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I. Értekezések. 

aj Hipotézisek Mózes ötödik könyvének eredetéről. 
Takács Guidó-tól 160 

Faraó múmiájának fölfedezése. Némethy Gyula dr.-tol 101 
Merneptah az Exodus fáraója. Kmoskó Mihály dr.-tól 122 
Az Exodus fáraója. Némethy Gyula dr.-tói 172 
Az elephantinei zsidó-arámi papyrusok. Kmoskó 

Mihály dr.-tól 199, 212, 234, 244 
A szamariai zsidók nyomai ékiratos okmányokban. 

Kmoskó Mihály dr.-tól .. . . . ' 343 ,360 ,377 
Flinders Petrie kutatásai a Szinai félszigeten. Kmoskó 

Mihály dr.-tól 442, 460, 474, 492, 510, 524, 540, 556, 569 
Őskori szentélyek Palesztinában. Kmoskó Mihály 

dr.-tói 651, 668, 683 
A biblia-kritika főkérdései korunkban. Székeli] Ist-

ván dr.-tól ... 469, 485, 501, 517 
A legrégibb evangélium-harmónia. Pataky Arnold 

dr.-tól ... ... ... ... 586, 602 
Szent Ágoston a merész szentirás-kritikusok ellen. 

F. Leó-tói ... ... ... 699 
b] A materializmus és a görög bölcselet Socrates előtti 

korszaka. Dujmovits Zsigmond dr.-tól ... 392 
Bölcseleti oktatásunk és a keresztény világnézet. 

Bangha Béla S. ./.-tői 42, 59 
A világ keletkezése.1 273 
A biologiai világnézlet túlzásai. Trikál József dr.-tól 

559, 572, 587, 604, 018; 635, 653 
A jávai majomember. Takács Guidó-tói.. 226 
Az első emberpár nyelvéről. Velics Antal dr.-tól ... 632 

649, 667, 682 
Természettudományi levelek. (Származástan és világ-

nézet.) I.—XXVI 303 
Angol orvostanárok a pszychéről. Némethi/ Gyula 

dr.-tói 585 
Az ó-szövetségi vallás eredete. Wiedermann Károly 

dr.-tói 583, 598, 615, 629 
Képek a modernizmus körül támadt harcból. Zy'.-től 85 
Harnack és Loisy a föltámadásról ... ... 257 
Az új Syllabus dogmatikai jelentősége. Zubriczky 

Aladár dr.-tói 355, 370, 387, 404, 423 
A kath. «Filioque» és a schismatikus orosz egyház. 

Rusznák Miklós dr.-tói ... 2, 17 
A bérmálás szentségének kiszolgáltatása, különös 
tekintettel a görög egyházra. Rusznák Miklós dr.-tól 

197, 210 
Az Oltáriszentség formája és a görög epiclesis. 

Rusznák Miklós dr.-tól 535, 551 
A szentáldozásról. Reviczky Aladár-tói 73 
Kegyelem és szabadakarat. Brinzeu Miklós-lói ... 33, 49 
A kegyelem és szabadakarat kérdéséhez. Szabó 

Szádok- tói 141, 173 
Megvédliető-e a tomizmus? Brinzeu Miklós-tól 189 
A történeti igazság érdekében (a molinizmusról). 

Tomcsányi Lajos S. J.-tői 209 
Még egy szó a kegyelem és a szabadakarat kérdésé-

hez. Szabó Szádok-tói 222 
Egynéhány megjegyzés a praemotióról szóló vitához. 

Komárik István S. ./.-tői 231 
Zárószavak a tomizmus-vitálioz. Szabó Szádok-tói és 

Tomcsányi Lajos-tói 244 
c) Apponyi miniszter a tanítás ethikájáról 321 

A tudomány eszményi értéke. (Dékáni beszéd.) 549, 566 
A sinai törvénytáblák. Zamboy Bélá-tól 409, 428 
Az uzsora és büntetése. Krüger Aladár-tói ... 402, 419 
Az Isten eszméjének hatásaaz egyénre. Vári Kálmán-tói 534 
A művészet erkölcsi korlátai. Mihalovics Ede dr.-tól 

4, 21, 38, 53 

1 A je l te len cikkek a szerkesztő dolgozatai. 

Lap 
A nemzetiségi elv és a kereszténység. Mihalovics 

Ede dr.-tól 258, 275, 295, 306 
A tekintély alapja. Mihalovics Ede dr.-tól 581, 599, 614, 

631, 644 
d] A budapesti hittudományi kar üdvözlő irata X. Pius 

pápához 534 
X. Pius pápa válasza a hittudományi karnak... 549 
A pápasag hatása nálunk 453, 471 
Kutatás Pázmány levelei után. Hanuy Ferenc dr.-tól 

310, 325, 341, 358 
Boldog Gizella és Arpádházi boldog Margit szentté-

avatása. Tomcsányi Lajos S. ./.-tői 439 
Boldog Gizella első királynénk passaui sírjáról. Velics 

László S. J.-tői- - - - 488 
Boldog Gizella még egyszer. Tomcsányi Lajos S. ./.-tői 526 
Nemzeti fejlődésünk. Mailáth József gróf-tói _ 440, 456 
Kódexirodalmunk értékelése. Vargha Dámján dr.-tól 419 
Láskai Ozsvát ismeretlen műve. Tímár Kálmán-tói 697 
A «Gemma fidei» himnuszai. Timár Kálmán-tól 337, 353 
Adalék a Széchenyi-irodalomhoz. Timár Kálmán-tól 512 
Az első magyar jezsuita-kollegium. Gyárfás Tihamér-

től 568 
Duns Scot. Trikál József dr.-tól. 322, 339, 356, 372, 389 
Kálmáncsehi Domonkos. Sörös Pongrác-tói 227, 246, 261, 

276, 293 
Vörösmarty Mihály 369 
Pascal megtérése. Várnai Sándor-tói 146, 166 
A Wahrmund-ügy 385 
A nemes bosszú. Tomcsányi Lajos S. ./.-tői 681 
Régi hires harangok. Várnai Sándor-tói 44 
Azok a hires hithirdetők. Tomcsányi Lajos S. J.-tői 645 
A keresztények üldözése Nero császár alatt. Lukcsics 

József dr.-tól ... 459, 473, 491, 508, 522, 537 
A magyar földön. Netterié Domonkos-tói 289 
A katholicizmus és Finnország. Kariing Adolf-tói 374 
A francia nép pusztulása. Némethy Gyula dr.-tól. ... 665 
Képek Anglia belsejéből. Jablonkay Gábor S. 7.-től 9, 25 
Kath. hitélet Angliában. Jablonkay Gábor S. J.-tői 77,93,114 
Anglia a visszatérés útján. Jablonkay Gábor S. J.-tői 

600, 617, 633 
ej Gímzetes apátságok, prépostságok. Sörös Pongrác-tói 179 

A XV. században egyesített magyar egyházi javadal-
mak. Lukcsics József dr.-tól 23 

A magyar kath. egyházi vagyon jogi jellege 494 
Placetum regium 401 
Az erdélyi kath. Status. Vúidex-től — 19, 35 
Az erdélyi kath. Statusról. Pál István-tói 79 
A kath. autonomia. Zichy Nándor gróf-tói ~ ... 121 
A kongrua kérdéséhez. Viszolajszky Károly-tói 6 
A párbér iogi természetéhez. Kollányi Ferenc dr.-tól 

39, 55, 74, 89, 109, 124, 148, 161 
A párbér-kártéritésről. Ochaba János dr.-tól 455 
Az anyakönyvi aláírások. Kriiger Aladár dr.-tól ... 677 
«Mixta». —rsí-től 103 
Van-e szükség nálunk manap is a XVI. Gergely-féle 

fölmentésre? Ilajdu Tibor dr.-tól 157 
A passiva assistenciáról. Hanuy Ferenc dr.-tól ... 194 
A klaudestin vegyesházasságok érvényessége 1908 

ápr. 18. után. Ilanuy Ferenc dr.-tól ... 20<j 
A klandestin vegyeshazasságok érvényességének kér-

déséhez. Császár József dr.-tól - — — 242 
A házassági hirdetésekről. Valnicsek Béla dr.-tól... 67 
A licentiáról. Valnicsek Béla dr.-tól — - 88 
A házasságjog köréből. Valnicsek Béla dr.-tól 133 
A «Ne temere»-nek kételyt nem okozó pontjai. Val-

nicsek Béla dr.-tól 279 
Felelet egy házasságjogi kérdésre. Hanuy Ferenc dr.-

tól ... 288 
A «Ne temere» decrelum ujabb magyarázata és a 

passiva assistentia. Hanuy Ferenc dr.-tól 262 



Lap 
Az egyházi házasságkötés nyilvánossága viszonylat-

ban a «Ne temere» decretummal. Hanuy Ferenc dr.-
tól 661 

f ) A kath. öntudat 437 
Böjti gondolatok 221, 241 
Jobb hírünkért ! 1 
Eszmék és élmények 693 
Fel a kath. nagygyűlésre ! 452 
Egy módszeres hiba az életben.. ... 621 
Néhány gondolat a magyar kath. főiskolai oktalás 

ügyéről. — nyi-től 182 
A kathedrák körül 205 
Egy püspöki papnevelő-intézet hittudományi főisko-

lája Nemetországban. Breznay Béla dr.-tól 69 
A kath. ifjúság érdekében. László Ágoston-tói ... 329 
A felekezetnélküli internatusok kérdéséhez. Kőszegi 

László-tói 361 
Első magyar katekétikai kurzus 398 
Stonyhurst és az angol nevelés. Velics László. S. ./.-

tői ... 129 
A papság és a modern művészetek. —/.-tői 506 
Keresztén y esztétika. Kőszegi László- tói 678 
Az iparművészeti társulat egyházművészeti kiállítása 

- / . - t ő i I ... 467 
Az egyházi ének és zene lényege. Mayer Ker. János-

tól ' 554 
Néhány szó a zarándoklatokról. Siposs Ágoston-tói 52 
A paphiány és okai. Ochaba János dr.-tói... 307, 323, 344 
Az esztergomi új Rituale. Zubriczkg Aladár dr.-tól 87, 105 
Pázmány Péter mint hitszónok. Töttössy Miklós dr.-

tól 180, 195 
Hornig Károly br. püspök beszéde ... ... .... ... 305 
Szent Ferenc harmadik rendje, - / . - tői . . . ... 264, 281, 297 
A zsidó honfoglalás 613 
A zsidókérdés Magyarországon. Zempléni M. Gejzá-

tól ... ... 647 
A templomépítő bécsi szent Bonifacius-egylet. Miles-

től ... 701 
Görög katholikusaink. Rasznák Miklóstól és Hadzsega 

Gyulá-tól 694 
Az angol katholikusok karitativ és szociális tevékeny-

sége. Jablonkay Gábor. S. .7.-től 214 
Anglia kath. papsága és szerzetesei. Jablonkay Gábor 

S. J.-től .. 312, 327 
Az angol katholikusok küzdelme iskoláikért. Jab-

lonkay Gábor S. J.-től 390, 406, 425 
A Marx-féle kollektivizmus, mint tudományos chiliaz-

mus. Jehlicska Ferenc dr.-tól 61 
Marx és Engels jövendő kommunizmusának birálata. 

Jehlicska Ferenc dr.-tól 95, 115, 138, 150, 168 
A vatikáni zsinati atyák «Postulatum»-a a szocializ-

musról. Jehlicska Ferenc dr.-tói 378, 391 
.lászi Oszkár társadalmi utilitarizmusa, mint a ke-

resztény erkölcstannak szurrogátuma. Jehlicska 
Ferenc dr.-tól 444, 462, 477 

Welldon püspök a szocializmus némely nehézségeiről. 
Némethy Gyula dr.-tól 193 

II. E g y h á z i v i l ágkrón ika . 

Budapest. A napilapszerkesztés művészetének egyik nyílt 
titka 45. — Az ezuiei kath. nagygyűlések 479. — Pázmány 
budapesti szobrának fölállítása 543. — Visszhang Darányi 
Ignác ev. ref. főgondnok beszédére 574. 

Róma. IX. Pius boldoggá avatása 12. — X. Pius allocutiója a 
modernizmusról 30. — Náthán zsidó-szabadkőmives polgár-
mester 46. — Nemzetközi kath. tudományos társulat 82. — 
A hol az egész világ kath. ügyeinek szálai összefutnak 153. — 
Az egy pásztor és egy akol eszméje 170. — A szabad-
kőmivesek legújabban kiadott oktatásügyi programmja 
200. — Az új interdioecesanus szemináriumokat illető ren-
deletek 236. — X. Pius a francia egyház sorsáról 284. — 
Albert monakói fejedelem és a Vatikán 299. — Az anti-
klerikális hajsza utójátékai 331. — X. Pius a lengyelek-
hez 346. - Pápai döntés a francia papi segélyegyesületek 
ügyében 381. - Roma locuta est (a francia egyház ügyé-
ben) 396. — X. Pius napi munka- és életrendje 543. — 
A Szentatya aranymiséje 623. — Az egyház győzelme 670. 

Bécs. Lueger második felszólalása az osztrák egyetemek el-
zsidósodása ellen 12. — Aranyszájú szent János emléké-
nek megünneplése 81. — Naumann contra Wahrmund 429. 

Prága. A cseh katholikusok önvédelmi harca 81. — A cseh 
apostata papok 154. 

Laibach. Püspöki jubileum egyházmegyei zsinattal 480. 
Innsbruck. Noldin atyja kiérdemülése 136. 

Brixen. A tiroli katholikusok tiltakozó gyűlése 314. 
München. Teljes világosság a placetum-ügyben 97. — Schni-

tzer dr. kirohanása 137. — Bardenliewer nyilatkozata 
Schnitzerről 169. — X. Pius aranymiséjének ünneplése 251. — 
A 100 éves «Allgemeine Zeitung» bukása 284. — Szellemi 
áramlatok 411. — Nevezetes tények és mondások 561. — 
A Schnitzer-ügy vége 624. — Harnack is csak olyan szűk-
keblű, mint a többi 686. 

Augsburg. Az iskola elszakítása az egyháztól 12. — A bajor 
püspökök főpásztori körlevele 346. 

Würzburg. _ Egyetemi tanári szék betöltése 544. 
Eichstätt. Állami szűkkeblűség 237. 
Varsó. Egy szerencsétlen katholikus nemzet 63. 
Boroszló. Egy kath. theologiai fakultás, melynek mintha nem 

volna rendben a szénája 363. 
Szentpétervár. A graeca íides 251. 
Karlsruhe. A lelkipásztorok anyagi helyzetének javítása 82. 
Freiburg. X. Pius pápa Syllabusáról 97. — Korszerű főpász-

tori intézkedés 136. 
Mainz. A mainzi egyházmegye dicsősége 136. — A tudomány 

szabadsága a német egyetemeken 266. 
Trier. Uj hittudományi tanulmányi rend 381. 
Düsseldorf. A német katholikusok ötvenötödik nagygyűlése 446. 
Fulda. A német püspöki kar körlevele a fajtalanságról 687. 
Bruxelles. A világ legelső kereskedő-népe 30. 
Köln. Németország püspökeinek levele a pápához 97. — 

Főpásztori körievei a modernizmust sújtó pápai encikli-
káról 117. 

