország művészeti
emlékei és a Magyar művészettörténet
után rövid időn belül már harmadik
könyve a tudós szerzőnek, az iparművészet sokágú tudományának összefoglalása,

egy egész emberélet önálló kutatásainak
és szorgalmas adatgyűjtéseinek lecsapódása. Mint a száraz földnek az üdítő
nyári eső, olyan jól esik a szépségek
után sóvárgó léleknek ez a gazdag összefoglalás. Maga a szerző érzi legjobban,
hogy sokszor micsoda ismeretlen területeken jár, hiszen az iparművészet több
ágának feldolgozására még kisérlet sem
történt. Ezeken a területeken szinte úttörő munkát végez. Egyebekben meg
mennyi gyorsan kimondott új, mennyi makacsul tartott régi vélemény között kellett állást foglalnia. Divaldot azonban gyakorlott szeme, biztos ítélőképessége mindig eligazítja. Módszere a legjobb. Vázolja az európai állapotokat s ebbe beállítja a magyar viszonyokat. Az okleveles anyagot többre becsüli az ingatagabb
stíluskritikánál. Kitér a motívumok sokat
bolygatott eredetkérdésére,
Bizáncnak,
Nyugatnak a hatása, vagy ősi elemek élnek-e tovább az egyes korok művészetében?

gyar büszkeségétől, hogy az iparművészet
sok ágában versenyre kelhetünk Európa
bármely államával.
Nagy szolgálatot tett a Szent István
István Társulat a magyar iparművészet
tudományának, mikor Divaldnak ezt a kitűnő összefoglalását, mely egyúttal a továbbkutatás útjait is megjelöli, szépen
Dr. Mihályi Ernö.
illusztrálva kiadta.

Egyháztörténet.
Hartmann Grisar: Luther Márton
élete. A második német kiadás alapján
fordította Hoitsy Lajos Pál. (Szent István
könyvek 69—71. sz.) Szent István Társulat,
Budapest. 1929. 428 !..

Folyóiratunk hasábjain (1927. 2. sz.
180—182. 1.) már ismertettük Grisar röhasználatára
videbb, a nagyközönség
szánt Luther életrajzának első kiadását.
Ennek a rövidebb életrajznak második kiadása után készült a jelen rövidített magyar fodítás. Folyóiratunk ismertetése
Érdekesen mutatja be a honfoglalás- alapján már nyilvánvaló, hogy a fordító
kori motívumoknak hosszú életét a ro-felette hasznos munkát végzett Grisar műmán műemlékeken, a magyar fegyverko- vének magyarra ültetésével. Még pedig
vácsok, ötvösök technikájában. Mennyi kétféle szempontból.
nagyszerű műemlékünk kerül itt tárgyaGrisar Luther életének katholikus spelás alá. S ezen tárgyalás közepette nem cialistája, aki állandóan figyelemmel kítudja az ember, mit élvezzen jobban, a séri a mindig hatalmasabbra duzzadó
szakszerűséget a tartalomban, vagy a min- Luther-irodalom minden újabb megállapíden nehézséget legyűrő világosságot, ele- tását és minden új felfedezést, amely
venséget, könnyedséget az előadásban. Luther életére újabb világosságot vethet.
Pedig nehéz volt szakszerűnek lennie Di- Emellett mesteri kézzel é r t ahhoz, hogy
valdnak, mikor annyiféléről kellett írnia. Luther életét és müvének jelentőségét
Az ötvösművészet, a zománc, a szőttesek, minden elfogultság és torzítás nélkül, soka hímzések, a csipkék, a gombkotő, a szor lüktető drámai elvenséggel rajzolja
paszomántszövő mesterség, az üvegfestés, meg és állítja elénk. Művének magyarra
a mozaik, a bútorművesség, a kovácsmes- fordítása tehát a magyar könyvpiac értéterség, a kerámiái, az üveg, a sokszoro- kes gazdagodását jelenti.
sító művészet, könyvkötés, korunk iparA magyar olvasó tábor ennek a műnek
művészete stb. mind-mind szakszerű el- alapján most már könnyen megismerheti
bánásban részesülnek, sőt a velük kap- a XVI. század nagy vallási forradalmácsolatos tudományos problémák is ismer- nak igazi arculatát és a vele megindult
tetve vannak. Előadása nemcsak világos, évszázadokra kiható mozgalomnak romeleven, hanem telítve van magyar érzés- boló és építő jellegét. így azután nem
től. Szinte megittasodunk a szerző ma- kell ide-odalökődnie a nem egyszer el-

fogultságtól inkább rajongó, mint gyalázó vélemények ütközői között. Ezt a művet olvasva most már a katholikus olvasó
közönség is nyugodt biztossággal megítélheti, mennyiben mondható Luther nagy
embernek és mennyiben tekinthető az ő
müve az evangélium megtisztításának és
a végső pusztulás veszedelmébe döntött
kereszténység megmentésének.
A fordító munkája emellett jónak is
nevezhető. Grisar nyelve ugyanis, habár
rövid Luther életrajzában sokkal folyékonyabb és könnyedebb, mint három kötetes nagy művében, mégis meglehetős
próba elé állítja a fordítót. Nagy fordítási készséget, a német nyelvben igazi
jártasságot és a magyar nyelv könnyed
kezelésének tehetségét kívánja tőle. Ezeket a tulajdonságokat általában mind megtalálhatjuk. A fordító nem ferdíti el az
eredeti szöveg értelmét és egy-két kisebb
zökkenőt nem számítva, olyan simán gördülő magyar nyelven a d j a vissza, mintha
nem is fordítás, hanem eredeti alkotás
volna. Ezt természetesen megkönnyítette
az a körülmény, hogy bizonyos tekintetben inkább átdolgozásnak, mint fordításnak kell minősítenünk a fordító munkáját, amennyiben az eredeti mű terjedelmét körülbelül a felére csökkentette.
A magyar fordításhoz Grisaron kívül
Hanauer Á. István váci püspök írt rövid méltató előszót.
A k'adót dicséret illeti, hogy lehetővé
tette, ha mindjárt rövidített terjedelemben is, ennek a kiváló munkának magyar
nyelvű megjelenését.
Dr. Hegyi
Dámján.
Balanyi György : A r ó m a i k é r d é s .
(Szent István könyvek 77. sz.) Szent István Társulat, Budapest. 1929. 230. 1.
A világegyház fejének, a római pápának teljes világi függetlensége és szuverénsége lelki függetlenségének és szuverénségének gyakorlati érvényesítésében
gyökerezik. A lelkiismeretnek itt e földön

élő legfőbb kötő és oldó hatalma nem
lehet a világi hatalom játéklabdája, az
egyes nemzetek vetélykedésének szenvedő
alanya, még az egyoldalú befolyásoltság
gyanújának sem szabad hozzája férkőznie; hisz egyébként könnyen meginoghatna benne a lelkek bizalma, különösen
a mostani, a nemzetiségi eszméktől oly
annyira hangos és a nemzetiségi jogokat
mégis lábbal tapodó világban, amikor a
faji öntudat szélsőséges fellángolásai nem
egyszer nagyon is megrongálják vagy teljesen fel is égetik a vallásnak az örök
életbe vezető hidját.
A római pápa teljes politikai függetlensége és szuverénsége tartalmi szempontból egyszersmind az államok kényekedvétől nem befolyásolható anyagi függetlenséget is szükségképpen megkívánja,
mivel a római pápa nem láthatatlan, hanem látható társaságnak a feje, ha mindjárt ennek a társaságnak végső célja
szellemi, természetfeletti is.
E kettős tartalmú világi függetlenség
és szuverénség nélkül nem lehet az az
egyes nemzetek határaitól nem korlátozott világfeletti, nemzetek feletti hatalom,
amely alattvalóit az anyagi, mulandó élet
szűk és szorító bilincsei közül ki tudja és
fel tudja emelni az örök szabadság és
örök élet napsugaraitól beragyogott, melegített, hajtott és táplált tevékenység
boldogító Isten-közelségébe.
Ez az oka annak, hogy a római kérdés
nem juthat mindaddig nyugvópontra, amíg
a római szentszék teljesen szabadon és
önként nem szabhatja meg azokat az
irányelveket és határokat, amelyek között
nemcsak a pillanatnyi szükség kívánalmai
.szerint, hanem állandó biztossággal és
„talán évszázadokra vagy évezredekre szóló
szilárdsággal kiépíthető lesz a teljes politikai és anyagi szuverénség. Amíg az
egyik hatalom — s ezt gyakran tapasztalhatjuk politikai tényezők működésében
— csak politikai eszköznek, csak állambiztonsági összetevőnek tekintik az államok céljánál sokkal magasabbrendű célra

törekvő egyházat és csak ennek az eszköznek megtartása a legfőbb irányító elv,
addig a másik oldalon sem remélhető,
sőt nem is tanácsos a megokolt merevség lazítása. Az Egyház sohasem lehet
a keresztény erkölcstan egyenességébe és
tisztaságába annyiszor beleütköző politikai köntörfalazások hátaslova, egyes országok vagy politikusok érdekeinek emeltyűje.
Balanyi a római kérdés megnyugtató
megoldását a történeti, jogi és gyakorlati
szempontok alapos mélegelése után h á rom feltétel megvalósításában, illetve öszszeegyeztetésében látja. S ez a három
feltétel: a megfelelő államterület átengedése a Vatikánnak és a hozzája csatlakozó területnek az olasz állam joghatósága alól való teljes kivonása által s
ehhez ipso facto hozzája járulnának a
pápai hivatali apparátus helyiségei, a
szükséges anyagi eszközök rendelkezésre
bocsájtása és végül a pápaság lényegétől elválaszthatatlan nemzetközi szempontok kielégítő figyelembevétele.
Balanyi könyvének olvasása nemcsak
nem nehéz, hanem valóságos élvezet. Nyelvének világossága és nemessége, a szerzőnek széleskörű történeti tudása, az
Egyház évszázadok nehéz megpróbáltatásaiból leszűrt álláspontjának alapos ismerete, a kérdés politikai és vallási viszonylatainak átfogó elemzése, az Egyház nagy
érdekeinek mindig megnyilatkozó szeretete és megbecsülése, az elfogultság szélsőségeitől mentes megfontolás, a következtetések és bizonyítékok erejének mindig sikerült érvényre juttatása valóban
arra predestinálják, hogy közkézen forogjon és mindenki készséges mohósággal
tanuljon belőle.
Dr. Hegyi
Dámján.

felelően bevezetés akar lenni; tájékoztató
az érdeklődőknek, alapvető ismeretgyüjtemény a kezdőnek, indulást megkönnyítő
kalauz a tudományos út legelején állónak és útmutatótábla a továbbhaladni
akarónak." Nem tudományos szakmunka
tehát, hanem a nagyközönségnek szóló
könyv, amely nem tételez fel semmi előzetes tudást, hanem mindent az alapoktól kezdve magyaráz meg. Hozzátehetem
azt is, hogy alaposan és jól magyaráz
meg. Előadása mindenütt világos, könynyen érthető. Kiérzik a könyvből az igazi
jó tanár, aki megszokta, hogy a hallgatói
előtt minden oldalról megvilágítsa a tárgyalt problémákat, hogy semmi se maradjon homályban. A szelek keletkezését, a
csapadékok kiválását, az időjárás váltakozását, egyszóval az egész légkör fizikáját letárgyalja a könyv és a laikus
olvasó sem talál olyan fejezetet, ahol fennakadna. A fizikai adatok itt-ott pontosabbak, modernebbek lehetnének, de a
könyv célját tekintve ez egyáltalán nem
lényeges fogyatkozás. Remélem, hogy sok
olvasójában felkelti az érdeklődést a meteorológia iránt és így talán valóra válhat az a progromm is, amelyet a könyv
utolsó fejezete ad az amatőr meteorológusok számára.
Dr. Holenda

Barnabás.

Jahrbuch der angewandten Naturwissenschaften. 34. Jahrgang. 1928. Herder.

