
akadályozni az önmaga feláldozásá
val járó cselekedeteket. Sőt maga
az, hogy sokat foglalkozik önmagá
val, nyugtalanul elernezgetí índíté
kaít, kesereg az önzésén. szintén
lehet az önkeresésnek fordulatos
megnyilvánulása. És őszinte

ilyenkor az önlebecsülés? Szándék
tekintetében az. De nem őszinte

olyan értelemben, hogy feltárná a
most jellemzett pillanatnyi helyze
tet és nem láttatja meg, hogy amit
ilyenkor alázatnak gondol, az nem
a szentek erénye, hanem veleszü
letett természetes hajlam, amely
ből jót-rosszat egyaránt lehet esi
ná'ní. Erény csak akkor lesz be
lőle, ha Irreálís eszményképét (amit
egyesek fölöttes-énnek, mások fik-
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tiv céloknak mondanak) realizálja:
ha felismeri, hogy azok közé tarto
zik, akik "tiszta" alázatra talán so
hasem képesek, hanem ilyen vagy
amolyan formában minden cseleke
detükbe. sőt érzésükbe előbb-utóbb

belelopakodik az önkeresés, -és
elfogadja ezt az igazságot minden
következményeivel együtt. Nem
úgy, hogy beletörődik, hanem úgy,
hogy vállalja a fáradságot, amivel
önkeresését minden esetben lelep
lezze és ártalmatlanná tegye. Ha
ezt vállalja és megteszí, akkor lel
kében a veleszületett alázat-haj
lam "szeretet erénnyé" lesz, ha meg
imádságos élete eredményekép a
kegyelem is segíti munkájában, ak
kor természetfölötti erénnyé, Eo

A BREVIÁRIUM ÉS A MISEKöNYV REFORMJA. A RHu
sok Kongregációja, mint emlékezetes, 1955 március 23-án dekretu
mot adott ki, amelyben jelentős egyszerűsítéseket hajt végre az
egyházi szertartásokar szabályozó rubrikák terén. Ezi a nagyfon
tossázú rendelkezést már kiadásától kezdve úgy kommentálták
mindenütt, mint az első lépést a liturgia tervezett széleskörű re
formja felé. A dekretumban foglalt előírások 1956. január l-tm lép
nek életbe a latinszertartású katolíkus Egyház számára s így ta
lán nem lesz érdekleten a rendelkezésnek néhány porutját ismer'
tetni,

Mindenekelőttmegállapítható, - és ebben az eddig' megjelent
kommentárok megegyeznek , - hogy a mostani rendelkezés célja
az egyszerűsítés. A rubrikák túltengése aS7.ázadok folyamán néha
nagyon nehézzé és bonyolulttá tette a tájékozódást a liturgia te
rűletén. Előfordult az is, hogy ellentét támadt ft rubrika betű
je és <Il liturgia szelleme kőzött. Most arról van szó, h()g'Y ft rubri
kák sűrű indája alól Ielszabadíteák, napfényre hozzák a szent
liturgia igazi prtékoét. A litunda reformjának ez az első lépése
tehát, azt mondhatnánk inkább neeativ jelleg'Ű, a célja az egy
szerűsftés, ritkítás - mint ahogy a kertúsz is tavasszal levasrdossa
II sűrű, egymást keresztező, és így a fejlődést is glÍJtló ágakat.

A dekreteum négy nagy fe:iezetben tárgyalja anyagát. Az: el
"Ö ezek kőzűl az egyházi naptárban bekövetkező változtatásokat
közlí. Ennek leglényegesebb momentuma, hogy ezentúl mecszű

nik az u. n. "semiduple,x" ünnep, ami amolyan később kialakult
'itmenet volt az ősi "simplex", vagyis egyszerű és a "duplex",
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vagyis <Il kettős szertartású nap között, amelyen a hétköznapi Zilo
lozsma mellett az ugyanarra a napra eső ünnep zsolozsmáját is
elmondták. Mcstantól fogva az eddigi sémiduplex ünnepek lesz
nek asimplexek, a simplexekről pedig ezentúl csak megemlékezés
történik. Ezáltal az egyházi év során 32 nap válilk u. n. feriaVÍl.
vagyi,s egyházi értelemben vett hétköznappá, .amihee még további
2Cl' jön a nyolcadok reformjával kapcsoleitban.

A vasárnapok terén az az ujdonság, hogy Advent valameunvi
vasúrnapja és nagyböjt első vasárnapjától a Fehér-vasárnapig
rninden vasárnap, valamint a Pünkösd-vasárnapja elsőosztályú

duplex vasárnap lesz, ami azt jelenti, hogy ezeket a vasárnapo
kat semmiféle arra a napra eső ünnep nem nyomja el, így pl. ha
tőr'ténetesen úgy esnék, a december 8-i Szeplőtelen Fogantatás ün
nepe sem. További ujdonság, hogy a vasárnapok ritusa ezentúl
duplex lesz, valamint az, hogy megszűník az u. n. "akad'ályozott
vasárnap". Előfordultugyanis, hogy valamelyik vasárnap egy esz
tendőben nem korült soera, Igy aztán annak mlséíét és zsolozsmá
jM valamelyik szabad napon előre el kellett mondaní. Ezentúl csak
meg kell ról,a emlékezni.

Jelentős egyszerűsítés történt a vig.iliákkal kapcsolatban. Ügy
uevezett kíváltsázos vigilia ezentúl csak kettő lesz, karácsony é",
pünkösd, ünnepe- előtt; (a nagyszombatot a dekretum ünnepnek szá
mítja.) Az eddigi 14 vigiliából csak .a korban legrégebbi öt marad
meg, laz Aldozóesütö'rf.ö,k, a Keresztelő Szent János ünnepe (jún.
24), fi Péter Pál, a Szent Lőrinc ünnepe (aug. 1.) ős fi Nagy
boddogasszony ünnepe előtti.

A lesrjelentékenyebb egyszerűsítés a nyolcadok terén követlee
zik be. Lestújabban ugyanis már 18 ünneenek volt oktává ia, ami,
ha összeszámítjuk, 144 napot foglalt el az e,gyházi évből, Míndozek
helyébe oa dekrétum értelmében csupán három nyolcad marad meg,
Karácsony, Husvét és Pünkösd oktávája. Az eltörölt nyolcadok
napjai köznapok lettek, de az' eddigi oktávás nazvobb ünnepek
kőzül néhánynak előnapia kűlőnleges jelleget kapott.

A szentek ünnepeinek megülése terén is történtek kisebb vál
tozások, fi legszámottevőbb ezek között, hogv a nagyböjt tartama
alatt nemcsak II szentrnise, hanem a zsolozsma is a uagybőjtről

mondható.
A dekretulll második része fi meeemlékezések terén vezet be

jelentős egvszerűsítéseket, míz a harmadik rész la Breviáriumban
bekövetkező váltoatatásokat tárgya.lja. Ezekre nézve a papság ter
méssetesen meg fogja kapni a szükséges értesítést. Nem pap ol
vasóinkat az elmondottakon kívül a misekönyvben bekövetkező

változások érdeklik. Ezen fi téren az első egyszerűsítés a szontmise
könyörgéseivel kapcsolatban történik. Egys·zer 8 mindenkorra meg
szűnnek az idöszakokra szóló u. n. általános mesremlékezések. A
halottakért vézzett énekesmiséknél. pedig ezentúl csak eg-yetlen
oratiót szabad mondani, a csendes miséknél szabad, de nem kell
hármat. Az év köznapjain a jövőben ha szentek rnezemlékezése van
a zsolozsmában és a misébenva pap a misét tetszése szerint mond
hatja a köznanról, v,ag-y ünnepi módon megemlékezhetik a s'lel1'trőJ.

A g-yász,misében a Dies iraet ezentul csak .akkor kell mondani, ha
a holttest jelen van a templomban, vagy temetési misét monda
nak. A Credót ezentúl minden vasárnapon és elsőosztályú ünnepen
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el kell mondaní. A praefatiot illetőleg ezentúl minden misének ft
sajátos praefatiója mondandó, ha ilyen nincs, a liturgikus időé,
vagy az áltaíáuoe. Ez pl, azt jeJenti, hogy a karácsonyi praefatiót
ezentúl nem kell mondani augusztus 6-í Urunk színevál.toeása ün
nepén, sem Úrnapján, sem az Oltáriszentsézröl szóló misékben. Ha
sonlóképpen az apostolok praefatiója nem mondandó ezentúl a
pápák miséjében. A dekrétum utolsó pontja végül egy sokat vi
tatott kérdést hoz nyugvópontra, ezentúl nem lesz más utolsó
evangélium, mint a szokásos Szerut .Iános r. fejezete, csupán a
karácsony harmadik miséiében Iesz más evangélium az utolsó he
lyett, miután ennek a misének evangéliumi perikópája éppen a
szőbanforgó Szent J ános-részlet, A másik kivétel a virágvasárnap
utolsó evangéliuma. amikor a magánmisékben a Jézus diadalmas
jeruzsálemi bevonulásáról szóló szentírásrészletet kell olvasni, mi
ntán ez az evangéliuma barkaszentelésben kerül sorra, és a ma
gúnmisékben pálmaág vagy barkaszendelés nincs.