Strassburg. Ehrhard legújabb szereplése 117. 
Svájc. A freiburgi katholikus egyetem 29. 
Genf. Kálvinista dolgokról 237. — Vallási küzdelmek 346. 
Berlin. A vallási béke veszedelemben 117. — «Centrums-

kaiser — Kaiserscentrum». — A lengyelölő törvényjavas-
lat megszavazása 236. — Katholicizmus és protestantiz-
mus 523. — Kiáltó igazságtalanság 655. 

Páris. Briandnak az ájtatos alapítványokra leselkedő törvé-
nyével nincs szerencséje 13. — Vegyes hirek. — Házas-
ságok és születések 64. — Coullie lyoni érsek feddő 
levele 98. — Richard bíboros temetése 153. — A gyónás 
szentségéről a kereszténység első századában 201. — 
Az orthodox protestánsok és Loisy abbé 216. — Gyászmise 
Richard bíborosért emlékbeszéddel 267. — A francia 
katholikusok áldozatkészsége 300. — Jellemvonások Richárd 
bíboros életéből 314. — A papnevelő-intézetek ügye 332. — 
Tournamentin leleplezte a szabadkőmiveseket 364. — Élők 
és holtak között 380. — Akié az iskola, azé a jövő 411. — 
A nagy elmék előrelátása 447. — Szózat az iskolaügy-
ben 590. — Szabadgondolkodók nemzeti kongresszusa 624. — 
Emberevésnél brutálisabb eljárás 638. — Hivatalos polgári 
keresztelések 671. — A l'aigle de Meaux 686. 

Lourdes. A szeplőtelen Szűz csodás megjelenésének jubi-
leuma 154. — Az itteni csodák és a monisták 513. — 
A honmentő franciák szövetségének kongresszusa 589. 

Langres. Püspöki Ítélet Loisy ügyében 186. 
Bordeaux. Lecot bíboros nagyböjti körleveléből 237. — Merry 

del Val levele Lecot bíboroshoz 638. 
Nancy. Mathieu bíboros halála 624. 
Velence. Az atheus Giordano Bruno ünnepeltetése Rómá-

ban 170. 
Florenc. A metodista felekezet terjedése 236. 
Milano. Ferrari bíboros nagyböjti körlevele 236. 
Genua. Nagygyűlés a keresztény nevelés érdekében 299. 
Madrid. Törvény a párbaj ellen 430. — A kath. sajtóért 590. — 

Katholikus tudományegyetem 624. 
Barcellona. Casanas biboros halála 623. 
Angolország. A katholikus egyház hierarchiai szervezete a 

britt birodalom területén 480. 
London. Egy konvertita nagy hagyományáról 46. — A moder-

nizmus ügyében 97. — Különfélék 136. — Eucharisztikus 
világkongresszus 185. — Az új elemi iskolai törvényjavas-
lat 250. — Newmann biboros emlékének tisztázása 267. — 
A gyakori megtérésekről 430. — Megtérések Angliában és 
Amerikában 464. — Az eucharisztikus kongresszus 529. — 
A vallás és tudomány viszonya 607. 

Oxford. Sabatier Pál vitatkozása 217. 
Dublin. Egyetem az ír katholikusok számára 380. 
Konstantinápoly. Hogyan ünnepelték Aranyszájú szent János 

centenáriumát 186 — A szabadkőmivesség keze 623. 
Karthago. Két főpásztori szék egyesítése 284. 
Canton (Kina). Mirel cantoni püspök leveléből 544. 
Washington. Nagy áldozat katholikus egyetemre 46. — A pén-

zekre visszakerült a vallásos fölirat 250. 
New-York. A vallások statisztikája az Egyesült-Államok-

ban 201. — Dohányzás szabad a templomban 315. — Az 
egyházmegye alapítójának századik évfordulója 332. 

Quebec. Kettős jubileum 332. 



Baltimore. X. Pius levele Gibbons bíboroshoz 544. 
Rio-de-Janeiro. A katholicizmus Dél-Amerikában 217. 
Brazília. A katholikus egyház helyzete 251. — A brazíliai 

katholikusok második nagygyűlése 624. 
Breznay Béla dr. 

111. Irodalmi i smerte tések . 
Lap 

GÁRDONYI : Az Isten rabjai 481 
KOVÁCS : Pázmány Kalauza és Bellarmin Disputatiói... 4 1 3 
HORVÁTH : A Csecsi-világ Patakon. Görcsöni Dénes-tői 

118, 137, 155 
Komárom monográfiája. Komárommegyei-tö1 .. ... 119, 138 
ORTVAY : Wosinszky Mór. Takács Gedeon-tói 2 0 3 
LUKCSICS : Monumenta Romana Episcopatus Vespri-

tniensis — 238 
E R D É L Y I : A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. 

(V. kötet.) Lukcsics József rfr.-tól 703 
KOVÁCS : A csanádi papnövelde története 3 4 9 
Kálvin a magyar prot. egyházi lapokban 450, 482, 497 
VÁRAOY : A párbérkérdésről 465 
L E S K Ó : Adalék az egri egyházmegye történelméhez ... 5 1 4 
SZENTKIRÁLYI : A pécsi Notre Dame nőzárda és iskolái. 

Hanuy Ferenc dr.-tói 609 
K I S S : A pápai plébánia története. Takács Gedeon-lói 671 
T Ú R I : A főkegyúri jog és az autonómia 6 5 
T A U B E R : Manuale Juris Canonici. Hanuy Ferenc dr.-tól 2 3 8 , 2 5 3 
REINER : Az egyházi házasságkötési jog tanának kifejlő-

dése. Hanuii Ferenc dr.-tói 575 
ZSILINSZKY: AZ 1848-iki X X . t.-c. története 2 7 3 
H Ö R L : Poétika 3 3 4 
KŐSZEGI : Vázlat egy keresztény alapon álló esztétiká-

hoz. Mérne thy Frnö-től... 656 
KLUG : Életkérdések. Zubriczky Aladár rfr.-tól 3 8 2 
HUTTKAY : A szellem egyéniségéről példában ... ... ... 576 
Közkeletű bölcseleti felszegségek (tankönyveinkben). 

Bangha Béla S. ./.-tői 201, 217, 251, 268, 285, 300, 315, 332, 
346, 364, 381, 412, 430 

NŐTTE H : A szabadakarat. Trikál József dr.-tól 6 8 7 
V E R W O H N : Die Mechanik des Geisteslebens 7 0 5 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus liónapol kivéve - minden vasárnapon. 

E L Ő F I Z E T É S I ÁRA FELELŐS SZERKESZTŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
Egész évre K 12.— D U D E K J Á N O S dr. 

EOYETKMI TANÁK Budapest, IX. ker., Eerenc-körút 39. D U D E K J Á N O S dr. 
EOYETKMI TANÁK Budapest, IX. ker., Eerenc-körút 39. 

Jobb hírünkért! 
Isten jóvoltából egy új évnek nézvén elébe, nem-

csak a homályos jövő foglalkoztat: váj jon mit hoz 
az ú j esztendő a társadalmi, politikai és egvháztár-
sadalmi téren, megért jük-e egymást a hazafiúi eré-
nyekben és a kath. alkotások terén, sikerül-e össze-
tettebb erővel mélyíteni a hitéletet, megerősíteni a 
tekintélyt és valóra váltani a szeretelet; hanem foglal-
koztatnak a teendők is, a közös érdek előmozdítá-
sának helyes egymásutánja. 

Az igaz, hogy teendő van és lesz elég, a mihez 
férfiakra és egész emberekre van szükség, nevezetesen 
az erők egyesítésére s nem felaprózására, hogy keve-
sebb legyen a látszat és több a valóság műveleteink-
ben. Mennyi kezdeményezés vár megerősítésre a 
társulati téren ; aztán olt van a két nagy ügy, a 
kongrua és az autonomia, melynek életbeléptetése 
talán a közeli jövő föladata. 

Míg ezekről sokszor esik majd szó, egy teendőt 
akarnék most mind já r t az új év elején szóba hozni, 
mely kissé távolabb esvén megfigyelésünktől, nem 
is igen szoktunk vele foglalkozni és ez a mi j obb 
hi rünk a külföldön, illetőleg a j obb hí rünkről való 
gondoskodás. Az elmúlt nyár uti emlékei zsongnak 
lelkemben s hazámnak a német földről való szemlé-
lése. Mily másképen lát tam őt onnan, az emberekkel 
való beszélgetésben, mint mikor itthon szemlélem 
magunkat. Mi azoknak az embereknek keveset je len-
tünk, mint nemzet s mint ku l turá l lam; inkább csak 
afféle osztrák-járuléknak néznek, ha egyáltalán vala-
mely homályos tudásuk van rólunk. 

Az megesett, hogy pár év előtt Párisban akadt 
ember, a ki sohasem hallott Magyarországról ; de ezt 
csak afféle franciás földrajzi járat lanságnak tar tot tam; 
az ilyen ember miért is , tudjon többet Magyarország-
ról, ha saját hazájában nem volt közelebb tájékozva 
Lourdes fekvéséről sem s nekünk kellett azt az ille-
tőnek megmagyaráznunk? De már az alaposabb s 
közelebb lakó német polgár többet tudhatna rólunk. 
Az irodalom, a nagy közvetítő, nyelvünk elszigetelt-
sége miatt, ra j tunk nem igen segíthet, ánnak út ján 
alig válhatunk ismertebbekké: magyar könyvnek a 
nyelv nem értése miatt nincs külföldön keletje. Talán 

egy dolog segíthetne s ez a sajtó, ez a nemzetközi 
vándorló legény. 

Az emberek tájékozatlansága közepett talán még 
kisebbnek éreztem magamat a német sajtóban s ez 
az, mit nem tudok felejteni, miről szólni akarok. 
A liberális saj tótermékek mellett sokszor megfordult 
kezemben a két nagy és befolyásos kath. lap, a 
«Germania» és a «Kölnische Volkszeitung». Az ember-
nek távol hazájától még kedvesebn minden hir, min-
den esemény, mely övéiről szól; természetes, hogy 
ezek után nyomoztam első sorban. Találtam is ma jd 
minden számban, de milyen irgalmatlanul elferdítve. 
Emlékszem az egyik estére, midőn Mihálvfi dr. kol-
legámmal Kölnben vacsoránál ülve, fölháborodva 
tárgyaltuk a «Köln. Volkszeitung» egyik ránk, magya-
rokra vonatkozó közleményét 

Nem tudom, honnan veszik értesüléseiket, a hang 
és a kritikai i rány a bécsi «Vaterland»-ra emlékez-
tetett; de annyi bizonyos, hogy azok a közlemények 
tájékozottság és tárgyilagosság hiányában szenvedtek, 
akár a minap Björnson kiszólásai Apponyi Albert gr. 
miniszter ellen. 

A liberális külföldi lapokról nem szólok, azok 
tájékoztatására sokat tehetnének a magyar zsidók 
nemzetközi összeköttetéseiknél fogva s legalább így 
hálálhatnák meg azt a meg nem érdemelt jólétet és 
befolyást, melynek Magyarországon örvendenek. Mon-
dom, ezekről nem szólók, mert «insensatos Galatas» 
kapacitálni nem tudok. De szólok a külföldi kath. 
lapokról s az ügyet a magyar katholikusok, neveze-
tesen a kath. papság figyelmébe ajánlom. 

Sokan vannak közöttünk, a kik a bécsi Augus-
tineum út ján az osz t rák-magyarbi rodalom papságá-
nak, az innsbrucki egyelem és a római Germanico-
Hungaricum ut ján Európa kath. papságának számos 
tagjával ismerősek. Használják föl ezt az összeköt-
tetést egyházuk és magyar hazánk jobb hírének elter-
jesztésére. Nem úgy gondolom, hogy a külföldi kath. 
lapok alaptalanul dicsérjenek bennünket, hazug dicsé-
retre nem adok semmi t ; de úgy, hogy tájékoztatva 
rólunk, ügyeinkről és viszonyainkról tárgyilagos ismer-
tetést nyú j t sanak olvasóiknak. Első sorban vigyék a 
köztudatba, hogy Magyarország önálló állam s nem 
Ausztria provinc iá ja ; azután pedig, hogy nem vagyunk 
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barbár állam, melyben csak jól esznek, isznak és 
verekednek, hanem a kulturának vagyunk munkásai, 
mint Európának bármely tagozata. Fejlettségünk 
kisebb foka Európának telt szolgálataink következ-
ménye ; mert Német-, Francia- és Angolország béké-
ben fejlesztelle knltnráját, míg mi őrt állottunk a 
török ellen, hogy be ne törhessen az ő területeikre. 
Hogy Szulejman be nem vihette lovát a Szent Péter 
templomába, tehát hogy a mint szerinte egy Allah 
van az égben, úgy ő «egy ura» nem lehetett Európának, 
mint tervül kitűzte, annak mi voltunk az áldozatai. 

Azoknak a papi ismerősöknek vannak ismerőseik 
az illető lapoknál ; tudjuk, hogy az összeköttetések 
révén mi minden kerülhet, jó, rossz, a sajtóba. Meg-
tudhatnák, vannak-e levelezőik s kik azok Magyar-
országon ? Lépésről-lépésre, kellő érdeklődés és moz-
gékonyság mellett okvellenül más lehetne a külföldi 
nagy kath. lapok tájékozódottsága mirólunk.Ne enged-
jük, hogy a világ körülöttünk forogjon — nélkülünk. 
Legyen bennünk mozgás, figyelem, szeretet, ügy-
buzgóság saját ügyeink iránt. S miután egységesítve 
nagyobb hatást lehet elérni, ezt a pontot szinte hiva-
talból a most alakult «Kath. Sajtó-Egyesületnek» 
kellene elsőrendű sajtóügyi föladatai közé számítania. 
Segíts magadon ember, az Isten is megsegít, a «dolce 
far niente» nem hivatásos embernek való. 

Külföldről lévén szó, nem szabad megfeledkez-
nünk Rómáról, a kath. világ középpontjáról, a vati-
káni körökről és sajtójáról sem. Megfigyeléseim szerint 
az a benyomásom, hogy ott sincsenek mindig kellő-
kép tájékoztatva a mi viszonyainkról. A mi érdekünk 
s az igazság érdeke, hogy senki ne taksáljon bennün-
ket kevesebbre, mint a minők vagyunk. Balítélet 
nevezetesen a magyar kath. papságnak külföldön 
divatos leszólása ; semmi sem igaztalanabb ennél, 
kivált ha ezzel a külföldiek a maguk érdemét akarják 
emelni. Gyarlóság ott is van elég, erény itt is talál-
ható arányos mértékben, csak törődjünk vele, hogy 
úgy nézzünk ki külföldi kath. testvéreink szemében, 
a milyenek a valóságban vagyunk. Kicsi nemzet 
kevésbé tűnhetik föl, mint a nagy nemzetek az élet-
ben, az irodalomban s mindennemű alkotások terén. 

Egyre van tehát kiváló szükségünk, nagyobb 
érdeklődésre hírnevünk iránt, a mi, a kath. sajtót 
tekintve, nem is fog menni oly nehezen, ha lesz 
bennünk akarat és érdeklődés, mint a minő sürgés-
forgás tapasztalható a keresztény világnézet ellen-
ségeinél a saját eszméik terjesztése körül. 