Lord Kelvin mondta valahol, hogy a
természettudomány lelkét és életét a gyakorlati alkalmazás adja meg. Ez egyszersmind a leghatékonyabb tényező a természettudományok népszerűvétételében is.
Mindig nagy olvasóközönségre számíthat
az a könyv, amely nem elvont tudomáTermészettudomány. nyos tételeket tárgyal, hanem ért hozzá,
T ó t h Ágoston: Kevez3tés a meteoro- hogy mindenki számára érthetően mutassa
lógiába (Szent István könyvek 72. sz.)
be, miképen nyernek alkalmazást a tudoA könyv célkitűzését maga a szerző mányos kutatás eredményei a mindennapi
adja meg az előszóban. „Címének meg- életben. Ezért szerencsés a Herderék vál-

lalkozása is, amelyik évről-évre összefog- kisértet. Vígjáték 1 felvonásban, 26 1. 3.
lalja a maga évkönyvében a természet- sz. A Jangcekiang partjain. Dráma 3 feltudomány legújabb eredményeit, illetőleg vonásban, 26 I. 4. sz. A liba. Vígjáték
azoknak gyakorlati alkalmazását. Az ú j2 felvonásban, dalokkal, 31 1. 5. sz. Ezerkötetben is az év legjelentősebb vívmá- nyolcszázhetvenegyben. Dráma 1 felvonyait választották ki és ismertetik alapos násban, 22 1. 6. sz. Bíró előtt. Énekes
cikkekben. Nem az a törekvés, hogy az vígjáték 1 felvonásban, 17 1. 7. sz. A
évkönyv mindent megemlítsen, de amihez szeretet csodája. Dráma 5 felvonásban,
hozzászól, azt mindig alaposan teszi, hogy 88 1. 8. sz. D'Auxerre—Hauber: A hűa tudományos nívón is megmaradjon, s séges szolga. Szinmű Don Bosco életéből, 4 képben, 71 1. 9. sz. Horkolás a
amellett érdekes is legyen.
jelszó. Bohózat 1 felvonásban, 24 1. 10.
Nem lehet itt a célunk, hogy a könyv
sz. A zsebtolvaj. Dráma 3 felvonásban,
egész tartalmát ismertessük, csak épen
46 I.
megemlítjük, hogy 38 cikkben számol be
Azt a nemes célt, mely nevelési szema technika különböző ágainak fejlődéséről. Nagyon érdekesek azok a fejezetek, pontból egyedül elfogadható, hogy csak
amelyek arról szólnak, hogyan használja erkölcsnevelő, lelketgazdagító és ártatlafel az orvostudomány a technika legújabb nul mulattató színmüveket mutasson be a
vívmányait meglepő operációk elvégzésére. rendező az ifjúsági színpadokon, e gyűjJól esik, hogy a geofizikai kutatásoknál temény egyes darabjai híven szolgálják.
nem hiányzik Eötvös neve sem, bár j e - Egy-egy gondolatot ügyesen dolgoznak
lentősége kissé részletesebb ismertetést ki a szerzők, szereplőik nem moralizálérdemelne. Hiszen épen az ő kezdeménye- nak, nem prédikálnak, hanem eleven életzésére és útmutatásával indultak meg a folyamatokba kapcsolva nyújtják a hallgravitációs mérések a föld belsejének a gatóknak mindazt, ami megrázó az ő r felkutatására. Néhol különben is szívesen angyal és a sátán küzdelmében egy kárvenné az ember, ha a német eredmények hozatba induló ember lelkéért (1. sz.),
mellett más nemzetek munkásságát is kissé ami tanulságos a missziók életében (3.
részletesebben tárgyalná az évkönyv, de sz. pályadíjat nyert szinmű), ami maa kép, amit a technika fejlődéséről nyújt, gasztos és fölemelő a keresztény megboígy is sokoldalú. Mindenképen változa- csátásban (5. sz.), ami megható a szetos anyagot gyűjtöttek össze ebben a lídlelkű rabszolgagyermek
szeretetében
könyvben, amely mindenki számára hoz (7. sz.), ami megindító és követendő a
valami érdekeset s gazdag illusztrációs Szalézi Művek alapítójának, Don Boscoanyagával bőségesen szemlélteti is a tár- nak életéből (8. sz.), ami megszívlelendő
gyalt technikai problémákat. Igazán meg- a Gondviselésről (10. sz.), ami mulattató
érdemli, hogy odakerüljön mindazoknak a két különböző jellemű tanító (2. sz.),
az asztalára, akik érdeklődnek a technika a furfangos tolvaj és bíró (4. sz.), a palegújabb vívmányai iránt.
naszos cigány és a vádlott parasztlegény
(6. sz.) és a turpis kapitány (9. sz.)
Dr. Holenda
Barnabás.
szerepében. Mind a 10 színdarab csak
fiúszereplőket foglalkoztat. Kiállításuk ÍzIfjúsági irodalom. léses. Iskoláknak, Mária kongregációknak
és más ifjúsági egyesületeknek nagyon
A mi színházunk ifjúsági színdarabok
ajánljuk.
Linzer
Szilárd.
gyűjteménye. Don Bosco nyomda. Rákospalota. 1. szám: P á r b a j . Misztikus dráma
1 felvonásban, 19 1. 2. sz. A póruljárt

Wie der liebe Gott die Erde erschaffen hat. — Unsere lieben Heiligen.
München. Kösel u. Pustet.
Két kis képeskönyv Ízléses kiállításban.
Az első a teremtés művét szemlélteti 12
színes, hangulatos képben, a második pedig a legkedveltebb és a gyermekek lel-

kéhez közelálló szentek képeit hozza megkapóan kedves környezetben. A képek
szétnyitható erős lapokon vannak, mindegyiknek alján egy-egy kétsoros ügyes
versecske. Németül tanuló és tudó gyermekeknek karácsonyi ajándékul nagyon
magfelelnének.
Linzer Szilárd.

R e n d i

h í r e k .

Az 1928. évi kath. nagygyűlésen és az ezt megelőző eucharisztikus
kongresszuson Dr. Kemenes Illés, Kelemen Krizosztom bencés igazgatók
tartottak előadásokat szakosztályi és egyesületi üléseken. A nagygyűlés
első nyilvános ülésén Dr. Strommer Viktorin pannonhalmi főiskolai igazgató beszélt a sz. Regula 1929. évi ezernégyszázéves
jubileumáról. Hatalmas beszédének gondolatmenete a következő volt:
— A jövő esztendőben lesz 1400 esztendeje annak, hogy nursiai Benedek
a Monte Cassinon megírta rendjének reguláit, törvénykönyvét. Ezzel kezdődik
igazán a benediktinus élet, ezzel kezdődik nyugaton a szerzetesélet. A nyugati
szerzetesek patriarcháját, törvényhozóját tiszteljük Szent Benedekben mi bencések — és bármenyire lelkűnkhöz is nőtt ez az 1400 éves jubileum, mégsem
hozakodnánk elő vele itt, a nagygyűlés színe előtt, ha az csak a mi jubileumunk
lenne. De ez az 1400 éves jubileum — úgy érzem, úgy tudom — nemcsak a
bencések jubileuma, nemcsak a szerzetesek ünnepe, hanem hatalmas nagy jubileuma az egész kultúremberiségnek. 1400 esztendő nagy idő. Erre állhat a költő
szava: „A képzelet
merész röptű sas, mégis
elfárad,
mire odaér."
Be
szeretném harangozni annak a jövő esztendei jubileumnak az ünnepét, amelyen,
a mi rendünk jubileumán az egész kultúrvilág ünnepel. És van ok az ünneplésre. Ennek a jubileumnak a feladata nemcsak elmerengeni, nemcsak teljesítményeken épülni és lelkesedni, hanem új szövétneket gyújtani.
(A rend nagy múltja.) Ott a régi fénynél, annál a nagyságnál, amely
1400 esztendő vérzivatarai között is maradt és amely megmaradt élet úgy hiszszük, nagy, szent, magasztos dolgokra van hivatva. A múltra nézve ez a szellem, a benediktinus szellem térítette meg Európának azt a részét, amelyet kultúrnemzeteknek,
a Nyugatnak
nevezünk ma. Franciaország és Hispánia kivételével jóformán minden nép bencések munkája alapján lett a katholikus Egyház
tagja. És ezzel egyidejűen ö alapozta ezeknek a népeknek a kultúráját is. Utakat
csináltak, szántottak, vetettek, a kézműesipar fundamentumát megterelmtették és
mindent elkövettek, amit ma a kultúremberiségnél az alsóbbrendüek, az alacsonyabban állók végeznek. És minderre megtanították a népeket is. Az ő iskoláikban húzta meg magát századokon át nagyrészt a kultúrának minden megnyilvánulása. Ezekben az iskolákban tartották fenn mindazt, amiért ma lelkesedünk: tudományt, művészetet, irodalmat és a szellemi kultúra minden nagy
értékét. Emellett nejm hiába volt római Szent Benedek, egy jogász népnek gyermeke, regulájába sajátosan bevitte a fegyelmezés, a szervezés nagy erkölcsi erejét. Erre volt neki Istentől különös küldetése. Amikor fölépítette a Monte Cassino
kolostorát, neki jutott feladatául megmenteni azt, ami érték, megcsinálni, megszervezni az új társadalmat, megteremteni az új társadalmi életet. És Szent
Benedek ezt a küldetést el is végezte. Nagyrészt ebből sarjadt, ebből táplálkozott a Nyugat későbbi kultúrája. A mi iskoláink, intézményeink,
egyetemeink
innét indultak ki. Ez a rend adott az Anyaszentegyháznak negyvennél
több
pápát, körülbelül 225 bíborost, vagy 250 patriarchát, 1600 érseket és körülbelül
48.000 püspököt. Es ami ennél sokkal nagyobb, legalább 70.000 szentet az ég-

nek. Ebbe a rendbe menekült főkép nyugalmat keresni 26 császár, 25 császárné,
48 király, 45 királyné és a hercegek és főurak közül több mint
négyezerötszáz,
akik azután a Szent Benedek-rend tagjaiként fejezték be életüket. Azért mondom
csak ezt, hogy ez a mi rendünk dicsőségét, az Isten szolgálatát jelenti, hogy
dolgoztunk és szolgáltunk az Istennek. Szent Benedek az Isten szolgálatának
iskoláját akarta megalapítani és ennek a munkának a következménye az, amiről megemlékeztünk.
(Új világ a romok fölött.) De szellemi téren s tudományban, a művészetben, irodalomban mindenütt előljárnak és még anyagi téren is nekik köszönhetjük a vívmányok egész sorozatát. Hogy valami vidámat is említsünk, a
pezsgőtől a szódavízig mindent feltaláltak. Az utolsó 18 esztendőben a Szent
Benedek szabályait követő bencések száma közel 18 ezerre emelkedett és
több, mint 28.000-en dolgoznak azokért a célokért, amelyeket Szent Benedek
tűzött elénk. De nemcsak a múltban voltak a Bencés-rendnek nagy feladatai és
nagy teljesítményei, hanem van nekünk még elég küldetésünk más szempontból
is ebben a modern társadalomban. Új világot teremteni a romok felett, megszervezni, megrendezni egy széjjeleső társadalmat, összeforrasztani, egységbefoglalni
és életképes alakulattá tenni. Szent Benedek szelleme egyszer már megtérítette
a pogányságot, én azt hiszem, hogy erre a Szent Benedek-rendre most is nagy
hivatás vár. Mi azzal a feladattal vállainkon vállaljuk a ránkeső munkarészt,
dolgozunk és ebben a munkában céljainkért, nagy eszméinkért folyó küzdelemben nem lesz mégállás a jövő esztendő, hanem új fellendülés. Nem a imi rendünknek az ünnepe ez és más szerzetes társak ünnepe, hanem az egész katholicizmus ünnepe. Magyar katholikusok vegyetek részt ebben az ünnepben egyházatok, hazátok és nemzetetek érdekében.
(Nemzeti
újság)
A Regula jubileumának
programmja
Hazánkban.
A jövő év folyamán
Szent Benedek ünnepe előtt triduum lesz az összes rendi székházi és plébániai
templomokban, lehetőleg az ifjúság lelkigyakorlatával kapcsolatban. A bencés
diákszövetségi tagoknak is külön lelkigyakorlat, a triduum alatt mindennap lehetőleg fényes istentisztelet szentbeszéddel;
Szent Benedek napján, március
21-én, a lehető legnagyobb fénnyel lesz az istentisztelet, az nap délután pedig
minden intézet nagyszabású iskolai ünnepélyt fog tartani. Ezen Szent Benedekről szóló ifjúsági színdarab kerül bemutatásra. Az iskolai ünnepeken minden
intézetben nagynevű szónokok fogják a Rend jubileumát méltatni. Lesz az év
folyamán bencés vezetéssel ifjúsági zarándoklat Olaszország bencés helyeire,
volt bencés diákok, oblátusok, obláták, szülök és más érdeklődők bevonásával.
A nyár folyamán összes intézeteink közösen elzarándokolnak Pannonhalmára
ugyancsak a szülők, oblátusok stb. bevonásával. Az 1929. évi katholikus nagygyűléssel kapcsolatban lesz az oblátus-intézménynek első nagygyűlése. Ezenkívül
magán a nagygyűlésen is ki lesz domborítva a rendi jubileum. A jubileumról
rádió-előadások is lesznek. A Rend kiadatja a Szent Regulát kettős nyelven
(latin-magyar). — A körülményekhez képest lesz egy vagy több (aszerint, hol
mennyi lehet) diapozitíves előadás a nagyközönségnek. — Újságcikkek március
21-én. — A Pannonhalmi Szemléből Regula-számot adunk, amely lehetőleg kimeríti az idevágó témákat. Ez a szám 1929. február derekára készen lesz. Iskolai
ünnepségre szavalni való költemények is lesznek benne. — Jubileumi képek a
gyónók szamára március 21-re.
A koreai

bencés

misszió

felosztása.