A 75 ÉVES MIHAIL SADOVEANU nemcsak a legkimagaslóbb
élő román ír6, hanem az egész Dunavidék e,gyik leanaauobb mai
írója. is. Az oly sokuiio ttüár és förök rabságban sinylődő román
ság Q, XIX. századlJa,n önálló ne1n?cti életének me.qindufásáva;l
eaJ/ütt villámgyors iramban bonuikoeiatto. ki szellemi éle'ét is.
11fihf/il Sadovenau a legjobb példa erre a gyors virá.qbaszökkenés:'
re. Ha magyar irodalmi példákhoz lwson.'íl,juk, azt kel mondar
nunk, hogy ő egyszeményben a rom.án irodalom J 6kai-.ia, Móricz
Zsiamondja. de leoúiabbnn már Veres Pé'er és Szabó Pál szereoét
ig betölti. Rendkivüli .qazdaf/ságú író tehát, s nemzetének minden
táján, mindenfajta lakóJa között otthonos. Miiveiben meaelevened
npk Moldva lankái, aKárpátole havasai, a Baraatm pusztaság és
Dobrudesa meg a Pm!h és Szerel közötti teriilet benél'esillő tá
jai. Több elbeszélése részben Erdélnben ,iá

'
szádik s székely sze

replői is vannak, mint a .Broe, a madész" című nagy elbeszélésé
nek. S a székely népi humort i.s sikerül éreztetnie,

Az 1880-ban, Poscani-ban seiile'ett író apai áaon. Ol~éniából
e'űzött birtokos cwltÍdból származik. Ezek oe ő'<,ei Mohlnál)'1. tele
pedtek 8 off öss?eházn.qo({fnk fl para.s?fok1)()[ lett fii7dhérlők u~ó

daival. Az álmodozó lelkü7e '71 Scdooeansi kis(1?Jermek ~~nrátó' ioa
un a román és az orosz irodalom klasseikusainnk: emTlí;iiSn nii?'eke
dik, hamarosan Iui'tirozott irán1Jba tör a. tehetséoe: szé 'tépi Euripi
des n1/omán irt verses trnqérliájáf és elfi)'/ fnm", népé..,.pT;; h71 é~e

kese kíván lenni e,qyediil. És népének 'fejTödésével lénést tartva
teszi mea az uta.t a romantikus hm)((.,qi seerelmi tro oédidk PS a va
dászélmények édess?n?'1Í elmesélésétől kezdve a népi realizmuss-al
lá' ott parasztre,qényekig.

. Hatalmas nueloműoéezmár első írásaiban is. a név nyel1Jén.ek
- ízét, zamatát káttizza le hon aulatos, a tranezoen/lensbe átcsapó irti

sotbos« s 'fl'l.űveiben mindeniiH ott érezhe'ő Mnldo1,ánnk. a román
"Dunán+úl"-nak 1111elvi iiriikiséae, Az első viláahrlhorú üfán ÚJ,
nnayvárosi. s"ociális nroblémák kettik fel a fi.qllelmét. A .Hold
béli emberek"-ben kernietlen iróniá1JOl mufatJa mea a vilál11,tirn.qi
ranara emelkedő Bnlwre.ql pa.namf/viláaát s az i.anzi. népükhöz
hű románok szenoedését ebben a talmi, zürzavaros kapitalista for-



gatagban. Elvezet bennünket a századforduló táján benépesülő
Pruihon, Seereten túli puszlaságokba. a .Veremiakék" honába,
ahol még a töröktőL nemrégen szabadul/an. földbevájt visk6kban
fo. y t le a parasztság élete. míg bojáraí külföldre meneküUek a ho
ni tájak sívársága elől.

I smét egy hatalmas koriordulá után, 1944 ősze után megmufa.t
ja ennek az oly sokáig rabszolgasorsra ítélt népnek bekapcsolódá
sát a modern gazdasági életbe. "Mitrea Cocor útja" című regényé
nek hőse a parasztság egy tagját realizá ja s bemutatja a mai dol
gozó parasztság egyik tipikus képviselőjét.Uj tipusú hős ez s az új
ember törekvéseit személyesíti meg. Sadooeanunak, népe seerelme
sénele a történelmi fejlődés adta meg a perspektívát ahhoz, hogy
tudja, mit kell a dolgozó parasztságnak tennie jö1)ője érdekében.
[{is árva gyermeket mutat be. akit testvérei nevelés ürügyén ha
lálra dolaoetainak; majd hogy büszkeségét letörjék. béresnek álli'
ják be egy bojárhoz, ahol a saját testén érezhe i az elnyomás ke
serveit. A fiú azután katonaként a frontra kerül, u/á ja a iasise:«
háborút, de munkásokkal találkozik, akik vele egyformán gondol
koznak és megértetik vele az új éle 'formát, ameismele hősünk
egyik kiformálója lesz paraszUársai között.

Sodooenau mesterien ha.sználja a nép nye.l'vét salakjainak rl'
alisztikus érvénye sokszor döbbenetes. ÚJ. eddig ismere'len. ember
tipusokkal ajándékozta meg Európa irodahná! ez a na.qy mesélő,
aki teoretikusnak épp oly kitűnő. mint amilyen máalku« erővel
tudja a természetei és népének transzcendens hajlatnait is ecsetelni,

-í -ó.

A SZEN'.r VINOE-KON:FER~jNCI.AKELÖ~'U'I'ÁRA. A Szent
Vince-konferenciák korunk leg-elterjedtebb és legáldásosabb mÍÍ
ködő szooiális intézményei közé tartoznak Elter.iedtsésrük szemlél
tetésére legyen elég annyit említenünk, hogy 1936-ban nyolcvan
orszázban tizenötezer konferencia több, mint kétszázezer tagg-aJ
működött, Az intézmény célja a szó levtágubb g-y,akorláA.a. éspedix
lehetőleg személyes szolzálat formájában. Megalanítűsának érdo
me, mint ismeretes, a francia Ozanam :B'rigyesnek, akkor mé'-r, fi
atal egyetemi hallrratónak, később n Sorbonne európai hírű taná
rának nevéhez fűződik. Ozanam 1833-ban hivta életre az első con
fercnce de eliaritét egy Baillv nevű nyomdatulajdonos és öt eg-vc
terni hallgató társaságában, és az egyesület egy-kettőre elterjedt
HZ eg'ész kultúrvilágban.

Kétségtelen, hocy a Szent Vinee-konferenciák minden Izében
eredeti alkotása volt a na,gy szoeiális apostolnak. F..lletrehívár:..áho7
részben kora szociália- viszonyainak szemléléséből, részoon eaját
lelke hevületéből merf tette az liAztönzést. Alapításában elsősorban

az a vágy vezérelte, hogYa ré/ó hagyományok útjár61 messze le
tért laikus társadalomnak Ievalább az irsralmas szeretet műveinek
gyakorlásával ismét mt'"d,ot HilinH az E!':'yhá7, cselekvő életéhe> való
szerves visssakapcsolódásra, E ...ért művét kifejcz,etten a laikus vi
lágra alapozta és az egyháziaknak csak az irányításban juttatoM
szerepet.

De bármily u.iszerűnek és eredebinek ha jatt Ozau am NKOnd CI

Iása, a maga. idedében. cq; még nem jelent,i azt, hogy előtte senki
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máR nem kí.sél'letezett hasonló megoldással. Hiszen míndjárt szo
ciális mintaképéről, Páli Szen t Vincéről tudjuk, hogy a szegény
gondozás rendszeresitésére és a lelki igények fokozottabb kíelégí
tésére az úgynevezett dames de la charité számára már 1617-ben
bevezette a conirétie de la charité tartásának szokását, Valamivel
később, 1620-ban a laikus Iérfivilágra is kiterjesztette ezt az in
tézkedését ésa serví toura des pauvres részére szdntén rendszeres
konferenciák tartását rendelte el.

Az öskeresés azonban nem állott meg itt, Ujabb kutatások
ugyanis kiderítették, hogy Ozanam eszméje még messzebbre, e""ó
szen a XVII. század elejéig nyomozható' visszafelé, Megbízható
adatok szei-int már a század kezdő éveiben egy külön szegénygon
dozó egyesület alakult azzal al kimondott céllal, hogy pontos hely
színi vizsgálattal győzí5dj& meg apápaí támogatásért folyamodó
CIsaládok vagyorui helyzetéről. VIII. Kelemen pápa rendelkezése
értelmében minden plébáuián két nemes embert kellett megbízni
P.'LZCl a nagy tapintatot igénylő feladattal.

Az esryesűlet középpontja a San Lorenzo in Damaso-templom
plébániáján nyert elhelyezést, Eredeí.iben reánk maradt a templom
plébánosának és kanonokjainak 1602 január 4-én kelt meghívó

le.v61e, melyben az ügy megbeszélésére ésa szükséges tisztviselői kar
ő,;szeállit&;ára tanáoskozásra hivták össze a plébánia terűletén
lakó nemes urakat. A felhívás nagy Ielkesedést váltott ki. Azonnal
1J'g'y ideiglenes bizotf.ságot választottak ie-hát és a via del Pelleg-ririo
mentén levő üzletekben próbaképpen néhány ládát állítottak fei
uiamizenagyiijtés céljából. A kísérlet kitűnően bevált, a begyült
alamizsna mennyiségo Illessze meghaladta a tervezők számítá
sait, Erre végleg megalakult az egveeület és ügyeinek vitelére vi
z.itátorokat, alami:..mug';)'i.1jt,őkel. békéltetőket, raktáruokot másné
von pénztárost (easaiorc), ti.tkárt (segl'etu,rio) és ellenőröket vá
la sZ'toítak, sőt :ió olasz szokás S7RI"int még bíboros-protektorról is
gondoskodtak.