A katholikus „Tilioque"-tan és a schismatikus 
orosz egyház. (i.) 

A katholikus római egyházat a keleti, általában 
schismatikusnak nevezett egyháztól az emberi ter-
mészeten alapuló érzületen kívül a következő négy 
főpont választja el. A szakadárok a katholikusokkal 
szemben tagadják, hogy: 1. a római pápa feje az 

egész katholikus világnak; 2. hogy a Szentháromság 
harmadik személye: a Szentlélekisten az Atyától 
és Fiútól származik; 3. hogy a kovásztalan kenyér 
ép oly érvényes anyaga az Oltáriszentségnek, mint 
a kovászos; végül 4. hogy a mennyországon és a 
poklon kívül van még egy harmadik ideiglenes hely 
is (purgatórium), a hol hosszabb-rövidebb ideig szen-
vednek mindazok, a kik megszentelő malaszt álla-
potában halván meg, bűneikért itt a földön nem 
tettek eleget, bűnhődnek e helyen tehát mindaddig, 
a míg a megsértett isteni igazságnak eleget nem 
tesznek. 

E négy közül elvi és hitbeli szempontból leg-
fontosabb a Filioque-tan, a mellyel katholikus anya-
szentegyházunk tanítása szerint valljuk, hogy a Szent-
lélekisten nemcsak az Atyától, de öröktől fogva 
ugyanazon egy származás által a Fiúistentől is szár-
mazik. A schismatikusok álláspontja itt tér el leg-
inkább a katholikus tantól; mert míg a többi három 
cikkelynek tagadása inkább csak politikai szinezetű, 
addig a Filioque ellen irányult felfogásuk okait a 
szentatyák iratain kívül magából a régi egyház taní-
tásából iparkodnak meríteni. Az érveket, melyekre 
tanításukat alapítják, a Filioque-tan szavakba foglalt 
történelmi fejlődésén kívül, a régi szentatyák iratai-
nak és tanításának vélt tartalmából veszik. 

Köztudomású dolog a theologus előtt, hogy a 
Filioque-tannak előadása tekintetében a keleti és a 
nyugati szenlatyák teljes mértékben megegyeznek. 
A Fiútól való származást hirdeti szent Ágoston,1 Nagy 
szent Leó,2 szent Ambrus,3 de ugyanazt tanítják a 
keleti egyház nagy szentatyái is. így szent Athanáz,4 

Nagy szent Vazul,5 Nyssai szent Gergely,® Jeruzsálemi 
szent Cyrill,7 Alexandriai szent Cyrill,8 a kik egyérte-
lemmel mondják és hirdetik, hogy: «Qç xoívov eyva ő 
uliç T i p t ö v -«-cápa oóiti) npoç xöv utöv TÓ 7ivs0}xa». «A mi-
lyen viszonyban van a Fiú az Atyához, olyan viszony-
ban van a Szentlélek is a Fiúhoz.»9 Meglepő rövid-
séggel és körülirt meghatározással tanítja a Filioque-t 
a katholikus keleti egyház, midőn Alexandriai szent 
Cyrillel vallja, hogy a Szentlélek «az Atyától és Fiú-
tól származik».10 A flórenci szent zsinat ünnepélyes 
tanításából merítjük ezek alapján hitünk tévmentes 
tartalmát, midőn valljuk, hogy: «Spiritus Sanctus ex 
Pâtre et Filio aeternaliter est et essentiam suumque 
esse subsistens habet ex Patre simul et Filio, et ex 
utroque aeternaliter tamquam ab uno principio et 
nnica spiratione procedit».11 

A keleti egyház szentatyái közül van egy: Da-

1 S. Aug. De Trinitate. 1. 15. c. 17. n. 27. 3 S. Leo M. 
Epist. 15. ad Turrib. c. 1. 3 S. Ambr. De Spirit. S. 1. 1. c. 
11. n. 120. 4 S. Äthan. De Incarn. n. 9. 5 S. Basil. M. adv. 
Eunom. 1. 3. n. 1. 6 S. Greg. Nyss. contra Eunom. 1. 1. 
7 S. Cyrill. Hier. Catech. 16. n. 24. 8 S. Cyrill Alex. Com-
ment. in Joann. 14., 25., 26. 1. 10. 0 S. Basil. M. De SS. Trinit. 
c. 17. io S. Cyrill. Alex. Thes. ass. 34. . 1 1 Cone. Flor. Deer. 
Unionis. 
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maskusi szent János, a ki a szavak egyszerűségében 
meghatározott és ünnepélyesen tanított Fil ioque-lan-
nak eröt és az emberi ész tehetségeihez képest mé-
lyebb fölfogást1 akarván adni, boncolja a származás 
tanát és a többi szentatya ünnepélyes tanításának 
alapján az Atyától és a Fiútól való származás tekin-
tetében, finom Ítéletre valló elmével, tanít ja azt, 
miképen származik a Szentlélek az Atyától és mi-
képen a Fiútól. A származás fogalma ugyanis három 
elemet ölel föl: 1. azt, a kitől származik egy h a r m a d i k ; 
2. azt, a ki származik ; és végül 3. a származás folya-
matát. 

A régibb szentatyák inkább az első két pont ra 
helyezik a súlyt és azt mondják , hogy a származás 
alapja az Atya és a Fiú, Damaskusi szent János pedig 
a személyek különbsége mellett már azt is vizsgálja, 
miképen képezi az Atya és miképen a Fiuisten azt 
a princípiumot, a mely alapja a Szentlélek származá-
sának. Boncolja a különbséget és azt m o n d j a : az 
Atya személye a Szentlélekistennnek princípium 
sine principio-ja, a Fiuisten pedig princípium cum 
principio-ja. A Szentháromság egyes személyeinek 
személyes tulajdonságait véve alapul, az Atyaisten 
az, a ki nem származik mástól, a ki innascibilis, a 
Fiúisten és a Szentlélek pedig született, származott. 

Tekintettel ezen finom különbségre, használja 
Damaskusi szent János a terminust, mondván és 
nevezvén az Atyát a'.tía âvap-/oç Ttpoxaxapaîraxi'j-nak. 
Innen van a görög formulának kifejezése: az Atyá-
tól a Fiú által (ex Patre per Filium), míg a latinban 
inkább a forrás egységének szempont jából : az Atyá-
tól és Fiútól (ex Patre et Filio) kifejezéssel talál-
kozunk. 

A katholikus anyaszentegyház által tanított Filio-
que-tannak ellenfelei közül a mai Oroszország az, a 
mely úgy lakosainak számánál, mint politikai hely-
zeténél fogva vezető szerepet tölt be mindazok között, 
a kik a tagadásban megegyeznek. Természetes, 
hogy saját fölfogásuk bizonyítására fegyverekről 
gondoskodtak tudósaik és gondoskodnak a mai 
napig. E küzdelem azonban módszerében és termé-
szetében ma már megváltozott, a Filioque ellen való 
harcban legújabb időben más fegyverekhez nyúltak. 

Mindenki előtt ismeretes, hogy katholikus anya-
szentegyházunk ellenfelei, ha máskép nem, úgy tömö-
rülésükkel igyekszenek mintegy külső számukkal 
harcolni az igazság ellen. Egyesülnek, tömörülnek és 
a hol csak lehet, egységet színlelnek a különböző tév-
tanok ágazatai közölt, hogy vélt erejüket ezzel is ki-
mutassák. Ezen tömörülés felé való törekvésükben 
annyira mennek, hogy egy orosz kathekizmus angol 
fordítója azt m o n d j a : «A protestánsok és az oroszok, 

1 Az Isten, a végtelen Lény, belső életéről, a kinyilat-
koztatás útján tudomásunkra jutott mélységes hittitokról lévén 
szó, a mélyebb fölfogás itt a kinyilatkoztatás adatainak össze-
vetésére s a reájok alapított seholastikus megvilágításokra 
vonatkozik. Szerk, 

nagyszámú hitcikkelyeiket tekintve, annyira meg-
egyeznek egymással, a mennyire különböznek a római 
egyház tanításától». Ezen tömörülési s/.ándék hozta 
össze az ó-kalholikusokat is az oroszokkal. 1875-ben 
ugyanis Bonnban gyűlésre jöttek össze az ó-katho-
likusok, hogy a katholikus anyaszentegyházzal szem-
ben a római pápaság ellen irányuló érzületüknek 
kifejezést adjanak. E gyűlésre az oroszok részéről is 
ment egy bizottság, hogy a katholikusok ú jabb ellene-
seivel tárgyaljanak a régiek is. De eme találkozás 
más eredménnyel végződött. 

Eddig ugyanis a Fil ioque-ban foglalt hitcikkely 
elleni küzdelemben az összes szakadárok akkép ér-
veltek, hogy a Szentírásban a Szentlélekistennek a 
Fiúistentől is való származását bizonyító érveknél 
nem örök származásról van szó, hanem időbeli 
küldetésről. Előadásukban ezen vélemény hiveivé 
akar ják tenni a szentalyákat, a mennyiben azok mű-
veit úgy iparkodnak magyarázni, mintha ők hasonló-
képen csak időbeli küldésről szólnának, nem pedig 
örök származásról. Ezen magyarázat mondhatn i 
utolsó, de tekintélyében az oroszoknál legerősebb 
vcdője F i la re t 1 és Makarius,2 két hatalmas metro-
polita, a ki a többi schismalikus szerzőhöz hasonlóan 
a Szentírásból és a szentatyákból akar ja saját egy-
háza lèves nézetét bebizonyítani. A keleti egyház 
tudósai a Fil ioque-tanra vonatkozólag egyértelemmel 
úgy magyarázzák a Szentírást és a szentatyákat, hogy 
a katholikus anyaszentegyház állal a Fil ioque-lan 
bizonyítására fölhozott érvekben és idézetekben nem 
örök származásról, hanem csak időbeli küldetésről 
van szó. 

Különös, hogy eme, a Szentháromság egylénye-
giíségét a kifejezések alapján tagadó véleményhez a 
keletiek oly hosszú ideig ragaszkodtak. Említett ér-
velés ugyanis egész az érintett bonni gyűlés idejéig 
tartotta magát felszínen. Bonnban egybegyűltek az 
ó-katholikusok a szakadár keletiekkel, egyesült a 
katholikus egyház két ellensége, de saját vesztére. 

Míg ugyanis az oroszok Bonnban arra töreked-
tek, hogy az ó-kalholikusokat a Filioque-tan elhagyá-
sára birják, addig maguk ellen hívták ki azoknak 
harcát, a kik annál hevesebben küzdöttek a Filioque 
mellett. Ezen küzdelem szülte Oroszországban az új 
magyarázatot, mely szerint a katholikusok állal érvül 
fölhozott szentírási helyeken örök származásról van 
ugyan szó, nem mint eddig egy értelemmel hirdették, 
időbeli küldetésről, de úgv, hogy az ezen helyek fej-
tegetését tartalmazó és azoknak mintegy magyará-
zatát adó görög forma: «az Atyától a Fiú által» («ex 
Patre per Filium») a Szentlélekistennek a Fiúislennel 
«egy időben való származását» tartalmazza. Ezen új 
magyarázat szerint a görög kifejezésben foglalt Sta 

1 Dialogi inter dubitantem et persuasum de orthodoxia 
orientális graeco-russae ecclesiae. Petropoli, 1829. 

8 De Spiritus S. processione et de universali primatu. 
Frenburg, 1886. 
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szócska annyit jelent, mint «ugyanazon időben» (in 
eodem tempore). A schismalikusok elhagyták tehát 
az általuk követett régi magyarázatot, ez újabb hypo-
thesis azonban, a mint látni fogjuk, új ra minden 
alapot nélkülöz nemcsak, de a Szentháromság lénye-
gébe ütközik. 

Ezen új elmélet szerzője Bohorodszky, a ki 
munkájában ezen új magyarázat szerint akarja saját 
részére vonni a szentatyákat, különösen pedig Damas-
kusi szent Jánost. Művének cime: «Damaskusi szent 
János tanítása a Szentlélek származásáról». Boho-
rodszky fejtegetése odairányul, hogy bebizonyítsa, 
hogy a görög Sia szócska nem a származás forrását, 
princípiumát fejezi ki, hanem a Szentlélekistennek a 
Fiúistennel való egyidőben történt származását fog-
lalja magában. 

Lássuk, miképen jutott Bohorodszky ezen véle-
ményre? Damaskusi szent János dogmatikus művét 
olvasván, abban, mint érintettük, a latin kifejezést: 
ex Pâtre et Filio nem találta ugyan, de a vele egyéb-
ként teljesen egyező görög terminust : ex Patre per 
Filium. Mivel Bohorodszky a latin formulát Damaskusi 
szent Jánosnál szórói-szóra nem találta, arra a követ-
keztetésre jutott, hogy szentünk a Filioque-tant nem 
is követi. Philologikus találmányát tehát csak a 
szavak külsőségére és a saját alanyi érzületére ala-
pítja, elfeledvén úgy a szavak érteményét vizsgálni, 
mint az egész össz-szöveget tekinteni, mint az kitűnik 
a következőkből. Busznak Miklós dr. 

Jl művészet erkölcsi korlátai. (i.) 
Az emberi szellem műveltségének egyik kiváló 

virága a művészet s a mint a növényt virágnról, úgy 
bizonyos korban vagy népnél uralkodó művészetről 
föl lehet ismerni az illető nép vagy kor műveltségé-
nek szellemét. 

I labár az ember a művészetben mást szándékozik 
megjeleníteni, mégis önmagát festi le, saját lelkét örö-
kíti meg. A művészetben rakja le gondolatait, melyek 
elméjét foglalkoztatták; eszmevilágát, szivének vá-
gyait, melyek akaratát elhatározásra indították s 
cselekvésében irányították; a művészetben adja jelét 
ügyességének, mellyel a lelkében megfogamzott esz-
mének megfelelő külső alakot adni tud. 

A művészet ekkép tanúbizonyságot tesz az em-
ber lelki életéről, annak külső megnyilatkozásáról ; 
bemutatja az embert egész valójában emberi oldalá-
ról, vagyis abból a szempontból, mely őt az oktalan 
állattól megkülönbözteti; bemutatja értelmét, akara-
tát s egyél) képességeinek azokon alapuló fejlettsé-
gét. A művészet léhát kifejezőbb, mint a tudomány, 
mivel az utóbbi csak az elmének a műve, míg a 
művészetben az elme, a szív és akarat, valamint 
az ember egyéb képességei egyaránt érvényesülnek. 

S ez nem is lehet máskép. 
Mi ugyanis a művészet? Ha alanyi értelemben 

vesszük, bizonyos készség, rátermettség, vagyis az 
embernek azon képessége, melynél fogva valami ha-
tározott dolgot az értelem által helyesen fölfogott 
szabályok szerint tud létrehozni. 