A Szentszék 1920-ban bizta meg a

seoul-i bencéseket a vonsani ap. vikariatus ellátásával. Ehhez a vikariatushoz
tartozott két koreai tartomány és Kelet-Mandzsuria — kb. akkora terület, mint
egész Itália. Most a Szentszék három önálló misszióra osztotta a vikariatust
azáltal, hogy az eredeti vikariatus címének meghagyásával, annak területéből
még a Jenki apostoli preíekturát és az llan független missziót létesítette. A három terület az ottilieni bencések gondozásában marad.
Maurus Parolái, a Sz. Benedek Regulája alapján álló olivetanus kongregáció generálisa, a Monte Oliveto nullius apátja aug. 11-én meghalt.
Bezárták az utolsó déltiroli német gymnasiumot.
A marienbergi apátság
vezetése alatt álló meráni bencés gymnasium az olaszosító törekvések miatt kénytelen működését megszüntetni. Ez is áldozata annak a szellemnek, mely a világbékét a nemzeti kisebbségek elnyomásával akarja szolgálni. Meran tudvalevőleg a békekötéssel olasz impérium alá került. A bencés rend a meráni iskolával egy ősi, jóhírű intézetét vesztette el.
P. Gallus Steiger-1, az újonnan alapított Lindi-i misszió nullius apátját
Sz. Ottilienben apáttá avatták.
Beda Cardinale subiaco-i bencést, chersoni c. püspököt a Szentszék portugáliai nunciusává nevezte ki. A portugáliai nunciatura nagy jelentőségű helye a vatikáni diplomáciának; az új nunciusnak fontos feladatai lesznek a forradalmak által sújtott állam viszonyának rendezésében az Egyházzal szemben.
A Sz. Regula a kölni „Pressa" kiállításon. A kölni nemzetközi sajtókiállításon (Pressa) Sz. Benedek Regulája — külön kiállítási helyiséget kapott.
A „Pressa" rendezői megértették a Regula óriási jelentőségét a nyugati keresztény kultúra megteremtésében. A középkorban a Regula a Szentírás mellett volt
az oltáron az egyházi zsinatokon. Nagy Károlynak főgondjai közé tartozott,
hogy államépítő munkájában a Regulára támaszkodjék.
A Regula-kiállítás rerdezését Herwegen marialaachi apát vállalta, aki sokoldalú feladatát nagyszerűen oldotta meg. A kiállítás három csoportban tűntette fel a Regula történetét: a Regula szövegek, fordítások és kommentárok
csoportjában.
A Regula szövegeket
kéziratos és nyomtatott emlékek szemléltették. Sajnos, hogy az eredetit leghívebben másoló kézírat, mely a IX. század elején
a rechenau-i apátságban készült és most St. Gallenban van, nem vett részt a
kiállításon. Ezt azonban pótolta a szövegtörténetileg ugyancsak fontos wien-i
2232 kézírat, mely szintén a Nagy Károly által az eredeti alapján másoltatott
aacheni kódex nyomán készült. A Regulának némileg betoldott szövegét tűntette
fel a würzburgi c. 22. (IX. sz.). A két szövegforma összedolgozásából keletkezett egy harmadik szövegtípus, melynek legrégibb kézirata a trieri codex (IX.
sz.). Ezeken kívül számos díszesen illuminált kézírat volt még a kiállításon a
következő századokból egész a könyvnyomtatás feltalálásáig.
Az első nyomtatott
Regula 1474-ben jelent meg; ez a kiadás ugyancsak
ott volt a kölni kiállításon. A nyomtatott reguláknak se szeri se száma egész
a mai időkig.
Érdekes a Regula fordításainak kiállítása is. Az első német fordítást őrzi
a IX. század elejéről ^származó 916-os sz. St. galleni kézírat. A kezdő szavak
így hangzanak: Lose o chind. A X. század elején Aethelwold angolra fordította
a Regulát. Ezeken kívül is sok fordítás készült a Reguláról a középkor folyamán. Az európai népek közül régi fordításokkal rendelkeznek az olaszok, an-

golok, hollandok, íranciák, spanyolok, katalánok, portugálok, lengyelek, csehek.
A legrégibb ismert magyar fordítás 1691-ből való, mely szintén ott volt a kiállításon. Ma már japán fordítása is van a Regulának.
A kommentárok
közül Paulus Diaconus régi kéziratai mellett tekintélyes
kódexek szemléltették Smaragdus, Hildemar 9. sz-i kommentárjait, továbbá
Teuzó-ét, Sz. Hildegardét és a későbbi magyarázókét.
Ez a kiállítás is megmutatta, mily nagy értékek feltárója lesz a jövő jubileumi év, mely a Szent Regula 1400 éves múltját ünnepli.
Egy bencés iparművészeti
iskola történetét és mai munkáját ismerteti a
Christliche Kunst 1938. (XXIV.) szept. száma, 381 1.
A maredsous-i apátság iparművészeti iskoláját, mely a régi benediktinus hagyományok felélesztője, Hildebrand de Hemptinne apát alapította. Az iskola célja az volt, hogy szegény, de tehetséges tanulókat részesítsen iparművészeti oktatásban, még pedig azon ágakban, melyek a liturgiával vannak öszszefüggésben. Kezdetben négy ágat műveltek: az aranymüvességet, hímzést, könyvkötést és fafaragást. A háború után csak a fafaragás és az aranyművesség maradt meg. Az iskolában a tanulók a szerzetes mesterek vezetése alatt sajátítják el művészetüket. A kézügyesség megszerzése mellett elméleti oktatást kapnak rajzból, mintázásból, geometriából, számtanból, műtörténetből. Együtt élnek
a liturgiával és módjuk van behatolni annak kifejező eszközeibe.
Az iskola bőven kap megrendeléseket mindennemű templomi munkára, alig
győz a megrendeléseknek eleget tenni.
Legszebb munkákat az aranymüvességben hoznak létre. A párisi iparművészeti kiállításon (1925.) ezek keltettek általános feltűnést. Az iskola szerzetestanárait a belga kormány a belga műemlékvédelem és egyházművészet terén állandó, kitűntető megbízatásokban részesíti.
Oswald Baran apát meghalt. Baran Poroszországból származott, fiatalkorában kivándorolt Amerikába és bencés lett. Az Egyesült Államok északi részén alapította a Sz. Márton apátságot, mely nagy érdemeket szerzett a kath.
nevelés terén. Kollégiuma egyike a leglátogatottabb ilynemű tanintézeteknek
Amerikában. Az elhunyt apát híres pedagógus és szervező talentum volt.
Az augsburgi bencés gimnázium 100 éves. „Beatus populus, qui seit jubilationem"' (Ps. 88, 16).
Nagy ünnepük van az augsburgi bencéseknek. Gimnáziumuk fennállásának százéves évfordulóját ünneplik az idén. Általában az augsburgi katholikus
nevelőintézet története visszanyúlik a reformáció korába, amikor a protestánsok
az elhagyott kármelita kolostorban 1531-ben gimnáziumot alapítottak. Mivel itt
protestáns szellemben folyt a tanítás, katholikus részről általános volt az óhaj,
hogy egy katholikus gimnázium is állíttassák. Ez az óhaj a gazdag Fuggercsalád hatalmas pénzadományai következtében teljesült is. 1582-ben nyitották
meg a jezsuita kollégiumot és iskolát. Majdnem 200 esztendeig nevelték és tanították itt a jezsuiták Augsburg ifjúságát, míg meg nem jelent XIV. Kelemen
pápának a jezsuita rendet feloszlató brevéje. Egy ideig, mint világi papok még
működhettek, de 1806-ban, amikor a pozsonyi béke Augsburg szabad városát
Bajoroszágnak itélte oda, a csakhamar bekövetkező szekularizáció miatt el kellett hagyniok a várost. A jezsuiták iskolaépületéből kaszárnya, műemlékekben
gazdag templomukból pedig lovarda lett. A megmaradt protestáns gimnáziumot
szimultán gimnáziumnak nyilvánították, a(melynek élén a protestáns rektor és

a katholikus konrektor állt. A katholikus lakosság azonban nem nyugodott bele
gimnáziumuk elrablásába. I. Miksa király uralkodása alatt nem nyertek meghallgatást. Utóda Lajos király azonban, aki a tudomány és a művészet nagy pártfogója volt, teljesítette kívánságukat úgy, hogy 1828-ban megnyílt az új kath.
Szent István gimnázium. 1835-ig világi papok tanítottak, ettől kezdve azonban a
város lakosságának kérelmére a bencések vették át a gimnáziumot. A bencések meg is feleltek a beléjük helyezett bizalomnak. Tanítványaik, még az öregek
is, nagy szeretettel és ragaszkodással évről-évre meglátogatják volt tanáraikat
és a kedves intézetet. Az intézet múltjának szeretetéről és megbecsüléséről s
a nagy elődök munkáján való lelkesedésről tanúskodik a gimnázium 100 éves
fennállásának emlékére kiadott mű, amelyben P. Alphons Kellner O. S. B. írta
meg az augsburgi katholikus gimnázium történetét. Kívánjuk, hogy a következő
100 esztendőben nem csökkenő buzgósággal és eredménnyel vezessék a reájuk
bízott ifjúságot Szent Benedek atyánk szellemében.
(G. G.)
Montecassino 1400 éves jubileumán az ősi főmonostor nagyfontosságú tudományos kiadványokkal lép a világ elé. Közrebocsátja először is hatalmas kézirattára kincseinek, nagyszámú ősi (7—9. sz.) kéziratának leírását. Egy kötet
már meg is jelent Codicum Cassinensium catalogus címen, amely a 7. és 8. századi cassinoi kéziratokkal foglalkozik. Ezt további kötetek fogják követni. A
jubileumi évben kiadásra kerülnek még a montecassinói Petrus Diaconusnak beszédei (Sermones), monostora kiváló szerzeteseiről írt életrajzai (de ortu et obitu
iustorum Cassinensium — továbbá: de viris illustribus Cassinensibus), a monostor jótevőinek története, Sz. Germanus statutumai és egy vegyes tartaimú
kötet cassinói tanulmányokkal.
Szent Benedek Naptárt adott ki a seckau-i (Steyermark) bencés apátság
az 1929. évre. A gyönyörűen illusztrált, gazdag tartalmú naptár a jubileumi év
jegyében jelent meg.
Az osztrák liturgikus mozgalom népszerűsítésének
a klosterneuburgi ágostonos kanonokrendü prépostság a központja. Dr. Pius Parsch kanonok a mozgalom lelke. 1923-tól kezdve adnak ki évenkint liturgikus naptárt, mely a miserendet közli, az egyházi évet ismerteti, miseszövegeket magyaráz. A breviárium
egyes részeit is könnyen megszerezhető olcsó kiadásokban juttatják német nyelven a nép kezébe. Bibel und Liturgie címen ügyes folyóiratot is szerkeszt P.
Parsch. Ezeken kívül sokfelé szerveznek kurzusokat, liturgikus előadásokat.
Dr. Strommer Viktorin főiskolai igazgatót a kultuszminiszter az Országos
Közoktatásügyi Tanács tagjává nevezte ki.

f Zalán Menyhért.
1892. május 18—1928. szeptember 25.