Az egyesület, ruint említettük, elsősorban információs cél ok
ra alakult. Ezen a e(~lkitüzésen azonban minddár-t meg-indúlásakor
j ÚIt elte l1W!!'Ú' és ta',!',Íai egyszerű körnvozettanulmányok végzése
b01yertt kezdettől fogva It,,- irgalmas szei-etet legkülönbözőbb meg
nvilvánulásainak gyakorlására helyezték működésük súlypontját.
Külőnősen nagy szeretettel f'ogl alkoztak az éhezőkkel. hajlékra
lanokkal és ruhátlauokkal. A. betegeket sűrűn meglátogatták, vi
gafJ:dalták P." kdtartásra buzdították: ha pedig állapotuk súlvosra
fm'dult, eWkélSzíleW~k öket n. boldoz Jdrnúlásra, Volt gondjuk ar
l'n is, hogy II g-yerllleli:e,ket a keresztény tanításon való rnegjele
r.ésre öszWnözz,éJi,. [.,zeg'élJY, í isztességes és 'erkölcsös lányok ki
házasításáru goudoskodtak hozomány szerzéséről. N em Ieledkez
tf'.k meg a börtönök ezerencsétlen lakóiról sem, s6t szeratetük
leleményessézéhen még' arra is gondol lak, hogy bajba jutott 8Z,C

g'é.ny embertársaik számára megbizható istenneves ügyvédet sze
rezzenek.

Az alamiasnu egy részét pénzben f izették ki. Altalános elv
volt. hogy It tagok iíLszáz mai líra értékét meg nem haladó ÖSf>ZÜ'
g"f,t bármikor kiutalhattak. Nagyobb összeg Iolvósításához azonban
már a tanács hozzájárulása is szüksézes volt. A k iutalások a leg
kiilőnbőzőbh elmeken Hi!'t'(>lltl',k. Például Bizonyos Alexander nevű
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nőnek négy tallért adtak házasság; eímén, Katalinnak öt tallér"
mutrácvásárlásra, Sűrűn visszatérő tétel a kereeztény oktatásban
tanúsított szorgalom jutalmazasa és hozományadás. De még sű

rűbben szerepeínek a természetbend adományok, mint péLdJául al
ujszülötteknek szánt pólyák, kötések, lepedők, szalmazsákok, vász
nak és így tovább. Mindez - évenkdnt áH'ag háromezee-tallér ér
tékben, - részint a tagok hozzádá.rulásából, részint a via del Pel
legr-inot és a Carupo dei B'iortt kőrnyezö házakban végze'tt ala
mizsnagvüjtéeböl, részinc a jótevők adományáből, esetleg laisebb
hagyatékokból tevődött össze.

Az egyesület amellett, hogy sok ember életét meg'könnyítette
és.Telderftette, a tagok életének megszemtelésére is észrevehetően

kihatott. Mert . legtöbben megseivlelték az alapszabályok figyel
meztetését: -Mível az irgu.lmasság műveit sseretet nélkül érdem
szerzően gyakorolni nem lehet, a szeretet pedig semmiképpen sem
fér össze a bűnnel. igyekezzenek tisztán tartani magukat a bűn
től.« Ennek a programnak megf'elelően belépéstik napján, az év
nagyobb ünnepein és Szent Lőrinc vértanú ünnepén szeartáldozás
hoz járultak, miudennap lelkiismeretvizsgálást végeztek és igye
keztek hivatalbeli kötelességeiknek minél pontosabban megfelelni.

Az egyesület egészen a XIX. század elejéig, fennállott és mind
végig kifogástalanul működött, Reánk maradt jegyzőkönyvei éi'
iratai fontos művelődéstörténetiadalékoka barokk- ős felvilágo
sodáskorabeli Róma szoeiális arculatának megismeréséhez,

Nincs rá adatunk, hogy akár Páli Szerit Vince, akár Ozauam
tudomással birt volna 'a' San Lorenzo in Damaso mallett működó
szegénysegélyező egyesület működéséröl. Programjuk meglevő ta
lálkozása tehát osak újabb bizonyítéka annak, hogy a keresztény
szerétet leleményessége minden korhan megtalálja a korviszöuyok
nak legjobban megfelelő megoldásokat. (bgy.)

ORTEGA Y GASSET HALALARA. Aki magyar és kxdolikus.
az egy kissé mindenképpen latin is és e latinitáson keresztűl. érti
meg a mediterrén kui.urát, Oríega y Gasset, a madridi egye/em
egykori metafizika tanára nem énhe,ő meg a Földközi tenger kék
sége és éles napsütése nélkül. N em mintha ez a ragyogó tollú gon
dolkodó-művész maga homályos lenne. Ellenkezőleg, éppen tiin
dök.ő és tiszta stilusa az, ami varázslatába vona kortársait. Meg
volt az a tehetsége, hogy a legnehezebb bölcseleti témákon a leg-

. könnyedébb gráciával vezesse át o va:;óit. Az édesen szóló sd
liszta és gondolkodó azonban mindent, amit az északibb gonáolko
dóktól vett át, a mediterraneum. kék-amny mgyogásába.n maclatott
be. Észak mélységébe dél világo:;:;ágát árasztotta; Ezért is olyan
csábító minden írása, akár egyetértünk vele, akár nem. Értlté Ő,
hogya két világháború válságai közt gyötrődő nyugati nemzedé
keket o yannyira meaeire. te. Meg azu,án ő maga is a nyugati
válság-irodalom legékesebb tollú képviselője. Életreszóló élménye
az első világháború után szétesett spanyol társadalom, amelynek
válságairól, lelki szé:esettségéről az "Espana invertebrada" című
1922-ben megjelent könyvében raizolt megrázó képet. Az európai
válság-iroda,omnak egyik legjellemzőbb vonása, hogy pompáSa11
és meggyőzően adja elő a diagnozist, de felajánlott orvossága leg-
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többször silány és nevetséges. Orteaa azonban nemigen gom1ol (R

vosságra. Megelégszik azzal, hogy elbűvölő ékesszólással, páratlan
izléssel, fö, ényes e 'eganciával - csevegjen.

A bölcseleti irányok közül még leginkább az u. n. életfiloz6
fusokhoz áll legközelebb. Adósa Nieieschének és Bergsonnak, de
meetere Goethe és Hegel is. Darwin fejlődéstani szempon/jaiba be
leo vadnak Platon ideái. Élet é.~ szellem finom és a.rányos vegyü
lékéből párot italt nyu}t klasszikus szőlőleve,'ekkelékesített arany
serleaben. Ez a nemes nedű azonban nem válik olyan itallfi, am,ely
az oltáron Kriezlu» vérévé lénueoiühetne át. Mert ha, ő méluen
átélt spa.nyolsága révén menrhe.etlenűl ka:folikus is, gondolkodása
lényegében' mégis csak inkább pogány. A tömegek ltizadásu (Rebe
lion de las masas) cimű világhírű könyvében rendkívül találó ké
pet rajzol környezetének és korának szétesőben lévő társadalrnáról,
de a ieltoulá lömegekre a pogány bölcs fölényes metme'ésével,
nempedig a szeniek szenniedé yes szere'ei ével ·va.gy a kommunis
ták iorradolmi szándékával tekint. Pedig ft nyugati táreadalom
helyzetét nemcsak élesen. vi.'á,qosan, sze lemesen, de helJ/esen is
me." tudja, fogalmazni. "Embereket látni, - írja - akik eUévedtek
saját útves,ztőjükben, meri nincs semmi, aminek életüket odaad
ják. Minden parancs- és rendeszme sárba van taposva. Lii/szól.fI'.Q
ez a szabadság .. , Va.lójában nem az. H a az élet önmagában fel
szabadul, elveszti önmagát, üres lesz és eéltolas: ... El vlln veszve,
ha egyedül van önmagá'pal. Az önösség labirintus. Élni annyi,
mint egy célra elhaidua lenni". Orteaa felismeri társadalmá.nak
krieisét, a mnuuü! ka,pita,,1ista. és liberális társiulalom benső be
tegséflét s belőle fakadó tehetetlenséoé', nmetuet honfitársa, Ma
dariaga is nem egyszer megfigyelt. Az önösség labi1'Ínfusából azon
ban nem vezet ki ez a gondokodó-müvész, mert végül is nem m?l
tat ja meg azt a célt, ami felé el kellene hajíltatnunk. Azt mondia
kora emberéről, hogy' "sohasem néz k,i önrnagából", de nem mu
tatja meg azokat a cslllaaolcai, ameittekre feltekint sen. Or'eun nem
mequálrani akar, hanem el akar bűvöni. "El iema de nues'ro
iiempo" címü tanulmánYában a nemzedékfogalom elemzéséből k:i
indu'va megkísérel valami célt adni, arnikor oda lyukad ki, hogJl
a jelen kor nemzedékénele tetodasa: "megkísérelni a vilá.o rendezé

-séi az élet szempontjából." Viszont: "az élei önmaga rendezi ér-
tékeit", S az ember akkor él helyesen. ha enaedi, hotnt az élet vi·
ave. A kuliura, a spontán é'et elrendezte értékek világa és nem
is irhafó elő, hogy az élet rnit tegyen, sőt ae! nem is sznbrtd elő

írní. De hol itt a cél, az ember é.~ a kuliur« cé7ja.? Bölcselőnk nem
mondia mea. Mint minden szabadaondolkodá. ő is érzi, hogy ret
tenetes doloa eszménuek és normák szerint é'ni, de azt is tudia,
ho.oY nélkülük emberként é'ni - lehetetlen; Az önmaoát rendező
sponfán éle'rM beezél s ez az élet Orteoa. ismere'len istene, az em
ber titokzatos ,Qondviselője,aki azonban nem nyilafkoz~atj'lki mar
.oáf. Orlega lényegében c.~a7ódottszaba.de7vű. aki észrelJeszi és
fel'árja a polnári társadalom. hire'lenséoét, kiiiresedését, eszmei
tarta.lmat~ansáqát.de se kedve, se elszánfsá,qa, hogy maaa tíízzön
ki eszményeket honfiJársai és kortársai számára. Mé.Qís, mintha
itt-ott sei'ene va.'amil. Leaaltibh is erre »all, amikor ,.A szerelem
ről" cimű művében odaoe'i: Meg va,oyak győződve róla, hogy az
európai lélek valami új isten-tapasztaláshoz van közel, ennek a
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roppant horderejű, mindennél fontosabb realitásnak valami új
heCáJásához." Reméljük, hogy Orteaa y Gosset. ez a ragyogó euró
pai jelenség, akiben olyan művész~ módon összefonódott az élet és
a szellem seerelme, a gondo~at mé ysége és a kifejezés konnsted
I;ége, annyi talány és rejtelem fejtegetése és megmutatása után oz
élet egyetlen bizonyosságán át, eljutott a minden érlelem és l,j
f.á.qosság Aiyjához. (Szigeti Endre)

II. RÁKúCZI FERENC ÉS SZÉCSÉNY VAROSA. (A kurue
országg'yűlés 250. évfordulójára.) "Tanítóim állásomnak megfelelő

erkölcsöket fejle8Zltettek ki lelkemben és a Te imádásodra vezettek.
Te tetted ugyanis, hogy ifjú koromban előljáróimmalszemben igen
engedelmes voltam,' így ír önéletrajzában II. Rákóesi Ferenc.
Ezoknek a nevelőknek volt egyike P. Bárkányi János, szécsényi
házfőnök.