Tárgyi értelemben pedig a művészet alatt ezen 
képességnek külső megvalósulását értjük, tehát a 
létrehozó cselekvést és ennek eredményét. Ilyen ér-
telemben az ember minden öntudatos munká ja mű-
vészet számba megyen, mert minden ténykedésében 
az értelem által fölfogott szabályok érvényesülnek a 
rávonatkozó képességei által. Csakhogy midőn mű-
vészetről beszélünk, szorosabb értelemben vesszük 
annak fogalmát, csak bizonyos körére az emberi 
műveknek alkalmazzuk, t. i. arra, mely a szépművé-
szetet foglalja magában. 

A szépművészetet oly emberi művek képezik, 
melyek az ember szépérzékének élvezetet nyújtanak 
s azért alcárminő munkának azon elemei, melyek 
ezen érzéknek nyújtanak tárgyat, a szorosabb érte-
lemben vett művészethez tartoznak. Az a körülmény, 
hogy a művészet a szépérzéknek kielégítésére szol-
gál, a művészben föltételezi a képességet, melynél 
fogva fölismeri a szépet s azt külsőleg is megvalósí-
tani tudja ; ezt a képességét alanyi értelemben vett 
művészetnek mondjuk. Ez a tény magyarázza fön-
nebbi állításunkat, hogy t. i. a művészetben az em-
ber egész valója érvényesül. 

A szépség ugyanis csak az értelem állal fogható 
föl, mert habár érzékileg észrevehető dolgokon, tes-
teken található, a szépség észrevevésére még sem 
elégséges az egyszerű érzékelés, hanem összekötő 
Ítélet kívántatik hozzá. Az egyszeri kiáltás még nem 
szép, ha mindjár t oly erős is, hogy fülem cseng 
bele; a kiáltások egész sorozata vagy tömege sem 
szép, hogy széppé legyen, bizonyos összhangban és 
arányos változatokban kell a hangnak fülemre hatnia. 
Ezt pedig az érzék magában nem képes fölfogni, mert 
egyszerre csak egy benyomást fogadhat be s az össz-
hang és arány elvont dolgok, melyeknek megállapí-
tására Ítélőképesség szükséges. Ha a szép azonos 
volna a kellemessel, akkor egyszerűen az érzéknek 
képezné tárgyát, pedig, mint ismeretes, ez két külön-
böző fogalom s míg a kellemest az állat is élvezi, a 
szépet csupán az ember. S különben is a szépet nem 
csak az érzékelhető testi dolgokban találjuk, hanem 
a szellemiekben is, maga a testi szépség is csak úgy 
támad, ha valami szelleminek a megnyilatkozása. 
A szépnek fölfogásában tehát első sorban az érte-
lemnek van része. 

Ámbár pedig azt állítom, hogy a szép nem azo-
nos a kellemessel, mindazáltal ez ki nem zárja a 
szépnek kellemes voltát, sőt a szépség épen a tárgy 
azon tulajdonsága, melynél fogva puszta megisme-
rése, szemlélése élvezetet nyújt szellemünknek. Az 
élvezetnek föltétele azonban a kellemesség, mivel az 
élvezet a tehetségnek az a művelete, mellyel a neki 
megfelelő tárgyat elérve magának leköti; pedig a 
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tárgynak az a tulajdonsága, melynél fogva a tehet-
séget ilyképen megnyugtatni képes, a kellemesség. 
A szép kellemes a szellemnek, azért szeretetünk tárgya. 
Ebből látható, hogy a szépnek létrehozásában a sze-
retetnek, tehát a szívnek és akaratnak is van része. 
Továbbá a puszta ismeret és akarás nem valósít meg 
külsőleg semmit, mert erre a kiható képességeknek kell 
közremíiködniök, ezek visznek végbe oly külső cse-
lekedeteket, melyeknek látható eredményük van. 
A szépnek megvalósítása tehát föltételezi a kifelé 
ható képességeknek oly fejlettségét, mely a megis-
mert és megszeretett szépnek megfelelő külső meg-
jelenítésére alkalmas. 

Valamely kor vagy nép művészetéről tehát bíz-
vást következtethetünk arra, mit tartott szépnek, mit 
szeretett s mennyire fejlettek voltak gondolatait meg-
valósító képességei. Mert jóllehet nem mindenki mű-
vész, hanem csak a kiválasztottak, mégis maga a 
művészet az egész kornak és népnek terméke. Hiszen 
a művészek saját népüknek vagy koruknak gyermekei 
s kortársaik számára dolgoznak, tehát az összesség-
nek meggyőződése és vágya nyilatkozik meg műveik-
ben; a művészek kortársaik Ízléséhez alkalmazkod-
nak s olyan műveket létesítenek, melyeket maguk is, 
azok is, szépeknek tartanak. 

Különös jelenség, hogy különböző Ízlésről be-
szélhetünk, akárcsak különböző értelemről beszél-
nénk, a mi onnan van, mivel az izlés sem más, mint 
az értelein, a mennyiben a dolgok szépségének meg-
ítélésével foglalkozik, a szépet fölfogja és élvezi; már 
pedig a szép csak olyan határozott valami, mint az 
igazság, egy az igazság, egy a szépség is. Honnan van 
az, hogy különbség mutatkozik az Ízlések között? 
Onnan, a honnan a különbség a nézetek között; az 
embereknek különböző nézeteik vannak, pedig az 
igazság csak egy, tehát csak egy nézet lehet igaz. 
Hogy mégis annyiféle nézetre bukkanunk egy és 
ugyanazon dolog körül, annak az oka, hogy nincs 
mindenkinek oly képzelt és éles elméje, hogy a do-
log lényegét átlássa. Mindenki magávai hozza az ér-
telmi tehetséget a világra, ez mindenkinél az igazság 
után vágyik, ugyanazon törvényekhez van kötve; de, 
mint minden tehetség, az értelem is kiképzésre szo-
rul, hogy energiája kifejlődjék s ez a képzés külön-
böző lehet: helyes, vagy helytelen, az utóbbinak pe-
dig végtelen számú faja lehetséges, mert a tévedés-
nek nincsenek szabályai. Azonkívül az értelem mű-
veleteit befolyásolják az ember vágyai is; tehát a 
helyes Ítélet föltélele, hogy a vágyó képesség oly 
irányban képeztessék, a mely meg nem zavarja, el 
nem homályosítja az értelem világát, ellenkező eset-
ben a valót nem a maga lényegében látja, hanem a 
vágy okozta szinben. 

Ha pedig ez áll az igazságnak megismeréséről, 
mennyivel inkább érvényesülnek ezek a zavaró ha-
tások a szépségnek fölfogásánál és megítélésénél, 
miután a szép élvezetünk tárgya. Itt a szív vágyai 

irányadó szerephez ju tnak s az értelmet úgyszólván 
lebilincselik, hogy ne is próbáljon önállóan Ítélkezni. 

Ennek következménye, hogy, habár a szép csak 
egy és határozott törvényei is vannak, mégis oly kü-
lönbözők az ízlések s oly különbözők a művészet 
irányai a korszellem különfélesége szerint. Innen van, 
hogy a művészet a korszellemnek a kitevője, mivel 
az ízlést a korszellem alakítja; a művészetben a kor 
önmagát fesli le. 

Ennek tapasztalati bizonyítékát nem kell messze 
keresnünk, nem kell a művészet történetének tág 
mezejére lépnünk, hanem elég csak a jelenkort szem-
ügyre vennünk. 

Korunk szellemének jellemző vonása a subjekti-
vizmus, mely a társadalmi éleiben mint individualiz-
mus, az ember sajátos belső életében pedig mint 
immanentizmus jelentkezik, vagyis az előbbi esetben 
elszakad az egyént a társadalomhoz fűző szerves 
kötelék, az utóbbiban az objektiv elvek érvényüket 
vesztik; mindenki magából meríti az igazságot, a 
mit belsőleg átél, az neki igaz, minden más csak 
viszonylagos értékű. A tárgyilagos filozófia helyébe 
az érzelmi filozófia lépett, mely nagy óvatossággal 
kerüli a világosságot és határozottságot, rezgő ho-
mályba burkol mindent s bizonytalanná tesz min-
dent s mindenkinek jogot ad saját különleges és 
egyéni bölcseletének megalkotására, a saját belső ta-
pasztalatának alapján. 

Ezeket a tüneteket látjuk a modern (szecessziós) 
művészetben is. Kerüli a világosságot és határozott-
ságot, érvényesíti azt a homályt, mely az érzéki fan-
táziának ad anyagot, hogy mindenki tetszése szerint 
olvassa bele azt, a mit érzelmei sugallnak; a művész 
gondolatát senki sem találja ki, még ő maga sem, 
mert ő is csak érzett művének megalkotásánál, mely-
ben sejtelmeinek adott kifejezést, hogy a közönség 
is csak sejtsen s érezzen valamit s önalkotta nirvá-
nában kéjelegjen. 

A subjektivizmusnak folyománya az emberi úr-
hatnámság, vagyis minden függés lerázására irányuló 
törekvés, csak önalkotta törvényeket akarnak ismerni 
és pedig úgy az állami életben, mint az egyéniben 
is. Külső erkölcsi törvények erejüket kezdik veszí-
teni, ilyeneket az ember belső tapasztalatából akar 
levonni, mindenkinek saját különleges erkölcsi codexe 
van. A modern művészet is ennek az úrhatnámság-
nak megvalósítása. A mai művész csak egy törvényt 
ismer : a művészet művészetért, a szép a szépért ! 
S hogy mi a szép, azt is ő állapítja meg s ebben 
teljesen szabad, mivelhogy különben a külső korlá-
tok megnyomorítanák nagy szellemét, teremtő erejét. 
Ha ő a gonosznak és rútnak csodálatába merül — 
azt mondják — szellemének nagysága ezt is fönsé-
gessé tudja tenni, ha teremtő képességének elemi 
erejét semmi sem korlátozza; ellenben a jó ra és 
szépre szorító korlát hogy gátolja szellemének teljes 
kifejtését. Már pedig hogy neki joga van a ^éljes 

fn) . 
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érvényesüléshez, valamint a világnak ahhoz, hogy a 
meglevő erő kárba ne vesszen. A modern művészet 
e szerint tényleg semmiféle törvénnyel sem törődik. 

Azaz, hogy mégis ismer egy törvényt, t. i., hogy 
üvölteni kell a sakálokkal, mert különben oda min-
den dicsőség, sőt — a kenyér is. S mi után kiált a 
korszellem ? Hogy az egészséges érzékiséget kell 
ápolni ; mindenünnen ez hangzik felénk, ma minden 
az érzékiség ködében mozog. 

Természetes tehát, hogy csak az a művészet ta-
lál elismerésre, mely ennek az elvnek hódol, ezt 
szolgálja. A közönségnek nagy része csak annyiban 
engedékeny, a mennyiben nem veszi rossz néven, 
ha a művész itt-ott még az «egészséges»-t is figyel-
men kívül hagyja, csak az «érzékiség» meglegyen. 
Hogyan is lehetne e tekintetben szigorú, mikor fe-
jébe vette, hogy a «lángésznek» (s ma ki nem az?) 
nincsenek korlátai s különben is, hogy az egészség 
föltételei az egyéniségtől függnek, a mi egynek egész-
ségtelen, az a másiknak talán nagyon is «egészséges». 

Itt látjuk a «modern» kor képét a művészetben 
megörökítve, ízlése szellemének gyermeke, művészete 
pedig unokája, a ki sokáig túléli, sőt nevelőit is az 
emberi kor legvégső határáig életben tartani iparko-
dik. Valóban hálás gyermek, visszaszolgáltatja mind-
azt, a mit kapott ; az érzékiség és zabolállanság 
szül te . . . most ő gondoskodik arról, hogy ezek vala-
hogyan végelgyengülésben ki ne múljanak s ő lesz 
az utolsó, a ki belenyugszik a kérlelhetetlen halál 
ítéletébe s még akkor is fog élesztési kísérleteket 
tenni, mikor már szelleme többi gyermekei cserben 
hagyták szülőjüket s a feledés szemfedőjével takar-
ták be. Mihalovics Ede dr. 

A kongrua kérdéséhez. 
Egy felebbezés fekszik előttem, melyet Robitsek 

Ferenc dr. volt plébános adott be Hont vármegye 
közigazgatási bizottsága elé, mely fölött lehetetlen szó 
nélkül napirendre térnünk. Mielőtt azonban hozzá-
szólnék, közlöm a beadványt teljességében, mely így 
hangzik: 

Tekintetes Közigazgatási Bizottság! 
A nagymarosi róm. kath. iskolaszéket a canonica 

visitatio alapján és az 1896. congruaösszeirás becs-
lése alapján bepanaszoltam a tek. szobi főszolgabírói 
hivatalnál a megtagadott szolgálmányok értékének 
erejéig 1904. és 1905. évre, összesen 2000, azaz kettő-
ezer korona és % erejéig. Az iskolaszék a szabály-
szerű beidézés dacára a tárgyaláson meg nem jelen-
vén, nevezett főbírói hivatal követelésem megítélte, 
az iskolaszéket elmakacsolta. Ezt az intézkedést az 
iskolaszék megfelebbezvén, Hont vármegye alispánja 
azzal a megokolással változtatta meg az I. fokú íté-
letet 4198. sz. a. (ex 1907. szeptember hó 6.), hogy 
«mivel a róm. kath. egyháznak a vármegye terüle-
tére kiterjedőleg' autonomiája nincsen, Nagymaros 

községben a róm. kath. hitközség szervezve nincsen, 
az iskolaszék csakis a népoktatási ügyekben tekint-
hető a hivek képviseletében, ezen kereset elbírálásá-
nál sem az iskolaszék, sem pedig más testület nem 
fogadható el a nagymarosi róm. kath. hivek képvi-
seletéül». 

Az alispáni hivatal határozata és indokai ellen 
felebbezek, mert azok az országos gyakorlattal, a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium resolutióival 
directe ellentétben állanak, hogy a sok közül csak 
egyre hivatkozzam: 33.469/1902. — «latin-, görög- és 
örmény katholikusoknál, a hol a helyi autonomia 
még szervezve nincs, az iskolaszéket a hitközség 
képviselőjéül kell tekinteni». Ily világos legfőbb ha-
tóságii intézkedésekkel szemben nem fogadhatom el 
a Tekintetes Alispáni Hivatal — kétségtelenül leg-
jobb szándékú — abbeli utasítását, hogy «a kerese-
tet a köteles szolgálmányok teljesítését elmulasztó 
nagymarosi hivek ellen egyenként, nem pedig a hi-
vek összessége, mint testület ellen, adjam be», mert 
a canonica visitatiót, ezt a bilaterális szerződést az 
egyház nem az egyres hívekkel, hanem azok összes-
ségével, mint testületlel kötötte. Az is tévedés, hogy 
«a róm. kath. híveknek csupán egy része köteles a 
természetbeni szolgálmányokat kibocsátani» és hogy 
ezért nem lehet az összességet perelni. A canonica 
visitatio Nagvmarosiensesekről, tehát nagymarosiak-
ról szól és én keresetemben mást, mint a nagyma-
rosiakra tartozó szolgálmányok értékét nem is kér-
tem; de azok között aztán nincsen is különbség 
téve; a Nagymarosienses = nagymarosiak gyűjtő 
fogalom, a mely alá minden nagymarosi róm. kath. 
tartozik. 