Odatesszük a keresztet neve elé és életének két dátumát alája írjuk. Ezekkel az egyszerű jegyekkel fejezük ki azt a kifejezhetetlen fájdalmat, amit e szavak jelentenek: Zalán Menyhért meghalt. Harminchat évével elvitte őt az Úr közülünk, elvitte íróasztala mellől, ahol jóbarátai, ősi kódexek gyászolják velünk együtt őt, akiben Sz. Benedek
rendjének típusa, a „benediktinus" szorgalommal dolgozó búvár, a
rendi nagy múlttal a nagy kötelességeket vállaló bencés öntudat hordo-

zója a mi időnkben a legteljesebben kezdett kibontakozni, nekünk példaképül, mindnyájunknak jóbarátként, szerető, kedves rendtársként, magyar tudományosságunknak rendkívüli értékeként. — Szeptember 25-én
délután 3 órakor kialudt ez az öntudat, a kutató szemek elvesztették a
fényt és Zalán Menyhért — mint bizton hisszük — megtért rendi ősei
közé, akikkel idelenn is legszívesebben társalgott: Ven. Beda, Alkuin,
Hrabanus Maurus, T. Trithemius, Blosius, Mabillon, Marténe társaságába.
Rövid élet — nagy munka, sok eredmény, még több igéret: ez
Zalán Menyhért életének summája. — Veszprém-megye nyugati szélén,
Nagykamondon született, dolgos, becsületes hitükből elevenen élő szülőktől, akiknek az Isten fiúkban megadta látniuk saját mély katholikus
leiküknek gyönyörű kifejlődését — és megadta öregségükben a nagy
szomorúságot, hogy mindketten elkísérhették utolsó útjára. A szülők
áldozatkészsége lehetővé tette, hogy János fiuk a falusi iskola után P á p a
és Győr bencés gimnáziumaiban folytathatta tanulmányait. 1910. aug.
6-án magára öltötte Szent Benedek ruháját Pannonhalmán és utána
hosszú éveken keresztül érintkezett azzal a genius locival, mely az ősi
monostornak talaján a majdnem ezeréves falak közt él és az utódokba
beleönti a maga kincseit: erős hitet, mély tudományt, a pótolhatatlan
történelmi értékeknek, a magyar fajiságnak és a magyar katholicizmusnak szeretetét azzal a lélekkel, mely Szent Benedekből sugárzik. Ez a
genius loci: a magyar bencés múltból ránk maradt hagyomány — ragadta meg Zalán Menyhértet. 1917-ben tette le az ünnepélyes fogadalmat, ez évben lett áldozópap is. Tanári oklevelét a magyar-latin szakból szerezte. Tudományos érdeklődése kezdetben Zrínyi Miklósnak, a
költőnek élete felé hajlott, kiről értékes szakdolgozatát írta, majd egyidőre a rokonnyelvek kötötték le figyelmét; a mordvin mondattan élete
végéig kedves tárgya volt.
Kőszegen tanárkodott 1917-től kezdve, majd a forradalmak után
Pápára került. Kőszegen a régi városi levéltárnak lett buzgó kutatója,
amellett, hogy mint tanár, példás munkát végzett, kiváló nevelő érzéke
volt és nagy szeretet élt benne tanítványai iránt. Mint papot és szónokot messze vidékeken ismerték, örömmel foglalkozott az egyszrü néppel a gyóntatószékben és Pázmányon csiszolt nemesen tiszta nyelvű,
magyarosan világos prédikációinak mindig nagy hatása volt — akár
a Kőszeg, Pápa környéki plébániák búcsúin hangzottak el, akár a Kiskunhalas környékén tartott tanyai misszión. Vonzó, szellemes egyénisége, mely a magyar falú közvetlenségét, az arató és szüretelő nép
csendes derűjét rejtette magában, — mindenkit vonzott, mindenütt sokan szerették; állandó jókedve sem feledtette el soha egész jellemének
komolyságát; a hétköznap izzadásában pihentető harangszó volt nála a
tréfa, a szellemes éle, a találó megjegyzés. Sokáig emlékezetesek maradnak mindezek.
A kommunizmus alatt ő volt a legbeváltabb vezetője a menekülőknek. Kőszeg vidékén egész a határig ismert minden ösvényt, szabadidejében sokat gyalogolt és útjaiban nem ment el szó nélkül a dolgozó
emberek mellett. Ezért is volt olyan népszerű, hogy Pápáról nehéz vá*

lasztási küzdelemben könnyűszerrel segítette egyszerre három kerület
jelöltjét a győzelem kivívásában.
A népből sarjadt, bőségesen meghálálta a magyar falúnak szellemiekben, amit örökségkép kapott tőle. Nagyon szerette a népszokások
kutatását. Az Etnografia c. folyóirat több érdekes megfigyelését közölte.
Győrszentmártonban odaadó buzgalommal igazgatta a népfőiskolát,
lelke volt a leventeoktatásnak.
1922-ben került Pannonhalmára a gyakorló gimnáziumhoz tanárnak. Előbbi munkaköre mellett sem tudott benne a tudós-természet elaludni. Most ösztönszerűleg vetette rá magát a főmonostor könyvtárára és kézirattárára. Egyelőre találomra kutatott, keresgélt; a határozott célkitűzés hiányzott még nála. De a kutató-ösztön csakhamar
irányt vett nála — és azután biztosan ment a maga útján. Megint a
genius loci ösztönözte.
Diákkorában, mivel sokat hallott a falúja mellett folyó Marcal forrásáról, meg akart győződni róla, hogy tényleg ott ered-e a Marcal,
ahol a nép mondja. Megindult tehát a Marcal partja mellett fölfelé, a
forrás felé. A folyó kanyargása sokszor kitérítette útjából, este is lett,
az éjszaka is ráborúlt párszor, koplalni is kellett — de eljutott valahol Zalában a Marcal forrásához. Ilyen volt mint tudományos kutató is.
Böngészései közben megtalálta Sörös Pongrác iratai közt Ghellinck louvaini jezsuitának egy levelét, melyben ez felhívja a figyelmet
arra, hogy Admontban és Reinban értékes XII. sz.-i kézíratok vannak,
melyek Damascusi Sz. János és Sz. Maximus müvének fordítását tartalmazzák és Pannonhalmával állanak vonatkozásban. Ez a nyom "elég
volt neki, hogy meginduljon rajta. Sok utazásába, pénzébe, munkájába
került, míg a dolognak végére járt. Munkájának eredményét Szemlénk
I. évf. 1. számában tárta fel.'
Tanulmányáról szakemberek úgy nyilatkoztak, hogy a bizantinologia egyik legértékesebb felfedezését adja. Azóta nem hagyta Cerbanus műve nyugodni. Rengeteg munkával gyűjtötte össze, rendezte, collationálta a kéziratokat, hogy a nevezetes fordítást kiadhassa. Munkája
majdnem teljesen sajtókészen áll — és ő az utolsó simításokat már
nem adhatja meg neki.
Egy nyojn — sokfelé vezet. Zalán Menyhért is megindult egy nyomon. A kutatóösztön hajtotta — régi, magyarvonatkozású kézíratok
felé és hamarosan többet talált, mint keresett. Beletalált — a Praykódex körül Karácsonyi és mások között álló vitáktól és Gálos Rezsőnek a magyar bibliafordításokról végzett kutatásai által is sarkalva
— a magyar középkori liturgia-történet felderítetlen erdejébe. Innét
megint ezer nyom vezetett — az egyetemes liturgiatörténetbe, a szellemés művelődéstörténetbe. Volt bátorsága belekapni a munkába. Nagy segítségére volt kiváló paleografiai, diplomatikai tudása — apránkint szerezte kispap kora óta, de nagy hiánya volt: a hatalmas liturgiatörténeti
anyag majdnem teljes feldolgozatlansága. A probléma-kör is majdnem
1

Árpádkori magyar vonatkozású kéziratok az osztrák kolostorok kézirattáraiban. P. Sz. I. (1926) 4 6 - 6 2 .

egészen új volt a számára. Hatalmas akaratereje, rendkívüli munkabírása most ezzel a feladattal kezdett birkózni. Elsőnek liturgiatörténeti tudását kellett megalapozni és bővíteni. Nehezen hozzáférhető szakmunkák tömegén kellett magát átdolgoznia, könyvtárakat összeolvasnia,
rendtársainak segítségét, tanácsát igénybevennie a részletkérdések tömegében. Azután megindult a levelezés, a külföld legkiválóbb liturgikusaival állt folytonos levélváltásban; ami ideje az iskolai lefoglaltság
mellett szabadon maradt, azt utazásokra használta. Még ez év augusztusában is végigjárta Heiligenkreuz, Göttweig, Sanct-Florian, Zwettl,
Hohenfurt apátságok könyvtárait — Cerbanus kéziratokért és magyar
liturgiatörténeti emlékekért. Egész életre való anyagot gyűjtött — és a
feldolgozásra nem maradt ideje.
De amit kutatásaiból közzétett, az mind érett gyümölcs volt, az
mind szokatlan világosság volt a magyar tudomány sötét problémáira.
Kutatásai így is számos eddig hiába bogozott kérdést oldottak meg —
mondhatjuk végérvényesen, döntő bizonyítékokkal. A Magyar Könyvszemle közölte két, nagyterjedelmű dolgozatát. Az első a Pray-kódex
forrásait vette vizsgálat alá (M. Könyvszemle 23 (1926) 246—78).
Eredményei: hogy a Pray-kódexben Bedának és az ő neve alatt író
pseudonym szerzőnek, Alcuinnak és másoknak töredékei vannak, hogy
az Alcuin-töredék hitoktatásunk legrégibb emléke, hogy a Pray-kódex
libellusa azonos Konstanti Berno Micrologusával, és hogy ennek részben módosított szövegű, nagyon értékes variansa, nálunk a Cluny-i liturgia-reform hordozója — : méltán keltették fel az egyetemes liturgiatörténet figyelmét. Ezek az eredmények egyúttal a középkori magyar
művelődéstörténetre, irodalmi életre, katechesisre is nagy fényt árasztottak. A Pray-kódex eredetére vonatkozó szétágazó vélemények izgatták most már a kérdés tisztázására. Munkáját sürgették a Boldván
meginduló ásatások, melyek a régi monostor alapjait hozták napfényre
— és Zalán Menyhért megállapításait, aki a Pray-kódex adataiból adott
irányt az ásatásoknak — nagyszerűen igazolták. Zalán ezen, szintén a
Magyar Könyvszemlében megjelent tanulmánya klasszikus példája f á radhatatlan kutató módszeres haladásának, kiváló kombinatív képességének, mely a nyomokat biztosan követi, sohse lép a levegőbe és ép
ezért teljes eredményt ád, az utolsó pontig bizonyítottat. A Pray-kódex
így végérvényesen azé, akinek készült — a boldvai bencés apátságé,
nem Somogyváré, Veszprémé, Székesfehérváré, Pannonhalmáé. Nagyszerűen húzta ki a véletlen fölfedezés Karácsonyi, Ernyei és mások bizonyításainak a bázisát —, mikor Zalánnak perdöntően sikerült igazolni
a kódex azon részének, melyre ők leginkább támaszkodtak, pozsonyi
eredetét, a kódex kezdeti törzséhez való későbbi hozzákeriilését.
Míg a Pray-kódexre vonatkozó előkérdések annyi munkát adtak
Zalánnak, szeme állandóan a távolabbi célon pihent — a tartalmi, liturgiatörténeti problémán. Ehhez is értékes adatokat szolgáltatott; ismertette föltámadási szertartásait és misztériumdrámáját 1 és megállapította, hogy a Repraesentatio B. Mariae-ünnep Nyugaton a Pray1 P. Sz. 2. (1927) 97—104.
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kódexben tűnik fel először. 2 — Értékes gyöngyszem kutatásai közt az
a verses officium is Sz. Imréről, melyet Szemlénkben közölt. 3
Utolsó tudományos megnyilatkozása volt az a tanulmány, mely
egyszerre adott programmot és számos eredményt — melyben életprog r a m m j á t ép akkor írta le, amikor a halál már egész közel állt, hogy
a megvalósítástól elüsse. A magyar középkori missalek kutatásának feladatairól 4 értekezve rámutatott arra, milyen feladatokkal birkózott ő és
mi mindent várt ettől a munkától. A munkájáról készült különnyomatokat még szét sem tudta küldözni tudós barátainak. Torokfájdalmak lepték meg; kezdetben nem tulajdonított nekik nagyobb jelentőséget. Szept.
20-án a betegség a maga veszélyes voltában mutatkozott és a főapátsági orvos a bajt felismerve, azonnal a győri közkórházba küldte. A
baj pár nap alatt látszólag enyhült. A beteg panasz-szó nélkül viselte
rettenetes szenvedéseit; a d a g a n a t fojtogatta, elzárta tőle az ételt, italt;
lehetetlenné tette a beszédet. A breviáriumot nem tudva mondani, a szent
olvasó lett a segítsége. Végre — amikor azt hihette mindenki, hogy meggyógyult, operáció után — a b a j megfojtotta.
Azok közt a legendák közt, melyekkel Zalán Menyhért oly nagy
szeretettel foglalkozott, olvasható a középkori könyvíró szerzetesnek —
Zalán régi testvérének — az esete. Míg javában dolgozik munkáján,
betűt ró betű után, megszólal a kórusra hívó harang. A pontos, engedelmes szerzetes leteszi a tollat a szó közepén, egy betűt sem ír utána.
Mikor végzett az Isten-dicsérettel, visszatér — és arannyal látja kiegészítve azt, amit ő abbahagyott.
Áldott emlékű Menyhért testvérünk is a mondat közepén hallotta
a hívást — az örök, meg nem szűnő liturgiára. — Elment, szó nélkül,
zokszó nélkül. Isten Veled! Csak azt nem tudjuk, ki fogja a te munkádat — idelenn folytatni!
—rf —