Ö volt az, aki II kétszeres török hódoltság és pestisjárvány
után, Isten kegyelmében bízva, vasakarattal és izzó mazvar szívvel
ujből megalapította Szécsényt és II környékbeli községeket. Az er
dők rengetegeibe és a barlangokba menekült népet visszacsalossat
ta é-s a kormos romok eltakarítása után hozzálátott rendtársaival
~ütt az építéshez. Nem lehet meghatódottság nélkül olvasni a
széosénvi kolostor történetének lapjait, melyek leírják az ujjáhpí
tök küzdelmeit, összehasonlítva saját munkájukat a fog,ságból visz
seatért választott név szent építkezéeével. P. Bárkánvi azonban
nemcsak a Palócföldnek volt lelke. Mint országos hírű, ll'agyb~l.
tású szónokra, egyben tudós és szentéletű férfira terelődött rá az
()7.vegy Zrinyi Ilona figyelme, és udvari papjának, valamint fia
nevelőjének kérte meg, igy kerűlt p. Bárkánvi Munkáes várába.
A kis fejedelmet nemcsak a hit elemeire, de az írás-olvasás tudo
mánvára is ö oktatta, A mestert és tanítványt őszinte szeretet kö
tötte össze, Látjuk ezt II Fejedelem már idézett nvilatkozatából, de
az alábbi sorokból is. mellvekkel a páter, a tanítvány ABC-s köny
vét dedikálta: "A bölcsességnek kezdete az Úr félelme. Kitől min
don jókn.ak áJdását kívánja Páter Bárkánvi János a méltósázns
és naeyságos nevendék fejedelmi nagoy Rákóczi famill iának rnél
tósázos esemetéjáre, Rákócz.y Ferikére. Kinek az Ür naníaí! so
kakra terjessze, földön, mennyben örökösen nag-yro nevelle." Ked
ves jelenet lehetott az, míkor a kis Fejedelem a szerető nevelő
ölében ült, vagy arnikor a térdén Iovasrolt: mert A'l,t, i<j felje"'Yflzt('
a törlénetíró. Különösen nagy volt fontossároa Rákóczi lf',lk~heTl

a katolikns nevelésnek, mikor 87,. az i ntranzizen sen protestáns
Thököly Imre személyében mostoha apát kapott. ,.Gyal<ran rnp'j{
kfsérelték, hogy vallásomból kitérítsenek" olvaehatiuk a fejP(\f'
lern önéletrajzában, (.8 bizoriv igen kemény szavakkal ("kígyó")
jellemzi mostohájánaik katolikus hite ellen irányuló tevékeny&é-
g'lÓt. .

A nevelő és tanítvány jóviszonya természetesen később is meg
lát~zott Il ferences rend és a Fejedelem által képviselt eszmék vi
szonván. Amikor az ezer sebből vérzd orsv.á.g' ügyét a Gondviselés
akl1ra1tából Rákóczi a magáévá tette. lCig'jobb támosratóit a bará
tokban találta. A szabadságharc élesztésének: a lakosság felrázá-
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sának és fegyveTbe állításának fontos munkájáért méltán nevez
ték őket "kuruc barátoknak."

A törfénetírás bőségesen tájékoztat bennünket a szabadsáznare
kezdetéről. Hogyan került a veeetőszerep egyre iobban Rákóci.i
hoz és hogyan lett ő személyében és törekvéseiben is megtestesü
lése az örök mag-yar seabadságvágynak A felkelés által teremtett
helyzet leg'la.1izálására és az új jo·grend megalkotására volt hívat
va a azécsényi országgyűlés.

1705 szeptemberébon érkezett Rákóczi Szécsénybe, Hazajött. Ott
honnal várta őt e1rY kolostor, malynek lakói, legelsősorban a már
idézett P. Bárkányi szeros kuruc-kapesol ataí révén. t iszfelettel
jes ezeretettel voltak irányában. Az annyiszor rombadőlt kolostor
nak szinte csodálatos módon megmaradt 14. szásadbeli része' lett
a Fejedelem szállása. A maga nemében páratlan építéstechnikádú
és szépségű, u. n. kövponti-oszlopoa gótikus terem, a sekreetvs fo
lett, ezóta viseli a Fejedelem nevét. És kelti mindmáiglan annyi
látozató lelkében a vallásos hazafiság szent érzését. A századok
áhítatával mcgszentelt falak, az Euchariszti.a közelsésre, a fö,ldi.
dicsőségének teljéhen lévő Fejedelem mélységesen vallásos lelké
ben mindmegannyi szent indítás volt: szeréuven. az uralkodói fml
ség pompája és gazdagsága nélkül élni, dolgozni, harcolni ees
szegény nemzetért ...

Valóban szegény nemzet! Szécsény ennek is tanúja volt. Ö87.
szedöttek püspökei, főpapjai, megyéi és rendjei és világ-caszólé.
lelkesedéssol "az Haza szabadságáért összeszövetkezett masrvarok
és szövetséges rendék ig-azán való vezérlésére Vezérlő Fejedelem
mé" választották Rákóezit, Ünnepi mise, iidvrivalgás, áldomás, do
a következő napokon már éppen vallási külőnállásuk miatt a pár
tok és Híul'ak egyéni gravarneneikkel jöttek elő, Széthúzás, 01lNI
ségeskedés váltotta fel aminapi eg'ység-e,s vívátot. Nem tudták
megteremteni az,t az erős szervezeti egység-et, mely a szent cél
érdekében ö,;,sze.fog-vR a nemzetet, a szabadsáeharcnak szerenesés
véget biztosított volna. .

Ilyen kőrülménvek miatt október elején vég'et ért a szécsénví
ország-gyűlés, a kolostor krónfkása pedig felje.gyezte a távozó
Feiodelem nagylelkű gesztusát, hozyelamizsnaképpen 160 forintot.
adományozott a Povarello fiainak. Érezzük, hogy ennél sokkal
többet is adott: lelkét hagyta a vidéken és a szent falak kÖ7,1itt.

(Bognár Lajos)

ARANY JANOS LEVELE EGY ESZTERGOMI FOTOGRA
FUSMESTERHEZ, A múlt század harmadik harmadában élt é~'
működött Esztergomban Beszédes Sándor fényképészmester, aki
mesierséaének kiváló szakembere oolr. Ujtajta, abban az időben
igen fe'jett eljárást dolgozott ki, melsmek segítségével a klasszi
kus mesierek alkotásairól sikerült reprodukciókat készített. 1875·
ben Esztergomban kuult a Dürer Albert "Kisebb passiójáról" ké
szített "tényvésefi ufánza/ait", folió kiadásban, 37 képpel. 5 fmntos
áron. Beszédes a reprodukciókat a Simor János hercegprímás érté
kes gyüjteményében lévő eredeti Dürer-metsze:'ekről készí/ette.

Az új nyomdatechnikai eljárásról beszámolt az Besteroombon
kiadott "Irodalmi Ertesítő Buzárovits Gusztáv könyv-, zene- és
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képkereskedéséből" c. folyóirat 1875. évi 8. és g. száma. (Buzárovit.s
jómódú nyomda.ulajdonos és könyvkereskedő volt, aki éveken át
kiadta a lenti hosszú című folyóiratot. Ebben reklámízű kommű

nueet« "neUetL gyalCran tarw"mUs cikkek, kdnyvrecenzlók, irodatmi
hirek. is meoiecencek.) A Beszédes Dürer-reprodukcióiról szóló cikk:
a következőket irja: "E találmány a fényképet a titographia terére
heiueeu: at. A fenyképnek a saJá"ságos módon etökészl.e"t kőre
való leeecete által az eredetivel teljesen összhangzó, attól alin meg
különbözteihe.őmásolatot eredményez". (117. old.)

"lI'ényvéseti uiánzatai"-ból Beszédes kuldöd egy-egy albumot
az uralkodónak, Simor hercegprimásnak, Treiort AgostOn vallás
és ICOZlJte a.ali'Ugyí mtniliz,erneh:, baró tsvna bvmonnatc, az ah:tCuri
idők görög származású bőkezű mecénásának, valamint a Magyar
Tudpmányos Akademuinak. Arany János, mint a Magyar Tudo
mányos Akadémia lőtitkára a következő levéllel nyugtázta Be-
szédes kiadványának á.oécelét: .