Összes jogaimat még 1893-ban, tehát a plébánia 
elfoglalásának évében iparkodtam biztosítani. Kezd-
tem ezt azzal, hogy a községi elöljáróságot kértem 
föl, hogy a rommá vált plébániai melléképületeket 
hozza rendbe. Joggal vélhettem, hogy helyes uton 
járok, mert a régi községi adókönyvecskékben a 
község részéről láttam nyugtatva a hitközségi j á ru -
lékok befizetését, sőt László nevű birája a községnek 
a község nevében kötött Thuránszky Ármin volt 
nagymarosi plébánossal szerződést a vámosmikolai 
járásbíróság előtt a párbér és földmunkálatok ellen-
értékére vonatkozólag, persze, csak Thuránszky sze-
mélyét illetőleg. A község megtagadta kérelmemet, 
nem könyörült raj tam senki és én saját költségemen 
építtettem föl, illetve javíttattam ki az istállóépülete-
ket 1200 koronáért. 

A községtől a főszolgabírói hivatalhoz fordul-
t am; 7066. ex 1893. sz. a. kelt főbirói határozat el-
utasító volt. Felebbezlem; Hont vármegye alispánja 
9119:1893. szeptember 9-iki kelettel szintén elutasí-
tott azzal az utasítással, hogy «hívjam össze híveimet, 
terjesszem eléjük ügyemet és ha jogos kívánalmaimat 
teljesíteni nem hajlandók, hívjam föl őket képviselő-
jük megnevezésére». Ezt a különös tanácsot, hogy a 
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hivek egyetemével népgyűlés útján érintkezzem, ta-
pasztalatlanságom folytán megfogadtam. 

1893. szeptember 24-én a nagymarosi alsó iskola 
udvarán jött egybe nagy számmal a hivek serege, 
mely lelkesedéssel tagadott meg minden jogos köve-
telést. A 9119/1893. alispáni utasításhoz képest meg-
kérdeztem az egybegyűlteket, hogy ki képviselje őket 
a köztem és hiveim közölt fölmerülő ügyekben? és 
válaszul, hogy a több száz megjelent érdekeltet ne 
említsem, Krauschner Ernő és Heyer József jelen 
volt nagymarosi lakosokra, mint tanúkra hivatko-
zom, azt nyertem, hogy «der jeweilige Schulstuhl», 
a mindenkori iskolaszék. 

Tekintetes Közigazgatási Bizottság ! tehát forma 
szerint is az iskolaszéket tekinthetem a hitközség 
képviselőjéül. De ettől eltekintve, a nagymarosi róm. 
kath. iskolaszék tényleg mindenkor képviselte is a 
nagymarosi róm. kath. hitközséget. Ez kitűnik abból, 
hogy az iskolaszék fönnállása óta vágatta az uradalmi 
erdőben a plébános deputált fáját, be is hordat ta ; 
fizette a favágó és fuvarozó embereket. Az iskolaszék 
egyezkedett a kincstárral, mint kegyúrral arra nézve, 
hogy a fát az uradalom vágatja és hordatja az erdő-
ből a depótba és ezért kártalanítja az uradalmat ; a 
plébános fáját a depótból az iskolaszék hordatta a 
plébánialakra, ő szerződtette és fizette a fahordó, fu-
varozó munkásokat. Ezt ma is teszi. Az iskolaszék 
szedi és rójja ki a harangozási évi 80 filléres illeté-
keket az egyes párokra ; az iskolaszék fizeti ebből a 
harangozót évi 200 koronával. A plébániai főépület-
nek a patrónus által több izben történt renoválása 
alkalmával a hiveket terhelő napszám- és fuvarkölt-
séget az iskolaszék térítette meg az uradalomnak és 
ő nyilatkozott arra nézve, hogy a hivek nem in na-
tura teljesítik a szolgál m ányokat, hanem annak ellen-
értékét hajlandók fizetni. A templom körüli falat az 
iskolaszék építtette. Az iskolaszék tagjai — Donáth 
Szilárd és Hell Ferenc nagymarosi lakosokra hivat-
kozom — tárgyaltak velem az iránt, hogy egyezzem 
ki a párbér és szolgálmányokra vonatkozólag az 
iskolaszékkel összesen 800 forintban. Tették pedig 
ezt azért, mert kifogásoltam, hogy midőn az iskola-
szék páronként évi 1 frt 47 krajcárt, 800 pártól circa 
1176 forintot szed be, nekem ép úgy, mint elődöm-
nek, tényleg csak 500 forintot szolgáltat ki, mintha 
bizony a marosi plébániát az iskolaszéktől albérlet-
ben bírtam volna. 

Kitűnik ebből és ezt kívánatra tételről-tételre 
bizonyítani is haj landó vagyok, bár köztudomású 
dolgokról van szó, hogy a nagymarosi róm. kath. 
iskolaszék tényleg emberemlékezet, illetve fönnállása 
óta gyakorolta a hitközségi képviseletet, teljes joggal 
tekinthetem azt azon testületnek, mely a nagymarosi 
hitközségi képviseletet jelen ügyemből kifolyólag is 
képviselni hivatva van és kérem a Tekintetes Köz-
igazgatási Bizottságot, hogy nemcsak az országos 
gyakorlat, nemcsak a nagymarosi gyakorlat, de főleg 

a világos ministerialis resolutiok figyelembe vételével 
a nagymarosi róm. kath. iskolaszéket a nagymarosi 
hitközség képviselőjéül venni és azt a kétezer, 2000 
korona és % megfizetésére Ítélni és szorítani mél-
tóztassék. 

Jómódú, de kapzsi népnek voltam lelkipásztora. 
Dacára a fölszaporodott lakosságnak és ezzel kap-
csolatban teendőimnek, évekig az iskolaszék kiseb-
bítette párbérjövedelmemet, később valamivel több, 
de 900 forintnál nem több volt az összeg, mely ily 
cimen befolyt; a hivek helyett nekem kellett az 
istálló-épületeket rendbe hozatnom, földeimen egy 
kapavágást sem tettek 13 éven át. Elmaradt a szol-
gálmány, csekély jövedelmemből nekem kellett pozi-
tív kiadással a megmunkáltatás nagy költségeit fizet-
n e m ; privát vagyonommal fizettem meg olt-tartóz-
kodásomat. A mai plébános helyzete szakasztott ilven. 
A plébános követeléseivel szemben néptribunok álla-
nak az emberek élére és ma legalább 400 szervezett, 
tehát hazátlan szocialista a népjólét érdekében tagad 
meg minden jogos követelést és valóságos emberva-
dászatot intéznek a lelkész ellen, a ki utóvégre is 
már állásánál fogva is a hazafias irányzat exponense 
és a józan konzervatizmus képviselője. A kavarodá-
sok nyomán fölburjánzik elmaradhatatlanul a köz-
ségi élet züllése, a plébános ellen vezetett hajsza el-
vonja a figyelmet a községi éleitől és fölburjánzik a 
visszaélés. A ki Nagymaros történelét ismeri, a tra-
gikus esetek egész sorozatát tudná fölemlíteni állítá-
som igazolására. 

Bocsánatot kérek ezen, a tárgyra szorosan nem 
tartozó dolgok fölemlítéseért, de van még annyi sze-
retet lelkemben volt községem iránt, hogy minden 
ott átélt szenvedés, nélkülözés, anyagi kár dacára is 
fölhívjam egy oly illusztris testület tagjainak figyel-
mét az otlani állapotokra, melynek bölcsessége meg 
fogja találni a módot, hogy szavaim valóságáról meg-
győződjék és meg fogja találni az utat-módot — 
most az utolsó órában is — hogy áldásosabb viszonyo-
kat teremtsen és biztosítson Nagymaros számára, mely 
utóvégre is, mint a vármegye legnagyobb nagyköz-
sége, joggal remélheti, hogy minden tényező vállve-
tett erővel segítsen tisztázni a zűrzavaros állapotokat. 

Ügyem jóindulatú elbírálását kérve, maradok 
Budapest, 1907 október 6-án. Ugornyai dr. Bobilsek 

Ferenc, a központi papnevelőintézet h. kormányzója. 
* 

Azt hiszem, ezen fölfolyamodványhoz nem kell 
kommentár . Világosan lálom itt érvényesülve a köz-
mondást : «IIa akarom vemhes, ha akarom nem 
vemhes». Elismerés illeti Robitseket, hogy — mint 
biztosan tudom — nem a 2000 koronáért, de egy 
nagy elv érdekében lépett a küzdő porondra ; azon 
elv vezeti őt, hogy a katholikus plébánia jövedelme 
nem «Csáky szalmája», nem cape-rape tárgya, de a 
magyar katholikus egyház jogos tulajdona, melynek 
a plébános csak ideiglenes haszonélvezője. Ezen elvet 
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akarja Nagymaroson elismertetni, kiküzdeni. Pedig 
a nagymarosi eset nincs egyedül. És dacára ennek 
nincs orvosság, nincs törvényes védelem semmiféle 
birói egyéni felfogás ellen. Mint látjuk, Nagymaroson 
is, rövidíti az egyház vagyonát az iskolaszék, meg-
nyirbálják a hívek, leszorítja a község; pedig ha ők 
kötelesek is a papi praestatiok fizetésére, mégsem 
lehet azt mondani, hogy ők alapították, ők adták, 
ők tart ják fönn a plébánost sajátjukból. 

Ugyanis a plébánia jövedelmét a canonica visi-
tatio állapítja meg. Ezen canonica visitatio nem bi-
laterális szerződés, melyet bármely fél fölmondhatna, 
de tulajdonjogi okmány, melyet nem a fizető jobbá-
gyok írtak alá, hanem az akkori legale testimonium, 
mint bizonyítását annak, hogy a földesuraság a plé-
bániát miképen dotálta, mit adományozott neki vissza-
vonhatatlanul. Tehát a hívek, a jobbágyok nem adtak 
semmit a plébániának, miután nem is volt akkor 
semmijük : tulajdonjoggal nem rendelkeztek, földjei-
ket szolgálati bérben az uradalomtól kapták, bizo-
nyos praestatiok fejében; és ezen praestatiok bizo-
nyos részét az uradalom a plébániának utalta ki, 
legale testimonium előtt, a canonica visitatioban. 

Ha tehát a hívek most ezen szolgáimányokat 
nem teljesítik, az egyház vagyonát rövidítik, azt ve-
szik el, mit nem ők adlak az egyháznak, de az ura-
dalom. Ez pedig Isten és ember előtt tiltott cse-
lekmény. 

Sajnos, hogy az úrbériség rendezése alkalmával, 
az uraság megváltván az ő szolgálmányait, az úgy-
nevezett földtehermentesitési papírokkal a plébániára 
ruházott szolgálmányokat nem vonták be ezen relutio 
keretébe, de megmaradt a régi papiroson, melyet ma 
a birói fölfogás, mint Robitsek fölfolyamodványában 
látjuk, egyéni véleménye szerint magyarázhat. 

Mily más elintézésben, védelemben részesült az 
egyház vagyona régi magyar törvényeink szerint, 
fényesen igazolja Erdély László «Magyarország tár-
sadalma a XI. század törvényeiben», hol ezeket írja : 
«Az egyház vagyonára nézve szent István azt tar-
totta, hogy megőrzésén s gyarapításán úgy, sőt job-
ban kell a királynak gondoskodni, mint saját örök-
ségén s a király ne hallgasson azokra, kik az egyházi 
vagyon ellen beszélnek neki ; a ki ebben a királyt 
jó szándékától el akarja téríteni, azt le kell tenni, 
el kell távolítani, mint az Isten háza támadóját, sér-
tőjét, ki kell közösíteni». (18—19. 1.) 

Ki védelmezi ma az egyház vagyonát? Nincs 
Magyarországban oly állás, hivatal, még szolgálat 
sem, hol az illető nem számíthatna megkölött fize-
tése jövedelmére; kinek háta mögött nem volna ha-
tóság, mely jogos járandóságát biztosítja; csak a 
katholikus alsó klérus, a lelkészkedő papság áll el-
szigetelten, magára hagyva, segítség nélkül és ha tör-
vényes közbenjárásért folyamodik, úgy jár, mint 
Robitsek, halasztás, húzás, utasítás évekig, mialatt a 
lelkész vagy koplal, vagy adósságokba veri magát s 

mindent elkövet, csakhogy híveitől, plébániájától 
szabaduljon, vagy más javadalomba, vagy nyugdíjba. 

Az idén szűk volt a termés, drága a gabona: 
ezt legjobban érzi meg a pap, kinek nem fizetik meg 
a gabonajárandóságát, mert először: nincs, másod-
szor: a hol nincs, ott nem exequalhat, a mi igen ter-
mészetes s csak az a természetellenes, hogy a pap 
még sem sztrájkolhat, nem tagadhatja meg szolgá-
latát, nem hagyhatja el még üdülés céljából sem 
hiveit helyettes nélkül. 

Az evangélikusoknál a lelkészekről gondoskodik 
a presbyteratus, a zsidóknál a hitközség, melynek 
határozatait a világi hatóság végrehaj t ja; a katholi-
kus papról pedig senki, csak önmaga küzd és perel, 
míg ki nem fárad ; ő az örökös peresfél és végre-
hajtó híveivel szemben, roppant hátrányára lelkészi 
működésének, a pásztor s hivei közt létező kapocs 
lazítására. 

Ha panaszt nyújt be a szolgabíróhoz s kéri a 
hatóság támogatását, úgy jár , mint Robitsek, a hi vek 
nem jelennek meg, húzzák, halasztják, kifárasztják a 
papot. így volt ez eddig. Ezen túl pedig még kese-
rűbb lesz a pap helyzete, mert az 1907 : XXVII. t.-c. 
értelmében őt vonják kérdőre, mint az iskolaszék 
elnökét, a tanító járandóságának rendezése, besze-
dése s kifizetéséért; exequalják a tanulók 30 filléres 
tanítói nyugdíj netáni elmaradásáért, pedig a papnak 
végrehajtó hatalma nincs, legfeljebb azzal kénysze-
rítheti a tanulót, hogy kiutasíthatja az iskolából, míg 
a 30 fillért meg nem hozza; de Isten mentsen ezen 
módot megkisérleni, hisz rögtön föltámadna ellene 
minden egyházi s világi hatóság, égi és földi elöl-
járóság, rajta üt minden hatalom, mint a hazafias 
kultura kerékkötője s törvényeinek közművelődési 
törekvéseimeggátlójára. És m é g i s ő a felelős, ő nem 
exequalhat senkit, de őt mindenki. Ezen állapot nem 
lelkipásztorkodó, de díjtalan tiszteletbeli végrehajtói 
existentia és pedig ráfizetés mellett. 

1888. évben lőn a katholikus lelkészkedő pap-
ság kongrua rendezése megindítva s ma, húsz év 
után még mindig a tanácskozás és bizottságok ki-
küldése mellett tartunk. Ki tudná azt megszámlálni, 
hogy ezen húsz év alatt hányszor emelték, módosí-
tották az állami, megyei, községi tisztviselők fizeté-
sét? Hányszor rendezték a más felekezetű lelkészek 
s immár a tanítók fizetését és ki tudja, hány év 
múlik ismét el, míg a mi kongruális tanácskozásaink 
valamely eredményhez é rnek? 