Oblátusok.
Szení Jeromos levele Gaudenliushoz
a kis Pacatula neveléséről.^
[Migne : P. L. t. 22, Epist. 128, col. 195—99.]

Kemény dió olyan kisleánynak írni, aki még nem érti a szót. Lelkületét nem ismeri az ember. Jövő szándékáról veszedelmes játék Ígéretekbe bocsátkozni. Mint ahogyan egy kiváló szónok szellemes megjegyzése szól: Inkább a jövő reménységét, mint a valóságot kell dicsérni
benne. Hogy volna szíve az embernek önmegtagadásra buzdítani azt, aki
palacsinta után sóvárog? Aki anyja ölében csacsogva dadog? Aki édesebbnek érzi a mézet, mint a mézes szavakat? Hallgassa talán az apostol mélyértelmü fejtegetéseit, aki vén anyókák meséiben jobban gyönyörködik? Fejtse meg a próféták rejtélyes szavait, akit egy öreg nénike komor tekintete nyugtalanít? Avagy értse meg az Evangélium fenségét, mely2 Ephemerides liturg. 1927. 188—9. — 3 P. Sz. 2. (1927) 1—8. — * p , Sz. 3.
(1928) 189—198. — 5 Kihagyásokkal közöljük.

nek villámcikázó fényétől h a l a n d ó emberi értelem e l h o m á l y o s o d i k ? B u z d í t s a m , hogy legyen a l a t t v a l ó j a szülőjének, aki kicsi k a c s ó j á v a l r á m o solygó anyját meg-megveregeti?
Az én kis P a c a t u l á m tehát ú g y f o g a d j a ezen levélkét, mint aki c s a k
k é s ő b b f o g j a a z t olvashatni. A d d i g csak i s m e r j e m e g a betűvetést, k ö s s e
össze a szótagokat, ismerje meg a fogalmakat, kapcsolja össze a szavakat. S hogy ezeken jókedvvel t ö r j e eszecskéjét, Í g é r j ü n k j u t a l m u l s ü t e ményeket, m é z e s k a l á c s o t s ami csak édes ingere a s z á j n a k . Ha iparkodik,
k a p viruló v i r á g o t , pirosló d r á g a k ö v e t s mindent, ami csak becézés t á r g y a a kisleány szemének.
Közben m á r kicsi u j j a p r ó b á l k o z z é k m e g a f o n á s s a l . S z a k í t s a el
s o k s z o r a f o n a l a t , hogy v a l a m i k o r m a j d el ne s z a k í t s a . M u n k a után t a l á l j a örömét a j á t é k b a n . C s ü n g j ö n é d e s a n y j a n y a k á n . L o p j o n csókot k e d veseitől. J u t a l m u l énekelhesse a z s o l t á r o k a t . Szeresse, aminek t a n u l á s á r a
kényszerítik, mintha nem is m u n k a , hanem g y ö n y ö r ű s é g , nem kénytelenség, h a n e m szives s z á n d é k volna.
Egyeseknek, kik l e á n y u k a t j ö v e n d ő s z ü z e s s é g r e s z á n j á k , s z o k á s u k ,
hogy őt sötétszínű r u h á b a öltöztetik, b a r n a p a l l í u m m a l l e t a k a r j á k , a f e hérszínű ruhától m e g f o s z t j á k . Sem a n y a k á n , sem a h a j á n semmi a r a n y a t
nem tűrnek. Elhiszem, j ó s z á n d é k k a l teszik, nehogy e l t a n u l j a z s e n g e k o r á b a n m a g á é n a k tudni azt, aminek k é s ő b b épp a m e g v e t é s é r e ösztönzik.
M á s o k n a k épen ellenkező a véleményük. Mert hát mi történik —- m o n d ják ezek —, ha sem neki m a g á n a k nincs, sem m á s o k a t nem lát, akiknek
v a n ? Mikor a női nem olyan c i c o m a s z e r e t ő ! Sok á r t a t l a n díszt -— ami a
f é r f i a k n a k nem kenyere — t u d j u k — szívesen m a g u k r a öltenek. I n k á b b
l a k j o n jól t o r k i g azzal, hogy van neki.
H a d d l á s s a , h o g y a n dicsérnek
m á s o k a t , akiknek nincsen!
J o b b is, ha m e g u n d o r o d v a megveti, m i n t h a
folyton u t á n a sápítozik, mert nélkülözi . . .
Mindkét nemhez szól s z a v a m , nemcsak a g y e n g é d e b b h e z . Ha leány
v a g y , miért leled kedvedet a s s z o n y o k t á r s a s á g á b a n ? Miért bízod v a k m e rően törékeny és ö s s z e t á k o l t c s ó n a k o d a t h ö m p ö l y g ő h u l l á m o k r a s mit sem
s e j t v e a b i z o n y t a l a n h a j ó z á s n a g y veszedelmébe r o h a n s z ?
M a g a d sem
t u d o d m é g mit k í v á n j s mégis h o z z á j u k kötöd szekered r ú d j á t . . .
V á l a s s z ki egy a l a k t a l a n és az Ü r b a n k i p r ó b á l t erényü a n y ó k á t .
Miért leled kedvedet a f i a t a l b a n , miért a szépben, miért a p a j k o s b a n ?
G y a k r a n f ü r d e s z , fénylő bőrrel, piros arccal j á r s z - k e l s z , hússal t á p l á l k o zol, g a z d a g s á g b a n bővelkedel, d r á g a r u h á k a t öltesz m a g a d r a , — s azt
hiszed, hogy a h a l á l o s m é r g e s k í g y ó mellett b i z t o n s á g b a n a l h a t s z ?
De hiszen l a k á s o d csak átmeneti h a j l é k ! M i n d ö s s z e éjjel t a r t ó z k o dói benne. E g y é b k é n t a n a p p a l o k a t egészen tereferékkel töltöd. Miért ülsz
le egyedül m a g á n y o s nővel? Miért nem s z e m t a n ú k k a l ? így a z u t á n , ha te
m a g a d nem is vétkezel, m á s o k szemében b ű n ö s n e k látszol. C s a k nem azért,
hogy például s z o l g á l j azon n y o m o r u l t a k n a k , akik nevedre való h i v a t k o z á s s a l vétkeznek?
M e g a z u t á n t é g e d is — a k á r h a j a d o n vagy, a k á r özvegy a s s z o n y
— miért t a r t ó z t a t fel annyi ideig férfi a b e s z é d j é v e l ? Nem félsz m a g á n y o s a n a f é r f i s z e m p á r t ó l ? L e g a l á b b keress jogcímet, hogy kimenekülhess,

hogy faképnél hagyhasd azt, akivel szabadabb szájjal beszélsz, mint édestestvéreddel és sokkal szemérmetlenebbül, mint férjeddel szoktál?
De persze a Szentírásból is van kérdeznivalód. Akkor kérdezz ám
nyíltan, hadd hallják a szolgák, hadd értsék meg a jelenlevők. „Mindaz,
ami kijelentetik, világosság" (Efez. 5, 13). A tisztességes beszéd kerüli a
suttogásokat, sőt önmagát dicséri és sokak elismerésének örvend.
Sokak átlátszó ürügye más vágányra terelte értekezésemet. S miközben a kis Pacatulát tanítom, sőt nevelem is, hirtelen sok más reám görbeszemmel néző leány háborúját zúdítom fejemre. Visszatérek tárgyamhoz.
A leány csak leányokkal társalogjon. Ne tudjon, sőt féljen fiúkkal
játszani. Semmi szemérmetlen szót ne ismerjen. S ha esetleg a családi
élet beszélgető zűrzavarában valami ilyest hallana is, ne értse azt meg.
Anyjának szemepillantását szóbeli figyelmeztetésnek, sőt parancsnak tekintse. Szeresse mint szülőjét, hódoljon neki mint úrnőjének, féljen tőle
mint tanítónőjétől.
Mikor pedig az ügyefogyott és gyenge kisleány elérte már életének
hetedik évét és kezd pirulni, tudja meg, mikor kell hallgatnia, gondolja
meg, mit kell mondania. Tanulja meg fejből a zsoltárokat és a serdülő
kor éveiig tegye szíve szellemi kincsévé Salamon könyveit, az evangéliumot, az apostolokat, a prófétákat.
A nyilvánosságra ne menjen csak úgy nyakló nélkül, se a templomi
ünnepeket ne keresse gyakran. Szobájában legyen minden gyönyörűsége.
Soha ne lásson göndörített hajú suhancokat. A fülön keresztül szívetleiket sebző édeskés szavakat és a leányos pajkosságot űzze el magától.
Minél szabadabb útra találnak ezek, annál nehezebben kerülhetők ki. Amit
ellestek, arra másokat titokban tanítgatnak és utcai kifejezésekkel sértegetik az érctoronyba zárt Danaét. Tanítónője legyen a kísérője, nevelőnője legyen őrzőangyala. Bort ne igyék. Az apostol szerint ne legyen
tétlen és fecsegő, hanem józan és komoly. Szeresse a női kézimunkát s csak
annyit beszéljen, ami a leánylelket az erényre neveli. . .
A pajkos és cifrálkodó ficsurak hizelgésekkel, nyájas szavakkal,
holmi ajándékokkal szoktak bebocsátást keresni a dajkák segítségével.
S mikor jámbor képpel belépnek, a szikrából tüzet csiholnak s lassankint
szemérmetlenségig jutnak. Nincs rá mód, hogy vissza lehessen tartani őket.
Megerősítik ezen vers igazságát: nehéz dolog szemrehányni, amit az ember szokássá enged fejlődni.
Szégyenlem, de mégis ki kell mondanom. Előkelő nők, akik náluknál
nemesebb származású kérőiket kikosarazzák, hitvány helyzetben lévő emberekkel és szolgákkal szűrik össze a levet. Jámborság nevében és a megtartóztatás álarcával közben-közben elhagyják férjeiket. A Helenák Párisokat követnek és nem félnek a Menelaosoktól. — Mindezt látja a világ,
megveti, de büntetéssel nem sújtja, mert a bűnösök nagy száma szabadságlevél a bűn elkövetésére.
Bűnös világ! A földkerekség összeomlik, de a bűnök bennünk nem
omlanak össze! Róma híres városát, a római világbirodalom fejét, egyetlen tűzvész elhamvasztotta. Nincs vidék, hol ne volnának római menekültek. Egykor szent templomok tüz martalékai lettek — s mi mégis a kap-

z s i s á g g a t k a c é r k o d u n k . Ú g y élünk, m i n t h a h o l n a p m e g t a l á l n á n k s ú g y
építkezünk, m i n t h a örökké e v i l á g o n élnénk. A r a n y csillog a f a l a k o n , a
mennyezeteken, o s z l o p f ő k ö n — s r u h á t a l a n ú l éhen hal a j t ó n k előtt K r i s z t u s
a k o l d u s képében . . .
Az én P a c a t u l á m ilyen l é g k ö r b e született bele. Ilyen g y e r m e k c s e n g e t y ü k közt kezdi meg kicsi k o r á t . E l ő b b ismeri m e g a könnyet, mint a
nevetést, előbb tud sírni, mint örülni. M é g be sem lépett az életbe, m á r i s
kifelé áll a szekere. De legyen szent a hite, hogy a világ m i n d i g ilyen
volt. Ne i s m e r j e a multat, k e r ü l j e a jelen d o l g o k a t , a jövő legyen a s z e relme . . .
(K. A. dr.)