"igen tisz.eu Uram! A Magyar Tudományos Akadémia folyó
cetéber hó 4-én tartott összes idésén szerencsém volt bemuta,tni
Dürer Aibrectü Ú. n. "Kisebb Passtáiának" azon diszes kiadású
példányat, me.uet tisz.eli uraságod könyviárunk részére felajánlni
ssineskedett, Az akadémia teljes méltánylattal és hazafiúi öröm
mel veue tudomásul a találmány jelesliégét, melyről a valóban
művészileg ktátliwil lapok ianúskodnak, s köszöneiét fejezte ki a
beküldött példányért, mely könyvtára egyik díszét fogja képezni.
Miről, midőn szerencsém van értesíteni, tisztelehel maradok alá
zatos szolgája Arany János főtitkár. Budapescen, 1875: Oetáber
7-én."

Arany levelének eredetije valószínűle.Q elkallódott, de meglehet,
hogy Beszédes valamely leszármazott jánál lappang. A szöveg a
már tárgyalt folyóirmban megjelent. (1875. évf. 121-122. oid-)

Sorainkkat a magyar nyomdatechnika egyik elfeledett tovább
fejlesz.őjénekemiékét igyekeztünk a feledés homályából kiemelni,
akinek nagyjelentőségű eljárásáról Arany Jánosunk "hazafiúi
örömmel" szerzeit tudomást. Arany levelét azért közöltük teljes
terjedelmében, mert az "irodalmi É'rtesítő" c. esztergomi helyi fo
lyóirat még a szakemberek előlt sem ismert, tudomásunk szerint
csupán az esztergomi városi könyvtár folyóíraltárában található.

(Dévényi iván)

130 ÉVES A TUDOM'ÁNYOS AKADÉMIA; eo 130 esztendős
gazdag multnak itt most csak katolikus vonatkozásaira mutatunk
rá. Katolikus papok is tetemes összegekkel járuUak hozzá az ala
pításhoz, mint Guzmics Izidor bencés aj.át, Pázmándi Horváth
Endre plébános, Horváth János püspök. A szabadságharc után
újabb félmillió forintnyi adomány tette lehetövé az Akadémia tu
dományos munkálkodásának megindulását; s ehhez a ka:tolikus
főpapok és káptalanok is nagy mértékben hozzájárultak, főként

Bartakonics Béla és Haunald Lajos.
A katolikus főpapok bőkezű adakozása a későbbi években sem

szünt megj csak a hatvanas évekből a következő nagyobb adomá
nyokról van tudomásunk: Kunszt József érsek az Akadémia palo
tájának építésére, a csanádi püspök és Simor János bíboros az

662



alaptőke növelésére udományostak egyenként 10-10 ezer forintot.
Scitovszky érsek és Ipolyi Arnold püspök neve pedig a nagyobb
elapítványok létesítőinek névsorában szerepel.

Ama katolikus egyház. nemcsak az anyagi áldozatokból vette
ki a részét, hanem e tudományos intézmény szellemi értékeit is
nagy mértékben növelte. - Már az Akadémia munkásságát előké

szítő bizottságban is szép számmal van képviselve a katoliku8
klérus: a 26 tag közül öt katolíkus pap: Batnicz Lajos szombat
helyi paptanár, Fejér György, a pesti egyetemi könyvtár igazga
tója, Guzmics Izidor bencés szerzetes, akkor a pannonhalmi főis
kola tanára, s a fentebb említett Pázmándi Horváth Endre és Hor
váth János. - Az előkészítő munkálatok befejezése után 183l-ben
kezdte meg működését a tudós társaság. A 22 rendes tag között
ismét felleljük Bitniez, Guzmics és Pázmándi Horváth nevét. A;I
ugyanebben az évben megválasztott 16 tiszteleti tag közül pedig
hadd említsük meg Döme Károly pozsonyi kanonok, Kolosváry
Sándor veszprémi kanonok, Kopácsy József veszprémi püspök,
Kresznerics Ferene vasmegved plébános és Szepesy Ignác pécsi
püspök nevét.

Érdemes megemlíteni. hogy az l832-ben első ízben kiadott 200
aranyas akadémiai nagyjutalmat a már többször említett Páz
mándi Horváth Endre téti (később pázmándi) plébános nyerte el
"Árpád" eímű hexameteres hőskölteményéveL (Nem kise-bb mű
vek versenyeztek vele, mint Vörösmarty "Csongor és Tündé"-je és
Széohenyi "Hitel"-e!) - Sőt a következő évben is katolikus egy
házi férfiú kapja a nagyjutalmat: Kresznerics Ferenc "M.agyar
Szótár"-áért,

Ugyanebben az évben megjelentek az első akadémiai kiadvá
nyok. Munkatársaik kösül unegemlítdük Arvay Gergely szombat
helyi premontrei tanár nevét, aki a "Külföldi Játékszín" c. SOTo
zat számára lefordította Moliere "Nők iskoláját".

A nagyjutalomma! kitüntetettek sorában később is találkoznak
katol ikus papi személyek: l84l-oon Horváth Mihály (a későbbi

csanádi püspök) "Az ipar és kereskedelem története Ma.gyaror
szágon" c. művét, l854-ben pedig Jedlik Anyos bencés szerzetes
"SúlyÜ's tostek természettana" c. munkáját jubalrnazzák a 20f!
all'annyal. .

Az 50 aranyas Marczibányi-rnellékjutalmat 1857-hen Ipolyi Ar
nold (a későbbi váradi püspök) "Magyar mithológiá"-ja nyeri el,
1862-ben pedis Czuczor Gergely költeményei. - A bencés Czuczor
más téren is fontos akadémiai szereped tölt be: l844-től ő szerkeszti
lUZ akadémia legnagyobbszerűkiadványát, a magyar nyelv nagy
szótárát.

A szabadságharc utáni általános letargiában csak egy évti
zed múlva kezd új életre támadni akadémiánk. S az ekkor (1858
han) beválasztott új tagok - Arany, Gyulai, Jókai, Szász Károly,
Tompa - illusztrális társaságában ott találjuk Tárkányi Bélát i~
6 neves papköltöt.

l879-ben Fraknói Vilmos c. püspök, történetíró követi a távo
zó Arany Jánost a főtitkári székben. Ezidőoo'u vál asztják tagg-á
Bogisich Mihá.'y egyházi zoneköltöt és zenetörténészt és Csik]}
Gergely drámaírót, aki a szimnűvek jutalmazására abap ított Ka
rácsonyi-díjat gyors egymásutánban négyszer is elnyeri.
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( J{unszeru Gyulai

A XX. ssázadban a legnevezetesebb akadémikusok egyike pro
hászka Uttokár székesfehérvári püspök. 1902-b~m Vargha Damján.'
nyerte el az irodalomtörténeti. s 19M-ben Stk Sándor "István ki
rály"-ával a drámaírói jl1ta1mat. (k. ou.)

150 ÉVES "A KAPOLNA". A délnémetországi Tübingen 100
zelében, Wurmlingen nevű falu mellett, a vadregényes Ammerbera
hegység nyugati lejtőjén, egy [e'Uwtőkert ke.uis-noeepén. kis kápol
na-épület emelkedik, az Ú. n. "Wunnlinger Kapel e". Nem ez más
félszazados (ez jóval régibb), hanem Ludwig U'tuand-nak rá.a seálá
világhíres dala, a "Die Kapeile", A [eledhetetlen bájú kis költe
ményt 1805. őszén irta az akkor még csak 18 esz etuiős Uhland.
Hegyes-völgyes vidéken, egy nyárbó. őszbe haló napon szűtetett

ez a költemény egy ifjúkorból férfikorba lépő fogékony lelkű költő

kebelében. Varázsának tu.ka lalán éppen abban van, hogy kelet
kezése körülményeinek mindeme dialektikus lcetlőssége benne re
zeg, egybeolvasz,va a szelíd mélabú kibékilő harmóniájában:

Dombon áll egy kis kápolna,
Mé ázón a völgybe néz;
Lent a réten, forrás melleit
Pásztorfiú fülyürész.

Bánalosan búg a harang,
Gyászos ének hangzik e.;
Elhalkulnak a vig nó: álc,
És a gyermek fölfigyel.

Ott viszik a sírba őket,
Kik vigadtak itt alant ...
Pásztorfiú, néked is szól
Egykor ott a kis harang!

RÉTI ISTVÁN KöNYVE ANAGYBANYAI MÜVÉSZ'l'ELEP
RöL. "Ha Nagybányáról beszélünk, vagy írunk, nem szabadulha
tunk meg bizonyos elfogódottságról, Mintha valamennyien érde
mes östinkre emlékeznénk, alázatos tárgyszerűség, kemény mér
téktar tás van a hang'ukban", - irj,a eg'yhelyü t Kassák Lajos?
Mindezideig azonban a nagybányai művósztelepröl átfogó, alapoh
munka nem állott rendelkezésre, El a hiány szűnt meg a közel
múltban, amikor napvilágot látott Réti Is,vánnak, az 1945-ben el
hunyt kiváló Iestöművésznek, nagyszerű pedagógusnak és lm.gy
kultúrájú esztétikusnak "A nagybányai művésztelep" e.v-vaskös,
számos reprodukcióval ellátott munkája,

Réti István a magyar festészet o korszaknyitó tőmörülésének.

a nagybányai művésztelep megalakításának és virágbaszökkenté-

l Kassák Lajos: KépzőművészetünkNagybányától napjainkig. Bpest, 1947. Ma
gyar Mükladó kiadása, 5; old.
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sének nemcsak egyszerű szerntanúja, hanem irányító egy·éllisége
Iii. von. 'iehlll.e'tlC.1 ana, hogy hel! ouruagarot a kouyvuen ahg
aug elllWKCZIK illeg, a kradu a llugybuuY,UUK kUZOLtÜllK tarLOz.KOUÚ
kortársát, Lyka 1l.arulYL kerte lel, hogy u könyv éíen adjon jel
Iemzesi. rcetrror, a,KllWK neve Nagyllally,a fo;!;'u.1máwl etvarasztua-
ta dan, .