Es ha ez mégis meglesz, ha némely lelkész kap 
is valamelyes segélyt, de azért megmarad mindig díj-
talan végrehajtói állásában. 

A katholikus lelkészek sohasem hajszolták per 
fas et nefas fizetésük emelését, bár néha föl is emel-
ték itt-ott szavukat a 800 frlos általány szerénysége 
miatt, azonban annál sűrűbben panaszkodtak, kérvé-
nyeztek, sürgették a hivek praestatiojának megváltá-
sát, végrehajtói hatalmuk beszüntetését. 2 
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Ezt kérvényezték papi gyűléseiken, ezt hangoz-
tatták Írásban és szóval, ezt vitték utóbb a törvény-
hozás házába menesztett tömeges petitiókban, ezt 
hangoztatta Prohászka püspök űr a főrendiházban 
és eddig mi sem történt. Itt van Robitsek esete s 
utána ezer és ezer lelkipásztoré. 

Nem lehet a kalholikus lelkészek kongruáját ren-
dezni addig, míg vagy a hitközségi autonomia nem 
veszi át a tiszteletbeli díjtalan végrehajtói tisztséget, 
vagy míg meg nem lesznek váltva a természetbeli 
szolgálmányok. 

Hozzátehetem azt is, hogy ezen megváltást nem-
csak a lelkészek óhajtják, de kívánják a hivők is, 
hogy fölszabaduljanak valahára a robot utolsó szi-
lánkjának bosszankodása alul; ezt óhaj t ja a közigaz-
gatási hatóság minden fóruma, mely ezer örömmel 
tér ki a száz és ezerféle canonica visitatio magyará-
zatának kérdései, esélyei elől ; a mostani kormány 
sem zárkózik el a katholikus lelkészek ezen tartha-
tatlan helyzetének beismerése s tisztességes, jogos el-
intézésétől. És nincs senki, ki egyházunknak ezen 
nagy Molochját megmozdítaná, de néznünk, tűrnünk 
kell, mint falja föl fiait, azoknak legjobb buzgalmát, 
kedvét, erejét és tevékenységét minden téren. 

Tehát autonomia s megváltás nélkül nem lehet 
a kongruát megcsinálni. Viszolajszky Károly. 

TÇépek Jltiglia belsejéből. (I-) 

A müveit nyugati országok sorában sok tekin-
tetben Angliát illeti meg a vezérszerep, akár anyagi, 
akár szellemi kultúráját nézzük. A mily érdeklődés-
sel tekintünk azonban egyéb szempontokból e ritka 
tehetségekkel fölruházott nép felé, ép oly mértékben 
megérdemli az ország kalholikus lakossága, hogy 
vele foglalkozzunk. «Anglia sanctorum insula», a 
szentek szigete dicső nevét viselhette egykoron, mikor 
még nem szakadt el az anyaszentegyház éltető és 
hősöket nevelő kebeléről. S a mint Magyarországot 
a «Regnum Marianum» nevén ismerték és becsülték 
a keresztény népek, ügy Angliának «Our Lady's 
Dowry», Miasszonyunk nászajándéka volt ékes jel-
zője a keresztény népcsalád tagjai közölt. Mind a 
két címre rá is szolgált. Kevés nép vallhat annyi 
magasztos és kedves szentet magáénak, mint Albion 
szülöttei. És kevés népnél virágzott a Boldogasszony 
tisztelete annyira, mint a dicső múltú angol nemzet-
nél. Érdekes e tekintetben hajdan leghíresebb búcsú-
járó helyük, Walsingham, a mely mint Bridget!1 és 
mások említik,2 már 1061 körül a názáreti szent ház 
mintájára épült és «az Isten Fia megtestesülésének 
örvendetes titka tiszteletére volt szentelve». E kegv-

1 Bridgett, Our Lady's Dowry. London, Burns & Oates. 
304. lap. 

2 A The Tablet egyik levelezője hivatkozik Mr. Dudley 
Baxter értekezésére, továbbá H. D. Fensey O. S. B. és Captain 
Curties cikkére a The Month-ben. — (1.90Ç. Vól. 108. pg. 89G.) 

helyen tehát már kétszáz évvel előbb, mint a lorcttói 
szentélynél, említés tétetik a názáreti szent ház léte-
zéséről és mintájára épülő kápolnáról. E mintát nem 
szerezhették máskép, mint azon zarándokok állal, a 
kik már a korábbi századokban, a Szentföldnek a 
törököktől való elfoglalása előtt és az után is, messze 
országokból e szent helyeket látogatták. S hogy e 
látogatók Angliából is szép számmal lehettek, arra 
vall a körülmény, hogy a názáreti ház emlékét hazá-
jukban megörökíteni akarták. 

Szomorú időket éllek át Anglia kalholikus hívei 
VIII. Henrik, Erzsébet s a következő uralkodók alatt. 
A folytonos üldöztetés, a lelkipásztorok hiánya le-
apasztó! Iák a számukat annyira, hogy 1767-ben már 
nem voltak többen 68 ezernél, sőt 1780-ban csak 
körülbelül 63 ezren maradtak. Nyilvános hivatali 
tisztségekben részt nem vehettek, mert hitök tiltotta 
azon eskütételt, a melytől e hivatalokat függőkké 
tették s a mely annyit jelentelt, mint eltagadni 
Urunknak a legméltóságosabb Oltáriszenlségben való 
igazi jelenlétéi.1 

A XIX. század elején kezdődik ismét a katho-
likus újjászületés kora ez országban s ez oly roha-
mosan fejlődik, hogy 1851-ben, mikor újra kalho-
likus érseket kapott az ország, már 610 ezer római 
katholikus lakója volt a szorosan vett Angliának és 
Walesnek; Írországot és Skótországot nem véve 
tekintetbe. Jelenleg, Írországot leszámítva, körülbelül 
2 millió és 500—700 ezer a katbolikusok száma; az 
egész egyesült királyságban pedig 42 millió lakos 
között 5 és fél vagy háromnegyed millió katholikus 
lakik. Tüzetes számadatokkal nem rendelkezünk; a 
népszámláláskor 1901-ben csak Írországban vették 
ezt a pontot is tekintetbe, a hol 3 millió 308.660 
katholikust jegyeztek föl. 

Anglia népe egy részének visszatérése az elhagyott 
anyaegyházhoz és a hitükhöz hű angol katbolikusok 
élete oly kérdések, a melyek véleményünk szerint 
minden katholikust érdekelnek, a ki e nagy és dicső 
múltú nemzet törtenetével némikép megismerkedett. 
Jelen tanulmánynak célja néhány képben az angol 
katbolikusok mostani állását feltüntetni, a mennyire 
körülbelül egy évi tartózkodásunk alatt személyesen 
megfigyel belt ük és kérdezősködéseinkkel megtud-
hattuk. E tapasztalatainkat kiegészítjük a Catholic 
Directoiy 1907-iki évfolyamának adataival és egy-
két vezető katholikus folyóirat tanulmányainak ered-
ményével. 

Mielőtt magáról a katholikus hitéletről szólanék, 
célszerűnek tartom olvasóimat az angol föld és népe 
egyes képeivel megismertetni, nem azért, mintha azt 
hinném, hogy Angliát legalább a földrajzból nem 
ismernék, hanem hogy ezen ismeretet egy közvetlen 
szemlélő egy-két megfigyelésével összehasonlítsák s 

1 így bántak általában a prot. országok a katholikusok-
kal, de azért a katholikusok voltak mindig a türelmetlenek. 
Szerk. v - -
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esetleg kibővítsék. Valamely népet nem lehet egy 
nyári utazás alatt úgy megismerni, hogy róla az em-
ber tökéletes Ítéletet mondhasson. Sőt meg vagyok 
győződve, hogy még egy év is kevés er re ; s épen 
ezért nem is merek arra vállalkozni, hogy teljes és 
összhangzó képet nyújtsak az angol jellemről, a mely 
ezen érdekes nép legbelső lelki világába is behatva, 
annak látszólag ellenmondó, vagy az idegen előtt 
érthetetlen vonásait egy közös szempontból tünteti 
föl és e jellemet teljesen érthetővé teszi. Ezt a felada-
tot csak az oldhatja meg, a ki évek hosszú során át 
tartózkodott ez országban és pedig nemcsak a nagy 
városokban, hanem a vidéken, és érintkezésben állott 
nem pusztán a vezetőkörökkel, hanem az egyszerű 
falusi és munkásnéppel is. Ennélfogva inkább csak 
néhány vázlatosképetrajzolok,megfigyeléseimnyomán. 

* 

1905 szeptember végén kerültem a ködösnek 
hirdetett Albion szigetére, a vas- és szén birodal-
mába, a furcsábbnál-furcsábban jellemzett english-
man-ek hazájába. 

Mondanom sem kell, mekkora érdeklődéssel 
néztem elébe, hogy közelebbről megismerkedjem 
ezzel a néppel. Már a Rajnán és Kölntől Belgiumon 
át vivő utamon is találkoztam számos angollal, de 
ezeken nem tünt fel egyéb, mint a kontinensen időző 
gentleman-ek szokásos tartózkodó, kimért, hallgatag, 
némely pontban különcködő viselkedése. Ilyen az 
angolnak viselkedése minden idegennel szemben, 
mig teljesen ki nem ismeri magát, hogy kit a jándé-
kozhat meg bizalmával. Ha valaki időnek előtte akar 
meghittebb társalgásba bocsátkozni vele, vagy épen 
barátságába befurakodni, azt a legügyesebb parí-
rozó finom taktikájával tudja távol tartani magától, 
a nélkül, hogy sértené az illetőt, vagy hogy büsz-
keségről vádolhatnók eljárását. Mint lassan-lassan 
volt alkalmam meggyőződni e sajátságos jellem-
vonásról, nem annyira szándékosság vagy a nevelés-
szülte tulajdonság ez, mint inkább szigetlakó voltá-
nak következménye; ő maga is e szóval jellemzi, 
hogy «insular» (szigetlakó és elszigetelt). Óriási szel-
lemi és anyagi kulturája a saját szigetén mindent, 
sőt majdnem többet nyújt neki, mint a mire szük-
sége van ; s a mit nem ad Anglia, megadják a gyar-
matok, a melyekben szintén ő az úr. A szárazföldtől 
minden oldalról el van vágva és évszázadok óta nem 
tudja földjét megközelíteni semmiféle hatalom. Éltből 
fejlődik ki a kontinenstől való elszigeteltség érzete s a 
kedélynek önmagában való mélyebb élele és csak 
szűkebb körben való megnyilatkozása. Ebből fejlődik az 
a jellemvonás is, a melyet a hires konvertita, Newman 
biboros, a következőkép írl le : «I think indeed Engli-
shmen the most suspicious and touchy of mankind ; 
I think them unreasonable and unjust in their seasons of 
excitement; but I had rather be an Englishman (as in 
fact I am) than belong to any other race under 
heaven. They are as generous, as they are hasty and 

bur ly ; and their repentance for their injustice is 
greater than their sin».1 Gyanakvás és érzékenység, 
fölhevülésében bizonyos megfontolatlanság és talán 
igazságtalanságra való ragadta tás, de e mellett nemes 
szív és az esetleg okozott sérelemért adott fényes 
elégtétel a kontinensen is gyakran található vonásai 
a másoktól akár sorsa akár természetes tulajdonságai 
miatt jobban elszigetelt s magában jobban elmélyedő 
mély érzelmi világot élő angolnak. Talán Newman-
nak utolsó szavaival függ össze az a jelenség is, 
hogy az angol nemzet, belátva mennyit hibázott a 
múlt századokban a katholikus vallás erőszakos el-
nyomásával, most átlag véve sokkal méltányosab-
ban bánik ősei vallásának követőivel és elitéli — 
protestáns részről is — elődeinek indokolatlan és 
számos esetben hajmeresztő egyházüldözését. Ezen 
pár vonással odavetett jellemzés után térjünk vissza 
tárgyunkhoz. 

Hűvös, ködös őszi nap volt. A Euston-Station-ből 
kirobogó vonat őrületes sebességgel szelte át észak-
nyugati i rányban a dombos vidékeket, a melyeket 
nagyobbára még friss zöld fűvel takart legelők borí-
tották. A legelőket kisebb területekre osztják a sűrű 
élősövénykerítések ; a gyérebb tehéncsordák, a kövér 
juhok nagy nyájai őrizet nélkül legelésznek a beke-
rített területeken. A tehenek kisebbek a mi vidé-
keinken tenyészőknél ; de i g e n j ó h u s t adnak. Estére 
hazavezeti őket a gazda farm-jára ; s ha az egyik 
négyszöget lelegelték, a másikba zárja őket. Mikor 
egy ily farm-ot megtekintettem s elmondtam birto-
kosának, hogy nálunk Magyarországon, ilyen bekerí-
tett legelőket nem igen ismernek, csodálkozva kér-
dezte: «Hát hogyan tartják akkor együtt a juhokat, 
vagy a teheneket?» «Ottvan a juhász az ő kutyájával, 
vagy a csordás.» Ilyesmire Angliában sem a kisgaz-
dának, sem a nagybirtokosnak, úgy látszik, nincs 
igen szüksége. E mellett a sok élősöveny kerítés való-
ságos kertté varázsolja a vidéket, a melyet csak imitt-
amott tarkít különben a szántóföld aranykalásza. 

Hellyel-közzel egy-egy park mellett haladtunk 
el, a melynek gyéren elszórt fái mögül egy nagyobb, 
kastélyszerű épület emelkedett ki, százados múltra 
valló szürke kőfalaival: egy-egy gentrynek estate-je, 
vidéki székhelye. A kisebb farmok és nagyobb bir-
tokok mind bizonyos Ízlésre és jó módra vallottak. 
Az angol otthonának némi költői bájt tud adni. Nem 
csoda: «My house is my castle» (az én házam az 
én váram). A katholikusok üldöztetésének századai-
ban ezek a vidéki kastélyok, egyes vagyonosabb 
családnak effajta házai, voltak menedékhelyei az ül-
dözött lakosságnak s rejtekei a halálra keresett 
katholikus papoknak. Ezekben gyülekeztek a környék 
hivei, hogy a szentmiseáldozaton résztvegyenek. S ha 
az egyikben elvégezte dolgát az áldozópap, álruhában, 
sokszor éjnek idején, hóban-zivatarban, erdőkön-

1 Newman, Apologia pro vita sua. 1. ed. 1864. 30. lap. 
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mezőkön keresztül, járatlan utakon sietett a másik-
hoz, hogy oda is meghozza a vallás vigasztalását. 
S mily gyakran esett minden elővigyázat ellenére 
kötelességtudásának áldozatul! Több mint kétszáz 
ily hősnek boldoggáavatási pöre foly Rómában és 
valami hatvanat már mint boldogokat tisztel az egy-
ház. A régi katholikus családok nemes büszkeséggel 
tekintenek vissza e korra, mert alig van egy is köz-
tük, a melynek ily vértanúja ne volna, vagy leg-
alább többet-kevesebbet ne szenvedett volna egyházá-
hoz való ragaszkodása miatt. 