Az obtátusintézmény
központi igazgatója kéri a helyi igazgatókat, szíveskedjenek az újonnan beöltöztetett, illetve oblatiót tett tagok névsorát a törzskönyv számára megküldeni.
A jövő év az oblátusok és obláták számára is jubileumi év. Legyen ez
az esztendő a külső és belső gyarapodásnak, a bencés Ielkiélet erősödésének az
éve. Igyekezzenek a helyi szövetségek a rendi ünnepségekbe minél jobban belekapcsolódni.
Szunyogh: Béke és öröm c. munkája, az oblátusok vezérkönyve, jelentősen bővített és átdolgozott kiadásban fog nemsokára megjelenni. Ízléses imádságos
könyv alakban jelenteti meg szerzője. Előjegyzéseket elfogad a szerző (Budapest, VIII. Baross-u. 62. Bencés székház).
Az egyes szövetségek működéséről szóló jelentések változatossá és érdekessé tennék folyóiratunk Oblátusok rovatát, ha az egyes szövetségek pontosan
tájékoztatnák a szerkesztőséget.
A Pannonhalmi Szemle a magyar oblátusok és obláták hivatalos lapja.
Ne hiányozzék ez a folyóirat egy oblátusnál sem. A jövő évfolyam első száma
az oblátusok számára is megmutatja, mit ád a mai embernek Szent Benedek
Atyánk Regulája. Kérjük folyóiratunk terjesztését.

A SZENT
ISTVÁN
CSOKOLÁDÉ
minősége

vetekszik
a legjobb

svájci

csokoládé

minőségével.

BITTNER JÁNOS
M a g y a r o r s z á g aranykoszorus bronzmiivese
és egyházi míiötvös mestere
—

Cégtulajdonos : Bittner Lajos ötvösművész.
B u d a p e s t IX., Kinizsy-utca 14. szám.
Alapitva: 1879. S T e l e f o n : Teréz 2 4 1 - 0 4 .

Tervez és készít az összes fémekből egyházi kegyszereket, u. m. kelyheket, cibóriumokat, szentségtartókat, oltárlámpásokat,
gyertyatartókat, csillárokat, kereszteket,
füstölöket stb. — Egyházi szerek javítása,
tartós tűzi aranyozása és ezüstözése a leglelkiismeretesebben lesznek eszközölve. —
Nem kereskedő cég, róm. kath. iparos, első
beszerzési forrása az egyházi szereknek,
ahol közvetítési hasznot nem kell fizetni. —
Készítményeiről számos elismerő levél. Kitüntetve: 1925. évben Magyarországaranykoszorús mestericimmel, 1926-ban magyar
állam nagy diplomájával, ugyancsak 1926.
évi egyházművészeti kiállításon az ötvösművészetből tervezésből egyedül nyert művészi diplomát. — Forduljunk bizalommal
a valódi szakemberhez, a művészi munkát
végző iparoshoz !

Árjegyzékkel s tervrajzokkal készséggel szolgálok.

Csász. és klr. udvari szállítók.

A szent Benedekrendi Főapátság szállítója.

HARIS, ZEILLINGER ÉS TÁRSA
„A KÉK CSILLAGHOZ"

Nagy raktárt tartunk
vászon, sifon, ágynemű, asztalnemű, törülköző, takarók, paplan,
harisnyák, zsebkendők, reverenda
szövetek, feríi, női és
gyermek fehérnemüek és m e n y a s s z o n y i k e l e n g y é k .
Alapitt. 1826.

Budapest, IV., Váci-Utca 16.

IWF"

Alapítt.

1826

Csak az i g a z i | 6 hangszer a l e g o l c s ó b b !

H ő r l

N á n d o r

Budapest, II., Török-utca 8 .

Országhirü

Harmonium és Pianino
speciális cég.
Szolid árak! F i z e t é s k e d v e z m é n y ! J a v a s l a t i n g y e n !
Silány hangszereket, vagy szemre kifényezett
ócskákat nem tartok.

Legmegbízhatóbb magvak

FERENC
mükeriász,

máknemesítőnél

Ferenc ucca 16. szám
kaphatók.
M n g s l e r József és Fia
o r g o n a - és h a r m o n i u m g y á r
r é s z v é n y t á r s a s á g Pécs.
Új o r g o n á k
művészi kivitelben; r n c u n atikus átépitésrk,
h o m l o k z a t s i p o k , javítások, li-ztítás, hangolás

legjutányosabban, kedvező
f i z e t é s i feltételek mellett.
Ajánljuk elsőrendű

harmóniumjainkat

5 milliótól feljebb, rfeszietfizetésre is.
=

női é s férfi k a l a p o s Győr.
Üzlet: Arany János-utca 8. s z .
és Deák Ferenc-utca 6.
Műhely: Jókai-utca 10.

I 0 0 0 új orgona. — Hatvanéves muh.
Csak e l s ő d í j a k k a l kitüntetve. = -

Rieger Ottó
orgonagyár

Budapest,
X , Szigligeti u 2 9 .
T e l e f o n : J. "3—45.
UJ O R G O N Á K A T ,
val imint h milokzat-Mpok szállítását é s o r g ' m a j a v i tásokaf mérsékelt
árban,
szakszerű
és m ű v é s z i kivitelb . n elvállalunk.

Készit női nemez-, szalma- és bársonykalapokat, valamint férfi nemez- és nyulszőrkalapokat.
E l v á l l a l j a a fenti kalapok szakszerű
átalakítását. Tisztítás, festés és vasalás
előnyös árakon, szolid kivitelben.
R a k t á r o n t a r t női és férfi kalapokat
minden minőségben. — Naoy választék
női kalapdíszekben: szalag-, virág- és
dísztollakban.
Diszítőmühely.

KANN É S HELLER
BUDAPEST
V., Vilmos császár-ul 62.
Alapítlatoll 1869.

Alapíttatott 1869.

Műszaki Berendezések é s Szerszámok.
Mezőgazdasági Gépek é s Alkatrészek.
Vízvezetéki berendezések.
Villanyfelszerelések.
Malomberendezések. Malomkőgyár stb.

A Balassa Bálint irod. és müv. társaság Évkönyve. 1926—28. Esztergom. 1928.
Maurice Souriau : Histoire de Romantisme en France. Paris. Édition Spes. Tom. I. Ii.
1927. 90 fr.
Louis Cathlin: La danse macabre ou l'Hexaméron. Paris. Spes. 1928.
Joseph Wilbois : L'homme qui resuscita d'entre les vivants. Paris. Spes. 1928.
R. de Montmorillon : La brileuse. Paris. Spes. 1928.
L'Itinéraire philosophique de Maurice Blondel. Paris. Spes. 1928.
Louis Latzarus : L'argent. Paris. Spes. 1928.
Dr. B. Bartmann : Lehrbuch der Dogmatik. 7. Aufl. I. Bd. : Formalprinzipien. Gott einer
und dreifaltiger. Schöpfer. Erlöser. XII + 448 S. Freiburg. Herder. 1928. 11 M.
Dr. H. Mayer : Katechetik. 2. Aufl. Herders Theol. Grundrisse. X. + 200 S. Freiburg.
Herder. 4-40 M.
Dominicus Prümmer O. P. Manuale theologiae Morális. Tomus III. Ed. 4—5. XII + 698.
Freiburg. Herder. 1928. 13 M.
Denzinger— Bannwart : Enchiridion Symbolorum. Ed. 16—7, quam paravit J. B. Umberg
S. J. XXX. + 612 + 28 + (58). Freiburg. Herder. 1928. 6 M.
Herder-Bücher. III. Das religiöse Buch für Jedermann. Freiburg. Herder.
Wilhelm Mathiessen : Die Katzenburg. Eine Tiergeschichte. Freiburg. Herder. 1928. 261 S.
Lucie Doxie : Ein Lebensbuch für junge Mädchen. VIII. -f 242. Lw. 5 M. Freiburg. Herder.
Dr. Robert Linhardt: Brennender Dornbusch. I. Bd. Weih^achts u. Osterkreis. 2—3. Aufl.
X. f 168 S. Herder. Freiburg. 2-50 M.
Helmut Fahsel: Ehe, Liebe, und Sexualproblem. (X -f 142) Freiburg. Herder. 4 M.
Religiöse Quellenschriften : Hg. von dr. Walterscheid :
47. H. Gausovzky : Katharina v. Siena. 50 Pf. — 48. Dr. Scholasticus : Der Islam.
60 Pf. — 50. Karl Bertsche : Abraham a Sta Clara. 90 Pf. — 51. Dr. Erna Collmann:
Frauengestalten der Romantik. 60 Pf. L. Schwann. Düsseldorf. 1928.
Császár Elemér : Irodalomtörténeti füzetek : 27. Badics Ferenc : Megoldott problémák
Gyöngyösi István életrajzában. 80 f. — 28. Angyal Dávid : Gróf Széchenyi István. 80 f. —
29. Császár Elemér: A magyar irodalomtörténet százéves fejlődése. L20 P. Budapest.
1928. Pallas.
M. A. Aldanoff : Das Rätsel Tolstoj. Übers, v. Campenhausen. Paderborn. Schöningh.
1928. 125 1. 3-80 M.
Louis Bertrand: Die hl. Theresia. Übers, v. A. Godin. Paderborn. Schöningh. 1928. 312 1.
Kötve 6-50 M.
Dr. Karl Watermann : Die Antike und der Unsterblichkeitsglaube. Aschendorff. Münster.
1928. 32 S. 0-60 M.
P. P. Delattre S.J.: La Vocation des Hongrois au Catholicisme. Xaveriana. Louvain. 1928.32.1.
Dr. Wolkenberg Alajos: A kath. világmisszió könyve. Bp. Szent István Társ. 1929. 7161.
14 térkép. 25 P.
Sancti Benedicti Regula Monasteriorum. Ed. 2. a C. Butler. Freiburg. Herder. 1928.
XXIV + 224. kv. 4-80 M.
Dr. A. Knecht: Handbuch des Eherechts, gr. 8°. XII + 8 1 2 S. Freiburg. Herder. 1928.
Kötve 32 M.
W. Wiîmers S. J. : Geschichte der Religion. Bd. I.—II. 7. Aufl. Münster. Aschendorff, gb.
13-50 M.
Probleme der Gotteserkenntnis. Abhandlungen v. A. Dyroff. Elfes, Feckes u. a. Münster
Aschendorff. 1928. gb. 10"50 M.
P. W. Schmidt : Der Ursprung der Gottesidee. I. Münster. Aschendorff, gb. 25 M. 2. Aufl.
Dr. Hübner Emil : Egyházjog és jogtörténet. Cegléd. 1928.
Dr. H. Schmidt : Die Freiheit des menschlichen Willens und seine Motivation durch das
Erkennen. Münster. Münsterverlag. 1927. geb. M. 6.
Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. Képes kiadás. I. kt. 289 1. II. kt. 330 1. Budapest.
1928. Franklin. F. 47 P.

3 ème ANNËE

-

-

Nft 4 nov 1928

Revue de Pannonhalma.