.1olJ\i-ban HOllósy Simonnak, ft Münchenben már nagy tekintély
lyel rendeuseze masyar Iestoruűvesznex a vezetésévei fiatal kép
zomuveszex KCresWJi lel .N agy uany tn. hogy nyaraikat ott szorgut
mas SLUUlUmOK kozepette .ouse« el. hOllOSY hgyelmet .N agy oá
nyara kCL odavaio í iauu müvesz, H,éti István és 'I'norma János
hl v ca lel. hUl.lOSY, tudomás t szerezve az ódon, középknri alaprtású
vaross.a Lel'm0SZ,CLI szepsegetror, fesLols,KoluJava! a nuuennruui eve
ben l\j·agyuanyara tt:HCIJtJ'U'tJ'l,t. A testuk ernatarozásusut sosem bán
tUK meg. .c..nlvVcl borrun.t negye«, narátsagos vulgyes. kIS roivocs
kak ovez-.e varoskat iaiaita,a. A UULtln, a l!'eKctelwgy, a Zazár, az,
Izvora, a l\iOl'gO, u szeouuer-szeub t.ajas, hamar a sarvűknoz nertes.
A novendeaes 101e,g tuag-yurok vona,s, de SOK orosz, lengyel és né
met, es e,gy-Két spauyor, francia, sot meg karku.aai IS axad L KO
zortük.

.1i,uvides·en Nagyhányára költözött Eerenczu Károly és Griin
urata {KCSUUO Ivauyr-Gruuwald) Beta is. J:101WSY neuany ev murva
szemeryi oá.ok nuau. e~LaVO;<IOLt, ekkor negyell d!'ereuczy, H,eti. .rnor
ma cs Grunwaidj szabadiskorát aíapuottaz. .Ji] Oben a szabadisko
laban doigozott nosszabu-rovidebb idon kerese-ül egy sereg tehet
seg'es frat.a; művesz, aKiKoől kesobb képzomüveszetüruc büszxeseg'ei
leetek. üt rútjus Csók 1s<vánt, Koszca Józsefet, tsentcnard; Ayas.ot,
NYltaSSY t:}undor t, Bernáth Aurélt, Szőnyi 1scoásu; ~áiza.y ~ált,
a nagybányai születésű Uzobei Béuu, (Jla.z Oszkárt. Pertroa-Usa
ba V ürnOSL, lJOldlzsár 1scvuns, és l!'erellczy Károly három művész
gyeormekét, ValérI, Noémit és Bénii: Nagybánya fénykora az első

vuágnáború kitöréséig tartot/t, azonb-an még a román impérium
alatt is hosszú idon át működott itt festőiskola,

Réd könyvének első resze a Nagybányára vonulás ideádának
megszületéset, és az ötlet ruegvalósuiását mondja el, Eötvös Ká
roívra emlékeztető derűs, ízes módon, A második rész a telep tör
ténetét tárgyatja,az. alapitó tagok minden nehézségen úrrá lévő
lelkességét, a kezdeti meguemértéssel való férfias szembenézést,

Mert a nagybányai törekvések az első időkben a kozönség és a
kritikusok részéről erős ellenállásba ütköztek. A századvégi ki
álb.tásíárogató a kedélyeskedő, népszinműhangulatú festményeket
kedvelte. A legnépszerűbb művész Margitzay Tihamér volt ebben
a korszakban, édeskés genre-képek feostője. Az 1~96-os ezredéves ki
állításon ilyenfajta című képek nyerték mejr a publikum tetszését
mint Nadler ; "Terefere amosásnál", Peske: "Csak egy szem cse
resznyét", Aggházy : "No, ne izéljon", Roskovits: "Kóstolja, be
édes l", stb, Azonban a nagybányai művészek elmélyült, kitartő
munkája, és a haladó kritika támogatása (Bródy Sándor. Ignotus
Huyó, Luka Károly) végül is elfogadtatták a közönséggel a nagy
bánvalak pózfalan, anekdótamentes, tiszta művészetét. A gúny, a
megnemértés a nagybányaiakkal szemben, a "lila lovak" emlege
tése örökre elhallgatott.

Könyvének harmadik részében Réti a nagybányai művészek
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esztétikai célkitűzéseivel foglalkozik. Párhuzamot VQ/Il a francIa
impreesziomstáz es a nagyuauyaiaa lényegesen különböző stílusa
kozu.t, raruucat a korszas. divalOS, natur-aristu festöjének, Basievn
Lepage-nak a nagyuanyaiasra gyakorolt, nem tartos hatására, \ht
jegyezzüK meg, nogy rceu esztéuxa; nézeter nagyrészt Henri J3erg
sun es Beneaetic () I oce elmeletein alapulnak.)

A negyedIk resz a Ies.orsacaabau ururxodó tanítási módszere
ket tárgyalja. EzeK az alapelvek a művészeti oktatásban nugyreszt
ma is neryranoas, A terep testötanarai a 'I'norma által megrogaí
mazo tt alapelvet tartották szem elott: "A tamtás egyetlen aiaperve
a iermeszec megismertetése legyen."

Muukaja ötödik részeben lt.éti a négy legszámottevőbb nagy
bányai meaternek (Houosy, Ferenczy, Grúnwatd es 'I'hormaj re
meknuvu emberi és műveszi portréját adja. ElóadásmodJábol ki
tűník, hogy Ferenczy zsenije állott hozza Iegkozeiebb, .l!Jgy-egy
moudattai képes felldézni .l!'erenczy örokértékű alkotásait: "Egy
qua ttrocento-i reskó gyengéd, -kornoiy áhitata ömlik el a ilegyi oe
széden, a Három kiratyotoou pedig az erdö sűrújének mesesugailó
titokzatossága rezeg." Unnepeíyes szavakkal Igy összegezi annak
a Ferenczvnek jetentőségét; aki a számos jeles nagybányai tehet
ség közott az egye'tlen zseni volt: "A magyar művészetbeu ott áll ő
is a vezérek között, műveltségének csihogó, elegáns fegyverzeté
ben, tehetsége és erkölcse nyugodt erejében." Szepen ír HoUósy·
jellemzésében a festő rendkivüii képességeivel arányban nem álló
műveszi eredményeiről. A "KukorlCahántás" c. ismert Hollósy
kép elemzése élvezetes is, szakszerű is. Meleg lapokat ír testi-lelki
jóbarátjáról, a történelmi festészet iránti érdeklódésa révén a többi
nagybányai festőtől elkülönülő Thormáról, a "Talpra magyar I"
és az "Aradi vértanúk" alkotójáról. Szepen ir[a róla: "A keress
tény emberiesség szelleme és nemzetének szeretete ösztönösen dik
tálta egész magatartását az élettel szemben," "A Bibliát, főkép az
Újszövetséget mindig olvasgatta.'

Réti évtizedek anyaggyüjtése és évek aprólékos munkája alap
ján megírt könyve még evidensebbé teszi a nagybányaiak felbe
csülhetetlen érdemeit modern festészetünk történetében. A műte
remből a szabadba való kivonulás, a pleinair-Ieatés, az akadémiák
szenvíelen, ride-g modora alóli felszabadulás, egyszóval az őszinte

természetszemlélet és a festői látásmód uralomrajutása az ő nevük
höz fűződik. Nagybánvával torkollott bele a magyar festészet ös
vénye az európai képzőművészet országútjába...Nagybánya kor
szerű problémákat vetett fel, és azokat me.g is oldotta, belekapcso
lódott a nemzetközi vérkeringésbee de nem külföldi minták után
zásával, hanem saját erejéből, óvatosan építve ki saját stílusát.t'''

Nagybánya nagy eredményei átáramlottak az elmúlt évtize
dekben a magyar festészet Iolyamatoaságába, Főleg Bernáth Aurél
és Szőnyi István oeuvre-jére gondolunk, de nem csak rájuk. Vég
vári Lajos mutat rá arra, hogy a nagybányai tradició "vez.etUl el
Berény Róber et az absztrakciótól a természetelvű Iestésig", és "ez
érződik Czóbel Béla festészetében is, ... aki olyan sajátos koloritot

2 Genthon István: Az új magyar festőművészet története, Magyar Szemle ki
adás, 1935. 177. old.
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alakított ki, amely nehezen képzelhető el a nagybányadák nélkül.?"
De Nazvbánva szelleme a fiatalabb nemzedék Ieg'jelentdsebb mes
tereinél is érezhető, elsősorban Szentiványi Lnjosnál és Iván Szi
lárdnál.

Réti könyve megerősíti az olvasót abban a hitében. hogy a 60
esztendős nagybányai művésztelep esztétikai, erkölcsi és festés
technikai hagyatéka a magyar kultúra elvitathatatlan részévé vált.

(DévénYi Iván)

-gRDEK'RS KÉP TUALL1TAS zajlott le ez év márciusában az
Eqyesült Allamok Florida államában, Sarasota városban. A 7ci
állitr1:wn nerJYvenkét amertka; múzeum egy-eml - nJlilván leabe
csesebbnek tartott - műtárgya szereneit. A tfÍrlatró! a sarasotos.
műeeum 'if/en szét: k1állí'ású kar« 'óaust adott ki, amely mind a
neouoenkét műalkoiás reprodukcióját és pontos tudományos le-
írásá' tartalmazza. .