Időről-időre egy-eg)r város mellett is elvágtatott 
vonalunk, és az öt órai száguldás alatt csak három-
szor-négyszer állt meg rövid pár percre. Érdekes, 
hogy a gőz fejlesztésére szükséges vízmennyiséget a 
főbb vonalokon menetközben szerzi be a vasút. 
A vágányok közt hosszú csatornák vonulnak végig 
bizonyos távolságokban. Ha a robogó vonat a csa-
tornához ért, a kazánról egy szivattyúcsövet bocsá-
tanak le a csatornába, és azzal minden megállás nél-
kül szedi föl a vizet, a mely elégséges legalább is a 
következő vágányközti csatornáig. A rövid megállás 
mindenesetre gyorssá teszi a forgalmat. De idegen 
embernek, a ki nem ismeri az angol szokásokat, 
ebből az a kényelmetlen helyzete támadhat, hogy 
talán hosszabb úton nem csöndesülted le jelentkező 
étvágyát; mert ily utakon csak azok számára van 
valami készítve, a kik már előre táviratozlak az 
állomásra. Ezek megkapják, a mit rendellek, a vo-
natra ; a többinek nem marad idő ennivalót beszerezni. 

A városokon kívül fekvő nagy térségen több 
helyütt láttam egy sereg játszót. A sport eleme az 
angolnak. Komoly férfiaktól hallottam, hogy a sport-
játékot mértékkel űző férfiak, fiatalemberek, nők, 
erkölcsösebbek, mint sok más. Van ebben valami 
igazság. A kinek ideje van hozzá, a mérsékelt test-
gyakorlatok által a pelyhüdtségtől megóvja magát, 
a tétlenséget — az ördög párnájá t — távol tartja, s 
mivel jálékközben az angol nem szereli a sok beszé-
det, üres vagy veszedelmes beszélgetésre sem igen 
kerül a sor. Természetesen a játék maga — erkölcsi 
komolyság, vagy mondjuk j obban : Isten félelme, a 
bűn utálata és saját és mások keresztényi méltósá-
gának tudata s megbecsülése nélkül — még nem 
képes az embert a bűntől visszatartani; de az előb-
biek mellett j ó segítőeszköz ez is, különösen olya-
noknál, a kik szellemi munkával vannak terhelve, 
Most felnőtteknél leginkább a «golf» játék van el-
terjedve, fiatalabbaknál a cricket, hockey s a foot-ball. 

Végre megérkeztem az ország másik oldalán, 
az Ir-lenger liverpooli nagy öblének déli part ján fekvő 
Rhyl városkába, a liverpooliak kedvelt nyaraló és 
fürdőhelyére. Innen délkeletnek egy kedves völgy 
nyilik. Kétfelől a Kis-Kárpátokra emlékeztető hegy-
lánc határolja, északnyugatra a tenger felé néz, a 
melynek habjait a leáldozó nap sugarai megara-
nyozzák. A tenger felől jövő párával telített sötét-

szürke felhők hol kisebb, hol nagyobb mennyiségét 
fogják el a nap sugarainak s így a tág völgy mezei, 
és a határoló hegyek erdei majd mindennap más 
szinpompát öltenek. Hol sárgászöld köntösben viszo-
nozzák a derült égből reájok mosolygó nap üdvöz-
letét, hol meg haragoszöld mezbe öltöznek a tenger 
felöl gomolygó felhők láttára ; máskor borongós kékes-
szürke takaróban szomorkodnak a ködös mult emlé-
kein, majd ismét fehérlő ködleplet öltenek magokra 
s ebben várják a boldogító jövőt. Walesnek hegyes-
völgyes vidéke a szorosan vett Angliának legszebb 
része. Éghajlata a part jai mellett elfolyó Golf-áram 
következtében bár nagyobbára hűvös, de nem hideg, 
sőt átlag véve enyhének mondható ; s e mellett meg-
lehetős állandó hőmérsékletet tart. 

Északi-Walesnek előbb vázolt völgyében volt 
rendeltetésem helye, gyalog három órányira a ten-
gertől. A szárnyvonalon a Clwyd (olv. Kluid) folyó 
mentében, az egykori történeti nevezetességű Rhudd-
lannak boroslyánlepte komor romfalai melleit el-
haladva, csakhamar elértem St. Asaph városkát, a 
melynek csonkatornyú ősi székesegyháza — most 
anglikán püspöki székhely — a katholikus üldöztetés 
korából nem egy emléket idéz föl emlékezetünkbe. 
E városka püspöke volt az egyetlen, a ki az angol 
püspöki karból részt vehetett a trienti egyetemes 
zsinaton. Ugyancsak e városka püspöke, Goldwell 
Tamás, volt a régi hierarchiának Erzsébet királyné 
alatt történt kiirtásakor az utolsó püspöke. l")85-ben 
Rómában beállolt halálával Anglia összes katholikus 
püspökeit elvesztelle, miután a többiek legnagyobb-
részt a börtönökben haltak el. Ezután 1623-ig nem 
volt püspöke Angliának; 1623-tól 1688-ig egy, 1688-
tól 1810-ig négy, azóta pedig az új hierarchiának 
1850-ben történt szervezéséig nyolc apostoli vikárius 
kormányozta a szorosan vett Anglia és Wales katho-
likus h iveit. 

Jelenleg Wales, a mely egész a XVIII. század 
közepéig megőrizte katholikus vallását, nagyobbrészt 
a Wesley-alapítolta methodista felekezethez tartozik ; 
az anglikánok kisebbségben vannak. A katholikus 
hivek száma igen csekély. A walesi (meneviainak 
nevezett) katholikus egyházmegye bár területre nézve 
egyike a nagyobbaknak, híveinek, templomainak és 
lelkészi állomásainak számára nézve a legkisebb 
egész Angliában. Összesen 77 világi és szerzetes pap 
volt 1906 végén az egyházmegye területén és körül-
belül 55 templom és kápolna. 

St. Asaph-tól félórai kocsizás után eljutottam a 
völgyet északkeletről határoló hegysor oldalán fekvő 
rendházunkba : a St. Beuno's College-be, a melynek 
terméskőből épült falai és angol stílű homlokzata 
csakhamar elárulták, hogy eredetileg magánháznak 
volt tervezve s úgy lett később átalakítva, habár az 
átalakítás elég jól sikerült. Minden oldalról fák veszik 
körül az épületet s a kert egyes helyeiről gyönyörű 
tájkép nyilik a szemlélő előtt. Északnyugatra/a ten-
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ger zárja he a szemhatárt hosszú vonalban egész a 
Llandudnói félszigetig; nyugatra a széles völgy St. 
Asaph-íal közepén, és Rhtiddlan ködbe vesző romjai-
val; távolabb a nyugati hegysor, a melynek csúcsai 
fölött szép időben a messze távolban a Snowdonnak, 
a szorosan vett Anglia legnagyobb hegyének, ormai 
kékellenek. Délre és keletre kisebb hegyek sorakoz-
nak egymás mellé. Itt vettem új szállásomat. 

Jablonkay Gábor S. J. 

gyházi Augsburg. Az iskola elszakítása az egyháztól — 
láp- a «katholikus» Bajorországban, ha minden jel nem csal, 
, komolyan meg fog indulni. A vallástanításnak szentelt 

onin . meg fogják rövidíteni (kiránduló órákat akarnak 
helyette) ; a kerületi (egyházi) iskolafelügyelöségeket 
eleinte csak félretolni, azután pedig, mint fölöslegeseket 
meg lógják szüntetni. Hire jár annak is, hogy zárda-
iskolát többet nem engednek alapítani, hogy a világi 
tanítónőknek, a kiknek a száma egyre szaporodik, állást 
és megélhetést biztosítsanak. És, jegyezzük meg jól, 
tanférfiak és kormánykörök ép most áhítják ezt, a mikor 
a valláslalanság magától is rohamosan terjed. 

A «katholikus» Bajorország kormánya készül az 
állam hatalmával támogatni azt a mozgalmat, a mely-
nek célja az oltár és trón feldöntése. Csodálatos a do-
logban az, hogy a bajor királyi kormány nein veszi 
észre azt, a mit már a verebek is csiripelnek, hogy a 
vallásellenes mozgalom nem a kormánytól dédelgetett 
bürokráciának és polgári liberalizmusnak, hanem a trón 
és oltár nélkül is megélni remélő szociáldemokráciának 
a malmára fogja hajlani a vizeket. Ezzel a szerencsétlen 
áramlattal párhuzamosan egy másik rem kevésbbé meg-
okolhatlan áramlat kezdi a bajor állam hajóját vivő hullá-
mokat duzzasztani. Egyfelől az állam segít az egyházat 
az iskolára való befolyásától megfosztani, másfelől az 
egyházai teljesen állami szolgaságra akarja fogni, a 
mint ezt egyszerre két dolog, a placelum fölélésztése 
és az állami «egyházközségi rendtartás» erőltetése, caesaro-
papiát hirdelve mindkét irányban, elég világosan tud-
tunkra adja. 

Az iskolák terén ugyanazt az állammindenhatóságos 
eljárást követik. A mit törvénnyel nem érhet el a kor-
mány, megteszi rendeletek és új iskolarendek útján. És 
ezt az országgyűlés katholikus centruma tétlenül nézi. 
Hallgat, mintha semmi sem történnék; pedig világos, 
hogy folyamaiban van valami, a mit Bajorország hithű 
keresztény népének képviselői meg nem engedhetnek, 
így fog bekövetkezhetni az, hogy a centrum buza helyett 
konkolyt fog aratni. 

•K 
t 

Bécs . Lueger második fölszótalása az osztrák egye-
temek etzsidósodása ellen — a rajxrát december 5-iki 
ülésében történt meg. Védte a katholikus nagygyűlés elölt 
telt felszólalását ugyanebben az ügyben. Kijelentette, 
hogy esze ágában sincs a kutatás szabadságát megszo-
rítani. Kutathat mindenki szabadon; de Ausztria keresz-
tény millióinak a vallásál ne bántsa senki, meri ez nem 
tartozik a kutatás szabadságának a jogkörébe. A keresz-
tény szociálisok egyenjogúságot követelnek a maguk 
.számára az iskolai tanítás és nevelés terén. Követelik 

ezt, mert valóságban nincs meg, miután a tanerők közt, 
például a zsidók és vallástalanok országos arányszá-
mukat messze túlhaladó számban vannak képviselve. 
A német egyetemek Ausztriában a német keresztény nép 
tulajdona : tehát az ő birtokába, az ő használatába 
kell azokat ismét visszaadni. 

Nem lehet tagadni, hogy Luegernek ebben az okos-
kodásában igaza van. Ez a — keresztény Lueger. De ő 
ezt a szerepet csak befelé, maguk, Ausztria felé jálsza. 
Kifelé, különösen Magyarország felé Lueger és társai 
késhegyig, bemasirozásig menni kész pogány imperia-
listák. A zsidó-kérdésben azonban teljesen igazuk van. 
Mert mit mond a statisztika? Lássuk csak. Ausztriában 
van 9,170.000 németajkú lakos közt 419.210 zsidó (tehát ez 
ulóbbiak 472° o), Galíciában magában a zsidóság száma 
622.235 (14'5°/o). Az iskolások közt ezzel szemben mi a 
zsidóság arányszáma? Az, hogy a középiskolákban három-
szor, az egyetemeken négyszerannyi zsidó tanuló van, 
mint a mennyinek országos arányszám szerint kellene 
lennie. Ugyanily lázító a tanári kar elzsidósodása. 

Bécsben például a jogtud. karban van 15 árja, 
3 zsidó rendes és 8 árja, 3 zsidó rendkívüli tanár, 31 
árja, 10 zsidó magántanár; az orvostudományi karban 
van 23 árja, 5 zsidó rendes, 42 árja, 14 zsidó rendkívüli 
tanár, 80 árja és 80 zsidó magántanár. A két karban 
van tehát összesen 115 zsidó. Ezek a számok hangosan 
beszélnek. Ha a zsidók számához a vallástalan, illetve 
keresztény- és kalholikusellenes tanárok számát hozzá-
adjuk: akkor kitűnik, hogy a 9 milliónyi német katho-
likusok Ausztriában a bécsi egyetemen (de egyebütt is) 
nyomorúságosan, vagyis alig vannak képviselve. 

* 

Róma. IX. Pius pápa boldoggá avatása. Harc az 
iskoláért. 

A szertartások szent bizottsága a következő rende-
letet (edictum) adla ki : 

«Miután Őszentsége, X. Pius pápa, folyó évi május 
hó 31-én kelt határozatával (decretum) reánk, a hit-
ügyvédével (Promolore délia Fede) együttesen, föladatot 
rótt Isten szolgájának, IX. Pius pápa minden iratának 
fölkutatása iráni, ennélfogva parancsoljuk és rendeljük, 
mi mint a szertartások bizottságának a prefektusa, 
mindenkinek bármely rangban, fokozatban vagy tekin-
télyben kivétel nélkül személyesen, világi és szerzetes 
papoknak, férfi- és nőnemű világi híveknek, kik neve-
zett Isten szolgájától, IX. Piuslól leveleket vagy iratokat 
bírnak vagy mások birtokába lenni tudnak, liogy ezeket 
a bizottság rendelkezésére bocsássák és az első esetben 
azokat eredetiben a társaláíró jegyző kancellárnál lete-
gyék, a második eselben pedig a birtokos személyeket 
bejclenletsék, kiknek birtokában vannak azok, vagy 
voltak. A teljesítésnek a jelen határozat keltétől számí-
tandó két hónap alatt kell megtörténnie, lelki büntetés 
terhe alatt, mely akkor lép életbe, ha azok, kik e rende-
letről tudnak, mulasztásukkal az említett haláridőn túl 
mennek. 

Kelt Rómában, 1907. dec. 7. Cretoni Szerafin, 
bíbornok, prefektus». 

A katholikus ország hirében levő Olaszországban 
szintén «rendes» állapot a vallásos iskola elleni harc. 
Rada közoktatásügyi miniszter «iskola-rendje», a mely 
200 §-a dacára a vallástan!lásról teljesen «megfeledke-
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zett», nemsokára az államtanács elé kerül vagy már ott 
is van. Az olasz katholikusok, a mi tőlük telik, meg-
teszik a végett, hogy Olaszországnak alkotmányilag biz-
tosított katholikus jellege az iskolai nevelés és tanítás 
körében is érvényesüljön. Sikerül-e nekik a vallásellenes 
áramlatot fönntartani, az, sajnos, csak a valószínűség, 
de nem a bizonyosság körében mozog. 

* 

Páris. Briandnak az ájtatos alapítványokra lesel-
kedő törvényével nincs szerencséje. Egymás után jelent-
keznek a Code civil fönntartása alapján örökösök, a kik 
perlik a fiscust és visszakövetelik azokat az alapítvá-
nyokat, a melyeknek kötelességeit, mivel az állam az 
alapítványt elkonfiskálla, senki sem teljesíti. A blocar-
dok azt hitték, hogy ők a holtak végakaratát semmibe 
vehetik a végzendő szentmisékre nézve. Az emberi ter-
mészet és a Code civil útját állja az újmódi rablóhad-
járatnak. És a törvényszékek a jognak fogják pártját a 
szabadkőműves törvény ellenében. A riomi felsőbb tör-
vényszék megsemmisítette egy alsóbb bíróságnak oda 
irányult Íteletét, hogy nem egyenes, csak oldalagos örökös 
nem jogosult a visszakövetelésre. Igenis, a Code civil 
szerint is forma szerint jogosult. A dolog azért fontos, 
mert más törvényszékek gyors egymásutánban követik 
a riomi példát. Igy jártak el például a bourgesi és a 
dijoni törvényszékek. Mostoha időjárás kezd járni a 
Briand-féle rabló-politika fölölt. «Sed nondum finis.» 
Az egyház szenvedéseinek Franciaországban még koránt 
sincs vége. —y—la. 