-

Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye bénédictine de
Pannonhalma.
Directeur : D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction : D. Dr. Florien Kühár.
Paraît le 15. février, mai, août, novembre de chaque année. Rédaction et administration: Pannonhalma,
Győr vm., Hongrie. Abonn. 6 p. par an.
SOMMAIRE:
ÉTUDES. D. Dr. Ladislas Erdélyi : De l'histoire universelle. — D. Dr. F. Xavier
Szunyogh : Le culte de la Sainte Vierge chez les Bénédictins. II. — D. Dr. Gustave
Kalmár : La formation de la population des Balkans. — D. Dr. Ernest Mihályi : L'esprit
du moyen âge et l'art médiéval. — D. Dr. Florien Kühár : Les oeuvres théologiques inédites
de Gaspard Nemes O. S. B.
REVUE: Le congrès catholique hongrois par rf. — Ibsen et Tolstoï par D. L.
Kocsis. — L'historien des papes par D. F. Kühár. — Des directions nouvelles de l'art
religieux par D. J. Bánhegyi.
COMPTES RENDUS. Les oeuvres pédagogiques de T. Tóth. — Belles lettres. —
Histoire de la littérature. — Morale. — Études bibliques. — Philosophie. — Histoire. —
Histoire des arts. — Sciences naturelles. — Vie spirituelle.
BENEDICTINA. Bulletin d'histoire bénédictine, f D. Melchior Zalán.
OBLATS. Morceaux des epîtres de S. Jérôme. (D. A. Kálovics.) — La médaille de
S. Bénoît. (D. C. Linzer.) — Nouvelles sur nos oblats.

Dritter Jahrgang,

stimmen aus Pannonhalma. No-4-Nov-192a

Chefredakteur P. Dr. V. Strommer.
Redakteur P. Dr. Florian Kühár.
Kath. Vierteljahrsschrift für Geistesleben und Kultur. Herausgegeben von der
Benediktiner-Erzabtei
Pannonhalma.
Erscheint vierteljährlich. Redaktion und
Verlag: Pannonhalma,
Győr vm., Ungarn. Abonn. jährlich 6 p.
INHALT:
STUDIEN. P. Dr. Ladislaus Erdélyi : Ein Abriss der Weltgeschichte. — P. Dr.
F. Xaver Szunyogh : Die Mutter-Gottes-Verehrung bei den Benedictinern. II. — P. Dr.
Gustav Kalmár : Die Entstehung der Balkanvölker. — P. Dr. Ernst Mihályi : Der Geist
des Mittelalters in seiner Kunst. — P. Dr. Florian Kühár : Die unedierten theologischen
Werke von Kaspar Nemes O. S. B.
RUNDSCHAU. Der katholische Jahreskongress von rf. — Ibsen und Tolstoj von P.
L. Kocsis. — Der Geschichtschreiber der Päpste von P. F. Kühár. — P. Kuhn über
neue Richtungen der refigiösen Kunst von P. H. Bánhegyi.
BESPRECHUNGEN, Die pädagogischen Werke von T. Tóth. — Schöne Literatur. —
Literaturgeschichte. — Moral. — Bibelwissenschaft. — Philosophie. — Geschichte. —
Kunstgeschichte. — Naturwissenschaft. — Geistliches Leben.
BENEDICTINA? Ordensnachrichten. - f P. Melchior v. Zalán.
FÜR UNSERE OBLATEN. Aus den Briefen des hl. Hieronymus (P. H. Kálovics). —
Die Medaille des hl. Benediktus. (P. K. Linzer.) — Oblatennachrichten.
M e r c u r - n y o m d a Részvénytársaság G y ő r . — M ű v e z e t ő : Arany

Károly.

PANNONHALMI
SZEMLE
Évnegyedes folyóirat a magyar katholikus kultúra
és a bencés szellem szolgálatára.
F ő s z e r k e s z t ő :

Felelős

Dr. STROMMER VIKTORIN.

szerkesztő :

Dr. KÜHÁR FLÓRIS.

III. ÉVFOLYAM.

1928.

Kiadja
» Pannonhalmi Szent Benedek Rend
/

Pannonhalma, 1928.

MERCUR NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG QYÖR.

TARTALOM.

Tanulmányok:
Lap

Dr. Erdélyi László: A világtörténet vázlata.
.
.
.
.
282
Dr. Holenda Barnabás: Jedlik Ányos.
.
.
.
.
.
301
Dr. Kalmár Gusztáv: Az emberiség száma és eloszlása. .
.111
Dr. Kalmár Gusztáv: Itália tájképi átalakulása
199
Dr. Kalmár Gusztáv: A Balkán-félsziget népességének kialakulása. 315
Dr. Kálovics Adorján: Hrabanus Maurus pedagógiája.
.
.
41
Dr. Klomm Antal: A nyelvtudomány és a logika viszonya. .
.
16
Dr. Kocsis Lénárd: Ady és Hatvany.
.
.
.
.
.131
Kollár Gedeon: A magyar tudománypolitika.
.
.
.
.
227
Dr. Kiihár Flóris: P. Desiderius Lenz.
.
.
.
.
.127
Dr. Kiihár Flóris: Nemes Gáspár hittudományi művei.
.
. 324
Dr. P. Alois Mager: Stigmatizáció és a „konnersreuthi csoda".
21
Dr. P. Alois Mager: Látogatás Konnersreuthban.
.
.
.218
Dr. Mihályi Ernő: Hogyan tükröződik vissza a középkor szelleme művészetében.
.
.
.
.
.
.
.
.
304
G. Rahm: Az életjelenségek megszüntetése élő szervezeten.
. 123
Dr. Szalay Albert: Laicizmus.
.
.
.
.
.
.
.
56
Dr. Szalay Albert: Taine nemzedéke.
.
.
.
.
.
209
Dr. Szunyogh X. Ferenc: A katholikus újjászületés és a liturgia.
41
Dr. Szunyogh X. Ferenc: A bold. Szűz tisztelete a bencéseknél. 205., 296
Dr. Várkonyi Hildebrand: Pascal apologiája.
.
.
.
.
97
Zalán Menyhért: A magyar középkori missalék kutatásának feladatairól
189
Kortörténet, művészet, életrajzok, nekrológok :
Dr. Bánhegyi Jób: P. Albert Kuhn a modern egyházművészeti
irányokról. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
346
Dr. Kocsis Lénárd: Ibsen és Tolsztoj.
.
.
.
.
.
336
Dr. Kiihár Flóris: Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás.
.
1
Dr. Kiihár Flóris: fKohl Medárd.
.
.
.
.
.
. 9 2
Dr. Kiihár Flóris: Savonarola a történetírók ítélőszéke előtt.
. 241
Dr. Kiihár Flóris: A pápák történetírója: Pastor Lajos.
.
. 344
— r . — : Karácsonyi könyvpiac. Újévi újdonságok.
.
.
. 6 1
—rf.—: Az élet kapuja a magyar egyházpolitika számára.
.
62
— r . — : Kritikai programmunk. .
.
.
.
.
.
.134
—rf.—:
A magyar kath. öntudat
137
—rf.—:
Wittig esése
,337
Dr. Strommer Viktorin: f Mersich Máté
137

—rf.—: t Zalán Menyhért.
.
.
.
Dr. Szalay Jeromos: Maredsous.
.
.
Dr. Szalay Jeromos: A katholikus kritikáról

.

.
.

.
.

.
.

380
.173
239

Hitélet:
Az ausztráliai katholicizmus úttörői. .
.
.
.
.
.
Balázs Benedicta: A pannonhegyi ősmonostor. .
.
.
.
Dr. Kálovics Adorján: Paulus Diaconus: Szt. Arnulf életéről.
Dr. Kálovics Adorján: Két fejezet Hrabanus Baurusból. .
—rf.—: A magyar katholicizmus seregszemléje.
.
.

270
86
. 275
.180
. 335

Könyvismertetések :
Angyal Dávid: Szakaszok Magyarország újabb történetéből. (Dr.
Mihályi Ernő)
255
Anton Anwander: Die Religionen der Menscheit. (Dr. Kühár F.)
158
Asztalos: Wesselényi nemzetiségi politikája. (Dr. Mihályi Ernő)
85
Asztalos: Kossuth L. kora és az erdélyi kérdés. (Dr. Mihályi E.)
254
Augustinus: Der erste Religionsunterricht.- (Dr. Szalay Albert)
162
Babura L.: Nagy Szent Atanáz élete. (Dr. Kálovics Adorján)
152
Badics Ferenc: Megoldott problémák Gyöngyösi életéből. (Dr.
Kocsis Lénárd)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
164
Bakó József: Árva kalászok. (Dr. Bánhegyi Jób)
. . .
70
Balanyi: A római kérdés. (Dr. Hegyi Dámján) .
.
.
.
372
Balogh A.: Ország és nyelv. (Dr. Mihályi Ernő)
.
.
.172
Bangha: A jezsuita-rend és ellenségei. ( — r f — )
.
.
.170
361
O. Bardenhewer: Der Brief des hl. Jacobus. (Dr. Radó P.)
Dr. Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története. (Dr. Kocsis L.)
356
Biblische Geschichte. ( — r — )
.
.
.
.
.
.
.162
Henry Bordeaux: Veszedelmes játék. (Dr. Bánhegyi Jób) .
.
68
Böhm—Tankó: Lélektan és logika. (Kollár Gedeon)
.
. 365
Böle Kornél: Spanyol földön. (Dr. Kalmár Gusztáv)
.
. 168
D. Brockmann—B. Drey: Bildergebetbücher für die Kleinen, (-r-)
85
F. H. Burnet: A padlásszoba kis hercegnője. (Dr. Bánhegyi f.)
69
. 239
Calvet: D'une critique catholique. (Dr. Szalay Jeromos) .
J. Calvet: La Renouveau Catholique. (Dr. Szalay Jeromos)
.
40
Chesterton: Die verdächtigen Schritte. (Dr. Bánhegyi Jób)
. 148
Chesterton: Die Sünden des Prinzen Saradin. (Dr. Bánhegyi J.)
148
Cimetier: Pour etudier le Code de Droit Canonique. (—rf.—)
257
Clarke: Elmélkedések. (S. P.)
154
Császár E.: A magyar irodalomtörténet. (Dr Kocsis Lénárd)
. 355
N. Czike Gáborné költeményei. (Dr. Bánhegyi Jób)
.
.146
Das schöne Augsburg. (Dr. Mihályi Ernő)
85
Dávid Antal: Bábel és Assur II. Művelődés. (Dr. Radó Polikárp)
81
Dedek—Crescens: Mária-legendák. (Zalán Menyhért)
.
.146
A. Dempf: Das Unendliche . . . ( — r . — ) .
.
.
.
. 7 8