A tennerentúli kiállí'ással kapcsolatban a katalógus európai
áflapozójában két észrevétel támad. Az első: sajnálkozás amiaü,
homl csodálatos remekművek sorra elkerű'nek az elezeoénuedeit
Európából. A má.crod'tk: a furcsa szemoon/ok szerinti váloqa'ás,
amely azt eredményezi, hogyaképzőművészetek7e.qnagyobb kor
szakait és mestereit bemuraini kívánó kiállításról, hiányoznak
olyan meeterek. mint Rubens, Breuahel, Chardin, Tizián, Tint o
re'to, Cézanne. Picasso. Matisse, holott e mes'erek kiváló művei
vannak Amerikában. U gyana7.kor kisebb jelenfőség;f művészek

munkái ki vannak dllitua, Különösen l.'ifa'ha.tó fl XX. száeadi
művéseetei 7'épvise7ő néhány mű kiválo.qa1á.wl. Mindazáltal szá
mos remek: ihletett munk» i.cr szereneit a kiállí'ásnn

A kiállított művek közül 6 szobor, egy rajz, a tőbbi 35 olajfest
mény.

A szobrok T.özöff szereuel etn) rlJ/önyÖrŰ. is1pnséaet ri1Jrrizo7ó
meeonorámio! bronefiaura a Kr. e

'ő'fi
3. P?,ezredb{)7, eQ11 ülő mito

lón;fTi szeméiut formázó nepáli indu» szobor a Kr u'áni 9. szá
zadbá' és e.QU fáhó! ffTrarlO'f..fJ.1.Jőnnéd kézeel meoolko'oet anqyrT,[
a'ak. ismere'len- l:J .crzá".mdi francia fl'I.űvé.crz á'szellemült műs:«. Ám
ezekután nem eléaiiik ki az embert Sin'enis mai német szobráse és
di SpirifQ mai amerikai absztrakt szobrász modoros munkái.

Az etnre'Ien. rajz Rembrandtnak egy ka'apos férfi mellképét
ábrázoló t ollroiz»,

A festmények /fordt Greco egy nagyon szép portréja nyit ja
mea: "Egy Irinitáriu.cr szerzetes arcképe." Ezután az egyik Le
Nain-nek, Louis-nak .Parasztok a házuk e,'őtt" c. ismert képe kö
ve' keei k; majd Zurbaran csendéle'e és Maanasco ..Tájkép cuni
nyokkal" c. műve. -grdekes. ho.qy Francesco Guardi-túl, a 18. szá
zadi ve'encei mes'ertől három kép is volf a kiállí1áson. ő szereneli
a legföbb múvel. Még Eraoonard az a fesUj, Guardi-n kívül. akinek
egynél tbbb képét állították ki. (Két derűs hangulatot sunallrS műve
vott lá' haJó. eny mosolJlnt~ kis,leányt és ~qy bájos qöndőrr;ir"Ű
kisfiút ábrázoló kép.) .A. XIX. száztui derekának művészeté: Millet
női arcképe és Courbet "A 1'ándorköszörűsök" c. képe reprezen
tálja, az impresszionizmust Pissarro egy nem jellegzet~s asztali

a V~CVllr1 Lajos: Szőnyi István. MavészettörténeU Ertell1tl5. 1934. 234. old.



csendéle re és Dettas belettet tanulo leányokat ábrázol6 képe. Az
impresszionizmusra köve kező törekvéseket Van Gogh "Ciprusfák"
c. képe muta! ja be, amelyet a mcster 1889-ben, egy évve. éle. ének
megrázó befejezése clőlt olkoto't.

A XX. századi mesterek niunkái közül a spanyol származású,
de Franciaországban működö t kubisia Juan Gris, a némel Pau,
Klee és a francia Jacques Villon munkáit eme hejük ki, mint
e.ayéni, eredeti alko'tist, Viszon( bánt6 néhány mai amerikai fes
tőművész szerepeltetése. Ezek Braque-oi, Picassát kopírozzák unal
mas'an, erő'lenül, va.QY durván naturalis'a, rossz fo' ouraiuikra em
lékeztető képeikkel kellenek sivár hatást. (Dévényi I uán]

AZ ÚJ NÉMET EGYSÉGES KA'rEKIZMUS. A breisgaui
Freiburgban a Herder cég kiadásában könyvpiacra került az ösz
szes német katolikus egyházmegyék számára készült egységes ka
tekizmus, amelynek megvalósításáta fuldai püspöki konferencia
határozta el.

Az új iskolaévben már ezt használják. Címe: Katol ischer- Ka
techismus. Mindenegvea egyházmegye külön nyomatta ki. A lim
burgí egyházmegye püspöke előszavában igen kedves szavakkal
ajánlja az új tankönyvet lesrkisebb híveinek. A többi között ezt Ír
ja: ." "Ismeritek az isteni Gyermekbarát történetét. Az emberek
gyermekeiket .Jézushoz vitték, hogy áldja meg őket. J ézus mez
ölelte és megáldotta őket. Ezek az emberek oko-san zondolkodtak,
amikor Jézushoz vitték kicsinveiket. Ugyanígy gondolkodik a ti
püspökötök is, amikor ezt az új Katekizmust ma átadja nektek. Az
a hivatása, hogy mínt jóbarátotok. Jézushoz vezessen benneteket;
Segít, hogy Jézust megismerhessétek, megszeressétek, barátotok
ká tegyétek. Jézus pedig a Szentlelket adja nektek, Aki elvezet ti
teket a mennyei Atyához."

Nagy és magasztosan felelősség-teljes hivatást [elölnek meg' e
főpásztori szavak. Hittankönyv, főleg Katekizmus Ieladaiát nem is
iQ'en lehetne szabatosabban meg-fo!."alma",.ni. Hiszen a Ka'+olikus
Katekizmus tlÍ..rgyát tekintve felöleli a ..Denceltum fidei" te1jessé
gét. ezéssét, Elénk tária szent hitünk osipkoszem-Hnomsá-rval w~v

másbafonódó igazsásrait, és általa támad számunkra ".a sntéts,ég-ből

fény, világ-osság árad szivünkbe, hogy fölr'a,"'yo"'jon nekünk Isten
dicsőségének ismere,te Jézus Krisztus arcán." (II. Kor. 4. 6.)

Az új német Katekizmus roppant mumkát. na-rv gondo'Ssá'"(ot,
német alanosságot, és első 'pillanatra feltűnö gyakor1.aliasságot árul
el. Hat részre tagozódik. Az általános alapismereteket taróalrnazó
Bevezetés és néhány főimádságot közlő Függelék közé ékelődék

be a négy nagyobb fedezet:
1. Isten és a megváltás,
2. E.gyház és szentségek,
3. Isten parancsai szerinti élet.
4. Utolsó dolgok címmel.

A könyv összesen 248 kérdést tartalmaz és 136 leckét (a mi ré
gi "Nagyobb Katekizrnus't-könyvünkben 395 kérdés volt, 142 ol
dalon.) Tehát ez lényegesen kevesebb emlézési anyagut közöl, még
egyszerannyi oldalon. Mi töl ti meg akkor e nagy onust1 Ime egy
példa:
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A 128. oldalon van a 68. lecke, amelynek címe: A felebaráti sze
retet, Az egész két és fél oldalt foglal el. A német gyerekek erről
a tétel ről a következőket tanulják:

J ézus példázatot mondott egy törvénytudónak arról az ember
ről, aki rablók kezére kerül t. Igy szólt: "Egy szamaritánusnak is
arra vitt az útja. Mikor megpillantotta, megesett rajta a szive,
Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire és bekötötte azokat.
Aztán fR1tette teherhordó állatára szállásra vitte és gondját vi
selte." Jézus e szavakkal fejezte be: "Menj és tégoy hasonlóképen l"

Isten mi nden embert szerét. Minden ember Isten képére van
teremtve, Krisztus vérével meeváltva és az örök életre meghíva,
A7ért kell minden embert szeretnünk: minden embertársunknak
telíes szfvvel jót akarnunk, és neki minden erőnkből testi és lelki
jót tennünk l

Minden felebarátunkat Krtsstus akarata szerint kell szerét
nünk! Krisztus minden embert saját testvérének és nővérének tart.
Ö mondta: "Amit lezkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek." (Mt. 20. 40.)

S:r,eretetünkből senkit se szabad kirekesztenünk. akkor sem,
ha valaki más nyelvet beszél, más néphez vagy valláshoz tartozik.

Nekünk Isten gyormekeinf11< és Krisztus tanítványainak ellen
sézünket is szeretnünk kell. Kri"7!tus mondta: "Szeressétek ellen
ség-e,iteoket, stb," (Mt, 5. 44. 45.) Kr-isztus a kel"es'7,tfán imádkozott
f'Uen'lég-eiér t : "AtYám. bocsáss nwp" nekik stb." (Lk. 23. 34.) Szent
István és sokan mások Jézus példáját követték.

Ha valaki meabánt bennünket, megengesztelődvemeg kell bo
csátanunk. Isten is sokszor megbocsát nekünk. Bocsánat után nem
szabad haraeudní. Ha azonban mi bántottunk meg valakit, miha
marshh bocsánatot kell kérnűuk, és az igazságtalanságot jó~á kell
tennünk! '

Isten családiában a hívők 11 mi testvéredvk, nővéreink. Ö1{P,t kü
Iönőson kell Fl7,e,re jnünk ! Szt. Pál mondja: "Togyünk jót mindenki
vel,ff)l~O' pedi go hittestvéreinkkel." (G. 6. 10.)

Szülők. testvérek, rokonok. barátaink, jÓ+pvőink. honfitársaink
állnak leg-közelebb hozzánk; őket is különösebben lehet és kell is
szeretnünk.

V ét a szerétet ellen aki egyált1alán nem, vagoy kevésbé szereti
felebarátját. Ilyen, aki nem imádkozik felebarátjáért, nem törő
dik vele, szeretetlon, barátsáztalan, V8lgoy goromba, búsítja vag-y
hetykélkedik vele szemben. Aki felebarátjától irig-yli Isten vala
maly ajándékát, pl. egés.zség-et. tehetséget, ga7da.g:ság-oi., tiszteletet
vagy szerencsér, vétkezik irig-ységg-el. Aki örül más baján, vétke
zjk kárörömmel. Még nagyobb a bűne annak, aki máson bosszút
áll. A szeret1lt elleni legnagyobb bűn az ellenségeskedés és gyű
J;>1et. Szt. János irja: "Aki testvérét gyűlöli, az gyilkos." (Jn. 1. 3.
Hí.)

Viuzaküdezés. 1. Miben mutatkozzék meg felebaráti szeréte
tünk' 2. Mely szavakkal mondta Jézus, hogy felebarátainkban
Önmagát szeretjük t 3. Miért kell megbocsátanunk I 4. Mit kell ten
nünk. ha valakit megbántottunk' 5. Kit szabad és kell különösen
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szeretnűnk t 6. Mondj néhány felebaráti szerétet elleni bűnt l 7.
Ki vétkezik irigységgel 1 - kárörömmel 1 - bosszúállással ,

125. kérdés: Miért kell minden embert szeretnünk 'I Azért kell
mínden ember-tszeretnünk, mert minden ember Isten képére van
alkotva, Krisztus vérével meg-váltva, és az öröküdvöaségre meg
híva.

126. kérdés: Mely szavakkal parancsolta meg Jézus, hogy, el
lenségeinket is ezereesűk. 'I Jézus mondta: "Sz,eressétek ellensé,g-eite
ket. teP.'yptek jót velük, kik titeket gyűlölnek, imádkozzatok azokért
akik üldöznek és rácalmaznak benneteket: így lesztek Atvátok
uermekei, aki az ég-hen van. aki napját felragyogtat5a jókra és
rosszakra, és esőt ad igazaknak és gonoszaknak egyaránt."

Jótan1cs az' éle/re: Minden nap egy kis tett a felebaráti szere
tetben l Hogyan' egészen egyszerű: se,gíts, adj, szerezz örömet l

lsten szava: "Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek,
mi lesz a jutalmatok' Nem így tesznek a vámosok i'l' És ha uem
köszöntitek csak bar átn itokat, mi többet tesztek 1 Nem íg-y tesz
nek a pogányok is' Ti olyan tökéletesek leevetek tehát, mint
mennyei Atyátok." (Mt. 5. 41)-48.) "Aki szeretí Istent. szeresae test
vérét is!" (I. Jn. 4. 21.) "Uj parancsot adok nektek: Szaressétek
egymá,st stb...." (J'n, 13. 34-35.) "Rosszat rosszal senkinek se fi
zessetek t" m. 12. 17.)

Aranyszabály: •.Amit nem akarsz, hogy más neked cseleked
jék, te se cselekedd azt másnak l" (Tób. 4.16.) Jézus mondta: "Mind
azt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek
velük!" (Mt. 7. 12.)

Az irgalmasság cselekedetei: A felebarát iránti szeretet legin
kább az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiben mutatkozik meg.
(V. ö. 118. 119. lecke.)

Feladat: 1. Hogyan gyakorolta Szűz Mária a felebaráti szere
tetet' 2. Mondj néhány esetet a szentek életéből a felebaráti sze
retetre vonatkozólag! 3. Mondj hasonló példákat más emberek
életéből! 4. Hogvan gyakorolható a felebaráti szerétet a plébánia
területén , 5. Hogyan gyakorlod a fe Iebarát i szeretetet: otthon, is
kolában. játék közben. az Egyházban, munkahelyeden 1 6. Miben
mutatod meg szeretetedet barátoddal szemben betegségében' 7. Ki
nek van leginkább szüksége szeretetünkre ,

Ime a felebaráti szeretet katekizmusi leekéje. Nag-yjából en
nek technikai beosztása szerint épül fel a többi is. A Szentírásból
indul ki, arra építi fel a mazvaráza-ot, és a magyaráz,atból emeli
ki a kérdést-feleleteket. Ezt aztán beleépíti a gyakorlatba, a gyer
mek mindennapi életébe.

Természetes, hogy a hittankönyv akármilyen jó és gyakorlati
is. önmagában nem elég. Szükség van még jó hitoktatóra és szü
lőre is, aki a magyarázat mellé gyakorlati példákat mond és ki
egészíti az életből vett példákkal azt, amit egy - akármilyen bő 
könyv Elem dolgozhat fel (Bölc.,völgyi ZoUán)
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A VItAGOSSAG U/AINAK KONYVE. NyoÉc esztendeje, 19i-r
ben tedenék fel a Holi tenger nyugati pardán azokat a nagyje
lentőség'Ű szendrási könyv,öredélceket, amelyek azóta is szun. e,en
fog.a,Jwz,at;;ák a cudosokac és a közvéleményt. Mos,anában, hogy
könyvalakbun, modern útirásban. is napvtlágo, láio-t a fontos lelei,
az érdek,ődés újul, erővel fordul feléje. l!Jgymás u.án je,ennek
meg a kütönböző vallásos és tudománuos fotyóirawkban a iiiredé
kek lordí-ásokban is.

Tudvalevő, a töredékek legnagyobb része a jeruzsálemi héber
egye,em birtokában van. Az egyetem nagyhlrü tanára, f:}uJcenik
protesszo« hét esz-etuib munkája" szánta a töredékek koneeruáai
sára, áarásár« és magyaráza~ara. MunJcája gyümölcsekém 1954
ben megjelent a jeruz:;á-emi néber egye,em kiadásában "Az el
rej. ett cetceresek gyuj.eménye". A könyv tartalmazza az eredeci
szöveg fényképmásolatát, a szöveg modern á,írását a hozzáva{ó
terjedelmes bevezetéssel és magYará~atLal. .

A gyüjtemény három részre oszlik. Az első lzaiás próféta szö
oeaének coredékéc tartalmazza, a második egy kéziköny'vtöredéket,
meiunek Sukenik professzor azt a cimet adca: "A vildgosság fiai
nak harca a sö,é,ség fia.i ellen", a harmadik pedig egy himnusz
gyüjteményt.

A második töredékről kívánunk itt rövid ismertetést adni. Bár
nem szentirási szöveg, mégis nagy a jelen,ősége a telet egy'ébb ré
sze szempontjából is.

A könyv annak az esszenus közösségnek a harci szabályzata,
amely annakidején a tekercseket a qumrani barlangban etrei.eite.
Ezek a szabályok nem csupán azért érdekesek, mert bepillantást
engednek abba, hogyan_élt egy-egy esszenus közösség békében és
háborúban, hanern azért is, mert bemutatja a zsidó nép akkori gon
dolkodasát.aeontelűlpedig teirásai, utalásai állal bizonyítja, hogy
a szövegek valóban ősrégiek.

Mint emütettük: harci szabá,'yza.t, a,mely a világosság fiai
nak, Isten harcosainak kűzdelmét szabá yozza a sö, étség fiai el
len. Minthogy szent háborúról van szó, egyúttal szertartáskönyv
is. Hiszen a pap tevékenysége az oUár körül és a harcosé a csata
mezőn és a kűzdelemben, ugy.anannak az istenseoloalamak két te
rülete. Egyik sem kevésbé fontos a másiknál. S ezért van, hogy
a harcosok viselkedését a csatamezőn éppen olyan részletekbe me
nő, aprólékos szabályok irányítják, rnJ,nt a papét az oltár körül.

Mivel szent háborúról van szó, amelyet Izrael fiai a pogányok
és a "Szövetség megszegői" ellen folytatnak, azért a harcban, a
csatamezőn a papságnak olyan fontos a szerepe. mint Józsue óta
soha. Ok irányítják a csata minden fordulóját, harsonáikkal ők
adják meg a jelt a támadásra, a sebesültek [etseedésére, az ő kö
telességük bátorítani a harcosokat s a csata után vezetik a hála
adó és Istent dicsérő himnuszokat.

Ez a harci szel'em. a korabeli zsidó népi lélek és vallásosság
legmélyebb gyökereiből táplálkozik. Innen a harci szabályzat esz
katologikus és apokaliptikus utalásai és az angyaloknak. neoezeie
sen Mihálynak, mint a zsidó nép védelmezőjének ezerepelte'ése.

• A szentírási szövegek szempontjából bizonyító ereje történeti
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uialás,a,ib,an és ootuükoeásciban rejlik. Mint említettük, a szent
háború é, meiuec szabálYoz, a vtlágulSlSág,f.'tUt, az izruetitate, Juaa élS
Benjamin fiai folytatják a "sö.é.ség Nai", azaz edomi.ák moabi
ták, filiszteusok és főképpen Assur Kittimie ellen. Ez u.obbi né
ven pedig a sziriai görög8éget kell érteni, N a·gy Sándor azon utó
dait, akik Sziriában lécesitettek birodalmat. A "söté.ség fiai" kö
zött a könyv megemlíd a "Szöve. ség megszegőd" is. Ez azokat
a zsidókat jelenti, akik eltértek a mózesi törvény,ől, behódol,ak a
görög szellemnek.

A sziriai görögök emlegetése a kézikönyvben egy lui'tirceott
év számot [uiicu. az Oszinre, ség tör, énetében jártas olvasó eszébe.
Mikor kelleti a HOd tenger körn.lJékén húzódó esszenus telepeknek
Paleszi ina felső határán túli görögökkel harco. niok? IV. An. i
ochus Epiphanes idejében, aki két hadjára OL ueze.eit Egyiptom
ba. Egyiket Kr. e. no-ue«. Ez alkalommal teljesen kiioe« oLta Je
ruzsálemet és a Templomot. A másodikJat 168-ban indíto i a el. Ez
utóbbi azonban kudarcba fulladt, mert a rómaiak visszaparancsol
ták.

A világosság fiainak harci szabályzata azt bizonyítja, hogya
tekercseket o,"yan küzüssé.q haszná la és rei.eu e el, ame.u Nagy
Sándor utódai idejében élt és harcolt.

(S. F.)
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