Lap

Dickens: Dombey és fia. (—bj.—)
146
Divald: A magyar iparművészet. (Dr. Mihályi Ernő)
.
. 370
Dotzler: Vater! (Dr. Hegyi Dámján)
369
P. Dörfler: Die Schmach des Kreuzes. I—II. (Dr. Bánhegyi J.) 353
Card. Dubois: Saint Joseph. (Dr. Szalay Albert)
.
.
.153
L. Dürr: Religiöse Lebenswerte des A. T. (Dr. Radó Polikárp)
361
Eckhardt Sándor: A pannóniai húntörténet keletkezése. (Dr. Mihályi Ernő)
254
Eckhardt Sándor: Sicambria. (Dr. Kocsis Lénárd)
.
.
.163
Pierre l'Ermite: Az édes anyaföld. (Dr. Szalay Albert)
.
.
66
Erdey: Kant valláserkölcsi világnézete. (—rf.—)
.
.
. 369
Erdősi: Az indiai hitterjesztés. (Linzer Szilárd).
.
.
. 370
Erdősi Károly: Napsütéses Indiában. (Dr. Kalmár Gusztáv)
. 168
H. Fahsel: Des H. Thomas Kommentar zum Röjnerbrief. (Dr.
Radó Polikárp)
.
.
.361
Farkas Gyula: Az elszakított felvidék magyarságának szellemi
élete. (Dr. Kocsis Lénárd)
83
Fábián: A francia konzervativizmus. (Dr. Szalay Albert) .
. 256
Felber: Theodicea. (Dr. Strommer Viktorin)
.
.
.
.
363
J. Fröbes: Psychologia rationalis. ( — r . — )
.
.
.
.
79
Futó Jenő: Herczeg Ferenc. (Dr. Kocsis Lénárd)
.
.
.163
Gálos: Legrégibb bibliafordításunk. ( — r . — )
.
.
.
.
356
Gálos: Szent Gellért legendája ( — r . — )
.
.
.
.
.
355
Dr. Gerőcz Kálmán: A filozófia alaptanai. (—rf.—)
.
.
79
B. Geyer: P. Abälards Philos. Schriften, (—rf.—)
. . .
78
J. Geyser: Auf dem Kampffelde der Logik. ( — r . — )
.
.
79
Grisar—Hoitsy: Luther. (Dr. Hegyi Dámján)
.
.
.
.
371
Gutberiet: Das zweite Buch der Machabäer. ( — Z . — )
.
.
82
Th. Haecker: Christentum und Kultur. (Dr. Kiihár Flóris)
. 246
A mi színházunk. (Linzer Szilárd)
.
.
.
.
.
.
374
Hajós: Az életelv. (Kollár Gedeon)
367
Handel—Mazetti: Sand-triologiája. (Dr. Bánhegyi Jób)
.
.
63
E. v. Handel—Mazetti: J. Christian Günther. (Dr. Bánhegyi J.)
145
Harsányi Lajos: De profundis. (Dr. Kocsis Lénárd) . . .
69
Harsányi Lajos: A szent asszony. (Dr. Bánhegyi Jób)
.
. 354
Dr. Házi Jenő: Sopron város története. (Dr. Mihályi Ernő)
. 255
Heckler Antal: Henszknann-lapok. (Dr. Mihályi Ernő)
.
.
84
Dr. Hirschler: A szent keresztút. (Dr. Magasi Artúr)
.
.155
Horváth Jenő: A modern Amerika története. (Dr. Kalmár G.)
. 171
Dr. Horváth Sándor: A Szentlélek Hárfája. (—rf.—)
.
.160
Huszár Elemér: A kath. házasság rendszere. (—rf.—)
.
.
77
Huonder—Várkonyi: A Mester lábainál. (S. P.)
.
.
.155
A. Huonder: Zu Füssen des Meisters. (S. P.) .
.
.
.155
P. Jagicza Juvenál: Ass. Sz. Ferenc harmadrendjének katekizmusa. (S. P.)
,
,156
Jahrbuch der angewandten Naturwissenschaften. (Dr. Holenda B.)
373
Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. (Zalán Menyhért)
.
.
. 167
Fr. Jostes: Sonnenwende. (Dr. Bánhegyi Job)
.
.
.
.158

Dr. Kolomann Juhász: Die Stifte der Csanáder Diözese.
(Dr.
Mihályi Ernő)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
83
Dr. Kecskés Pál: A házasság etikája. (Dr. Hegyi Dámján)
.
76
Kelemen Andor: Tut-Ankh-Aman földjén. (Dr. Kalmár Gusztáv)
168
Paul Keller: Titokzatos sziget. (Dr. Bánhegyi Jób) .
.
.
68
Kéky Lajos: Vajda János. (Dr. Kocsis Lénárd) .
.
.
.
164
Kincs István: Az Irsay ösök. (Dr. Szalay Albert)
.
.
. 253
I. P. Kirsch: Stationskirchen des Missale Rom. (Dr. Janota Cirill)
165
.
. 147
Kocsis László: Sz. Ferenc miséje. (Dr. Kocsis Lénárd)
Aurel Kolnai: Der ethische Wert. (Dr. Hegyi Dámján)
.
. 359
Kozma Andor: Petőfi. (Dr. Kocsis Lénárd)
.
.
.
.148
P. König Kelemen: Alverna felé. (S. P.) .
.
.
.
.156
Kösel gyermek-képeskönyvei. (Linzer Szilárd)
.
.
.
.
375
Kühár: A misztikus természetszemlélet alapjai. (K. G.)
.
.160
K. Künstle: Ikonographie der christl. Kunst. (Dr. Mihályi Ernő)
250
Leiber: Konnersreuth. (—rf.—)
.
.
.
.
.
.
.160
Liguori—Dombi: Jézus szeretetének gyakorlása. (S. P.)
.
. 259
Linhardt: Das Geheimnis des Kelches. (S. P.) .
.
.
.
259
A Literatura Almanachja. (Dr. Magasi Artúr)
.
.
.
. 7 1
Lóber: Az anyaság. (Gál Geláz)
.
.
.
.
.
.
259
A. Lübke: Technik und Mensch im Jahre 2000. (Dr. Holenda B.)
149
Marczell—Kosztersitz: A kemény parancs. (Dr. Horváth Detre)
142
E. v. Mattl—Löwenkreuz: Der verklärte Tag. (Dr. Bánhegyi J.)
71
R. Maumigny: Kath. Mystik. (—rf.—)
.
.
.
.
. 159
Dr. J. Mayer: Gesetzliche Unfruchtbarmachung. (Dr. Hegyi D.)
74
Máté: Irodalomtörténetírásunk kialakulása. (Dr. Kocsis Lénárd)
162
Mentes Mihály: Muzsikál az erdő. (Dr. Bánhegyi Jób)
.
.
72
Meszlényi A.: A magyar kath. Egyház 1848—49-ben. (Dr. Mihályi Ernő) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.169
.251
Migend Dezső: A saomatheusi remete. (Dr. SZÍVÓS Donát) .
Fr. Mitzka: Die Glaubenskrise (—rf.—)
.
.
.
.
.
357
Monay Ferenc: Római levelek. (—bj.—)
.
.
.
.
.147
Müller: Az első parancs. (S. P.)
.
.
.
.
.
.156
Müller: A 2. parancs. (S. P.)
156
Müller: A 3. parancs. (S. P.)
,156
Müller: A házasság. (S. P.)
156
Müller Lajos: A penitenciatartás. (B. B.) .
.
.
.
.
258
Müller: Az utolsó kenet. (B. B.)
258
Müller: Az egyházi rend. (B. B.)
258
Nagy József: Kornis mint kulturpolitikus. (Dr. Kocsis Lénárd) . 171
Pannonhalma a „Magyar Művészetben". (—rf.—)
.
.
.144
P a p p Ferenc: Gyulai Pál és Pataki Emilia. (Dr. Kocsis Lénárd)
164
.
.
83
P a p p Ferenc: Kemény Zsigmond. (Dr. Kocsis Lénárd)
Dr. P. Parsch: Das Jahr des Heiles 1928. (Dr. Janota Cirill)
. 165
Dr. P. Parsch: Der Weinachtgottes-dienst. (Dr. Janota Cirill) . 165
J. Pejska: lus can. religiosorum. (—rf.—)
.
.
.
.
.
257
Pintér Jenő: Szinnyei József emlékezete. (Dr. Bánhegyi Jób)
.
83

Lap

Porkoláb: Celldömölk története. (Dr. Mihályi Ernő) .
.
. 256
Pohárnok: A gyermekek királya. (Dr. SZÍVÓS Donát) .
.
.251
Prümmer: Manuale Theologiae Morális I—III. (Dr. Hegyi D.)
357
Dr. Radó Polikárp: A kereszténység sz. könyvei I. Ószövetség.
(Dr. Janota Cirill)
80
Dr. Radó Polikárp: A kereszténység sz. könyvei II. Újszövetség.
(—ac.—)
,363
J. Reinke: Mein Tagewerk. (Kálovics Rezső)
.
.
.
.150
Prinz Salm-Salm: Maximilian V. Mexiko. (Dr. Mihályi Ernő) . 256
J. Schmid: Der Epheserbrief. (Dr. Radó Polikárp)
.
.
.361
Schneider: Néhány óra a bencések közt. (—jb.—)
.
.
. 157
.
.
.162
Schofer: Studenten-Seelen. (Dr. Szalay Albert) .
Dr. Schütz Antal: Az Ige szolgálatában. (Dr Kühár Flóris)
. 248
Sebestyén: Székesfehérvári prépostság. (Zalán Menyhért) .
.170
P. Siebertz: Wunder im Weltall. (Dr. K. G.) .
.
.
.150
Sík Sándor: Sarlós Boldogasszony. (Dr. Kocsis Lénárd) .
. 259
Dr. Sípos István: A kath. házasságjog rendszere. (—rf.—)
. 257
Dr. Sipos István: Kath. Egyházjog. (—rf.—)
.
.
.
.
77
Somogyi E.: A vígság szekerén. (—bj.—)
.
.
.
.
355
A. Steeger: Das Ende grosser Menschen. (Dr. Magasi Artúr) . 154
L. Stix: Kurze Betrachtungen. (Dr. Schermann Egyed)
.
. 257
J. v. Stockhausen: Greif. (Dr. Bánhegyi Jób) .
.
.
.
73
Szerviczky Margit: Jézus. (Dr. Bánhegyi Jób) .
.
. . .
147
Székely Nándor: Krisztus apródjai. (Dr. SZÍVÓS Donát)
.
.251
Szinnyei Ferenc: Kisfaludy Károly. (Dr. Kocsis Lénárd) .
.
83
Dr. Szunyogh: A liturgikus élet. I—VII. füz. (Dr. Janota Cirill)
165
Dr. Fr. Szunyogh: In der Schule des hl. Benedikt, (—bj.—)
. 157
Szunyogh: Sz. Benedek életszabályai. (—rf.—) .
.
.
.156
Tarczai György: A budai gyár. (Dr. Kocsis Lénárd)
.
.
72
Tarczai György: Margit-legendák. (Dr. SZÍVÓS Donát)
.
.251
F. Tischleder: Die geistesgesch. Bedeutung des hl. Thomas v.
Aqu. ( — r . ~ )
, 7 8
Dr. Tóth József: Anima Emericana. (Dr. Szalay Albert)
.
.155
Dr. Tóth Tihamér: Szentbeszédek Krisztus királyságáról.
(Dr.
Scher mann Egyed)
.
.
.
.
.
.
.
.154
351
Tóth Tihamér: Character des jungen Menschen. (Dr. SZÍVÓS D.)
Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú. (Dr. SZÍVÓS Donát) .
.351
.
. 373
Tóth: Bevezetés a meteorologiába. (Dr. Holenda B.)
Trencsény Károly: Arany és az époszi közvagyon. (Dr. Kocsis L.)
164
Dr. Trikál: A jelenségekből a valóságba. (Dr. Bognár Cecil)
. 364
.148
P. Valierin: Der Kurier der Königin. (Dr. Bánhegyi Jób) .
Dr. Vasady Béla: A valláspsychologia története. (Dr. Kühár F.)
158
Vas Gereben: A nemzet napszámosai. (—ya.—)
. . .
72
Váth János: Virágos temető. (Dr. Magasi Artúr)
. . .
74
Vértesi Frigyes: Bergson rendelmélete. ( — r . — ) .
.
.
.
79
Vida: A neveléstudomány. (Kollár Gedeon)
.
.
.
.
368
Vorbachner: Az erdélyi piinpökség. (Dr. Mihályi Ernő)
.
.170

J. W a s s : Wie werde ich 100 Jahre alt? (Gál Geláz)
.
.
77
E. W a s m a n n : Eins in Gott. (Dr. Koller Pius)
.
.
.
.367
Wiederbegegnung von Kirche und Kultur in Deutschland.
(Dr.
Kühár Flóris)
246
Br. Wlassics Tibor: Halk melódiák. (Dr. Magasi Artúr)
.
.
70
Záborszky István: A lelkiismereti szabadság kialakulása. (Dr.
Hegyi Dámján)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
360
Zsigmond Ferenc: Mikszáth Kálmán. (Dr. Kocsis Lénárd)
.
83
Zsigmond Ferenc: Jósika Miklós. (Dr. Kocsis Lénárd)
.
.
83
Zsinka Ferenc: Magyar protestáns Egyháztört. Adattár. (Dr. Mihályi Ernő) .
.
.
.
.
.
.
.
. 8 4
Rendi krónika.
Dr. Sárközy Pál: A magyar bencésgimnáziumok egyévi működése. 262
Német bencések az egyházi unióért.
.
.
.
.
.
92
Protestáns bencések Németországban. .
.
.
.
.
.
92
Rendi hirek
. 9 3
Oblátus hirek
.
.
94
Rendi hirek
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.177
Oblátus hirek
185
Rendi hirek
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
376
Halottaink.
Csikász Villebáld
Gyürkis Anaklét
Fischer Kilián
.
.
Luncz Alajos
.
.
Zalán Menyhért (—rf.—)

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

274
274
274
274
388