Pikier Gyula: A szabad tanítás tárgyai és mód-
jai. («Népmivelés» decemberi tl—12. számában.) 

A «Népmivelés» folyóirat decemberi füzetében hozta 
Pikier pécsi kongresszusi előadását, melyből tájékozód-
hatunk a híressé vált egyetemi tanár szellemi irányáról, 
gondolkozásáról, világnézetéről. 

Azl a benyomást teszi rám az egész dolgozat, hogy 
Pikier meggyőződésből vallja azt, a mit hirdet és egy-
általán távol áll tévedéseinek fölismerésétől. Ebbe a 
dolgozatba is az a szellem van beléöntve, mely úgy 
beszél, mint a hogy látja a dolgokat. Jóhiszeműségét 
ennek alapján kétségbevonni nincs okom, a mint tény, 
hogy igenis lehetnek és vannak téves meggyőződések, a 
Lessing állal jeliemzeit «megcsalatott csalók», kik csak 
azért vezetnek félre másokat, mivel maguk is félre 
vannak vezetve. 

Mérlegelve adatait, példáit s az ezeket kisérő föl-
fogását a tanításról, a tanítás céljáról, a tanításnak általa 
felfogott erkölcsi irányáról, szinte érzem, mije hiányzik 
Piklernek, hogy a bona fide hirdetett Ítéletei olyanok, 
amilyenek. 

Eltekintve attól, hogy nem látja tisztán a pedagógia 
elveit, nem szakszerű pedagógus, hanem képzelődő fej, 
a ki a maga személyéi, a maga képzettségét oda képzeli 
tanítványaiba is s e szerint kívánja őket oktatni (legkép-
telenebb e tekintetben a második elve, (392—3. 1.), mely 
a speciális kérdések tanítását egyazon esetekben is a 
legmagasabb elvekig való elmenéssel kívánja, «nem is 
szükséges, hogy a speciális ismereteket az általánosak 
rovására teljesen kimerítően és szabatosan nyujtsuk»), 

mondom, a mellett, hogy pedagógiája teljesen laikus 
beszéd, alaphibája, illetőleg alapfogyatkozása a keresz-
tény világnézet ismerelének teljes hiányában rejlik, 
pedig ez ellen hadakozik, ez ellen hirdeti hasznossági 
«elveit». 

Egykor Strauss Dávidnak ellenszenvét a keresztény-
ség ellen gyermekkori nevelésében keresték, az a szellem 
kisérte öt egész életén át, melyet a gyennekszobában 
merített. Piklernél is ez a baj, egész szellemi alakulása 
más légkörben ment végbe, nem volt alkalma megismerni 
a keresztény világnézetet, különösen pedig nem volt 
alkalma a szerint, ha csak ifjú koráig is, élni. S így 
nem érezhette azt át soha, annak a benső nevelő, át-
alakító erejét a gondolkodásra nézve nem tapasztalta 
ő, a ki oly nagy súlyt fektet a tapasztalatokra. Beszél 
tehát, a hogy gondolkozik, szinte rajong fölfogásáért, 
de lelkében hiányzanak bizonyos konstruktiv elemek, 
melyeknek föltétlenül ott kellene lenni, hogy megérthesse 
a kereszténységet, mely neki oly visszataszító. Tényleg 
nem érti ; ö ugyan nem tehet róla s azért, ha be lehet 
neki számítani valamit, az csupán annak a beismerésnek 
a hiánya, hogy mint tanult ember, akármilyen gyermek-
kori nevelkedellség melleit is beláthatná, hogy arról ne 
beszéljen az ember, a mihez nem ért s ne magyarázza 
azt a saját nézetei szerint, mert azok a nézetek nincse-
nek ahhoz a bizonyos dologhoz (a kereszténységhez) 
mérve. 

Ha ezt a fogyatkozását beismerné, akkor nem mon-
dom, hogy már méltányolni tudná a kereszténységet, 
mert erre úgy látszik elkésett; hanem legalább tartóz-
kodnék mostani észbeli készletével arról ítélkezni. 

Hogy ez az alaphibája, mely rá nézve már szinte 
orvosolhatatlan baj, azt néhány a kereszténységre vonat-
kozó állítása idézésével teszem szemlélhetővé. 

«Nem szabad azt tanítanunk — úgymond — hogy 
tanítványaink kötelessége egy boldogságuktól független 
cél szolgálatában állani. Az ilyen tanításnak legszembe-
szökőbb példája az, a mely szerint az ember rendelte-
tése az lenne, hogy egy természetfölötti lénynek (értsd: 
Istennek) szolgáljon, annak gazdagítása végett magától 
javakat megvonjon és annak dicsőségére éljen ; a mely 
tehát egy uras, földi javak után vágyó és szinte hiú ter-
mészetfölötti lényt koncipiál, a kivel szemben az em-
bereknek kötelességük alázatosaknak, hódolatteljesek-
nek, önmegtagadóknak és áldozatkészeknek lenniök». 
(386. 1.) 

Pikler tehát tiltakozik az ellen a katekizmusi igaz-
ság ellen, hogy a végre vagyunk a földön, hogy az Istent 
megismerjük, szeressük, neki szolgáljunk és ekként üdvö-
züljünk. Nem érti ennek az igazságnak tartalmát, pszi-
chológiáját, vagyis az ember löldí boldogságára ható 
erejét, szóval azt, a mit egyrészt a Szentírás úgy fejez 
ki : Deo servire, regnare est ; másrészt, a mit Montes-
quieu mondott: csodálatos az a keresztény vallás, csak 
az ég felé látszik mulatni s mégis itt a földön is boldo-
gokká teszi az embereket. Piklernek ez az igazság tisztára 
egy a boldogságunktól független céllal! Nem érti, hát 
hogyan is beszélhetne róla máskép? 

Vagy: «Semmikép se várjuk — igy ír — a társa-
dalmi rendnek, az igazságosságnak lélrejövelelét a fele-
baráti szeretettől. Ne tanítsuk azt, hogy az ember úgy 
szerelheti felebarátját, mint önmagát ; az lehetetlen. (Ha 
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járt Trencsénmegyében, bizonyára onnan vette ezt a 
benyomását, a keresztény nép pusztulásáról a beván-
dorlott korcsmárosok hiányzó felebaráti szeretete folytán.) 
Az összes eddigi társadalmi rendeket, az igazságosság 
növekvését a földön. . . mindig küzdelem hozta létre és 
nem a felebaráti szeretet». (387. 1.) 

Az utolsó sorokon látjuk, hogy nemcsak rossz pszi-
chológus, de rosszul tanulta a történetet is. Hát azok a 
küzdelmek (pl. a rabszolgaság eltörlése stb.) nem az 
eszmék, nem a többi között a felebaráti szeretet egyen-
lősítő eszméje nevében vívattak? Nem látja meg a küz-
delmek lelkét, pedig még a francia forradalom is három, 
az evangéliumból eltulajdonított eszme : egyenlőség, test-
vériség és szabadság nevében vívatott. 

Az ideálok ellen küzdvén, mivel koronkint változ-
nak, ezt a félreértett történeti példát hozza föl : «A közép-
korban . . . erkölcsi követelés volt, hogy az ember a Szent-
atya engedelmes fia legyen, mint ma az, hogy jó hazafi 
legyen». (388. 1.) Micsoda ellentétet lát meg az ő homá-
lyos szeme! A kik Mohácsnál vérzettek el, a Szent-
atyának is voltak hivei és jó hazafiak is egyúttal. Nem 
változó és nem ellentétes ideálok a vallásosság és haza-
fiság, már t. i. nálunk keresztényeknél. 

Hogy pedig nevelése mennyire képtelenné teszi a 
tények értékelésére, szinte kézzelfoghalólag mutatkozik 
abban, mikor a saját szerepét azonosítja Széchenyi 
István gróf szerepével (398. 1.), pedig eszmeviláguk közt 
ég és föld a különbség. Pilderben tehát egy javíthatatlan 
tévedezővel van dolgunk. 

* 

D e r S o e i a l d e m o k r a t l iât d a s W o r t . Dr. Käser 
Engelbert. Freiburg im Breisgau, 1905. Herdersche Verlags-
handlung. Dritte Auflage. 

«Der Soeialdemokrat hat das Wort» széles alapon, 
nagy szociálirodalmi ismerettel oldja meg azt a kérdést, 
melyet Haller István «Le az álarccal» cimü füzete elé 
tűzött. A mi «Le az álarccal» kicsiben, az a «Der Soeial-
demokrat hat das Wort» nagyban. 

A jeles szerző 228 oldalon át beszélteti a szociál-
demokrata írókat, jegyzőkönyvi párthatározatokat, be-
mutatja a szociáldemokrácia céljait, eszközeit, világ-
nézletét, képzelt társadalmát berendezkedésével, kép-
telenségeivel együtt. Világos föloszlása, az idézetek ügyes 
csoportosítása kiábrándítani képes azt, a ki netalán 
hivője, követője a nagy társadalmi aberraciónak, más-
részt betekintést enged zugaiba. 

A mű négy részre oszlik : a szociáldemokrácia és 
a forradalom, a jövő társadalma, a vallás és az erkölcs. 
Mindenik rész több alcímből áll. 

1. A szociáldemokrácia azon alapon, hogy az uralkodó 
összes osztályok kizsákmányolják a munkást, vagyoni, 
társadalmi egyenlőtlenséget szülnek, teremtenek, osztály 
és társadalmi harcot hirdet a fönnálló rend ellen. De, 
mert a harc nem megy simán, nem iszonyodik az orosz 
forradalmárok eszközeitől sem, miként azt Liebknecht 
be is vallja. Az erőszak intenzivitása, mondja Bebel, 
az ellenállás fokától függ. Dielzgen szerint a teljes rend-
hez csakis zavargás által juthatunk. Kautzky hasonló-
képen nyilatkozik. A vezéreknek teljes igazuk van abban, 
hogy a társadalmi osztályok, a vagyonosok a vagyon-
talanok lázongását nem fogják egykedvűen nézni, hanem 

megragadnak minden hatalmat, hogy ellenállást, ha kell, 
véres küzdelmet tanúsítsanak. S ha Vollmar, Bernstein, 
Dávid és más «revisionisták» szociális munkát követel-
nek egyelőre, épen úgy bizonyos az is, hogy előttük is 
a végcél lebeg. (13. oldal.) Ellene vannak minden oly 
reformnak, mely a jelen társadalmi osztályok erősítésére 
szolgál, mely a «kiseinberek»-et segítené, ellenben lelke-
sednek oly törvényekért, melyek a proletariátust har-
ciasabbá teszik. (Vollmar, Über die nächsten Aufgaben 
der deutschen Socialdemokratie.) 

A kisbirtokos, a kisiparos és kereskedő megmen-
tésére irányuló minden törekvés haszontalan, céltalan. 
Mind pusztulásnak vannak szánva. S ha elpusztulnak, 
szociáldemokratákká válnak, mert akkor már proletárok 
lesznek. «Meg akarjuk őket győzni, mondja a breslaui 
jegyzőkönyv 110. p., hogy nincs jövőjük, az ő jövőjük 
az, a mi a proletariátusé.» A szociáldemokrácia mégis 
akar munkásvédelmi törvényeket, de csak azért, mert 
velők erősíti katonáit. (Hallei jkv. 84.) 

A mostani devalvált társadalomgazdasági helyzetből 
csak a forradalom vezethet ki. E forradalom elérésére 
pedig megfelelő eszközökről kell gondoskodni. Ezek a 
jövőben nyerhető Ígéretek, a mikor teljes szabadság, 
egyenlőség, jólét, boldogság fog uralkodni, a jelen gán-
csolása, ócsárlása, mely erkölcstelen, igazságtalan, kapzsi, 
romlott, tehát le vele! A szociáldemokrata káté így 
izgat: «Das Volk ist der Packesel der Reichen und 
Mächtigen, der Faulenzer und Ausbeuter». 

Itt a proletariátusnak rendet kell tenni. Legelső 
dolga az, hogy a politikai hatalmat magához ragadja, 
mondja Kautsky «das nächste Ziel ist, die Eroberung 
der politischen Macht durch die Arbeiterklasse». (31. old.) 
S ha a parlament az ő kezében lesz, akkor a bour-
geoise példájára fog dolgozni, vissza fogja adni a kölcsönt. 
(Lafarque) így érthető az az ádáz erőszakoskodás, melyet 
a szociálisták az általános választójog kivívásáért foly-
tatnak. Érthető az agitáció, melyet úgy a szakszervezetek, 
miként a politikai pártok kifejtenek. 

A szociáldemokrácia tehát forradalmár, radikális. 
2. Tény, hogy a szociálisták a jelen társadalomnak 

ellenségei, forradalomban szánták neki a halálos döfést. 
De ha már ennyire vetemednek, kell, hogy megrajzolják 
a jövő társadalom képét is. (35—105. oldal.) 

Ezt mutatja be a második rész. 
A szociáldemokrácia az összes termelési eszközök 

társadalmivá tételére törekszik. (Stern, Thesen über den 
Socialismus. 39. old.) A magánjavak, illetve élvezeti 
cikkek, azok magántulajdonban maradnak. U. o. A ter-
melési javaknak társadalmiakká való tételét Marx 
«Das Kapital»-jában értékelméletével indokolja meg. 
«Der Wert sei also nichts anders als kristallisierte Arbeit.» 
A «destillâlt» munka becsét pedig szerinte a reáfordí-
tott idő adja meg. «Als Wert sind alle Waren nur be-
stimmte Masse festgeronnerer Arbeitzeit.» U. o. Marx 
ezenfelül megkülönbözteti a munkáserőt is, melyet a 
munkás kifejt. A munkáserö és a munka nem egy. 
A munkáltató a munkaerőt és nem a munkát veszi meg 
és fizeti. A munkaerő olcsóbb, mint a munka. Ő tehát 
többet kap, mint a mennyit fizet. Ezen többletből szár-
mazik a munkatöbblet, mely a munkáltatóé, annak hiz-
lalására és a munkás kifosztására irányul. (42. oldal.) 
A munkáserő becsértékét így definiálja : «Der Wert der 
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Arbeitskraft ist Wert der zur Erhaltung ihres Bezitzers 
notwendigen Lebensmittel». 

A munkás éhbért kap. Nyúzódik, igazi proletár, 
ellenben a tőke hatalmasodik, rövidesen két csoportból 
fog állani a társadalom : a tőkések kicsiny és a «nincs-
telenek» óriási táborából. 

Bezzeg másként lesz a szocialista államban, hol 
nem lesz király, kormányzó slb., mert mindenki önmagát 
kormányozza. (Bebel, Die Frau.) De megszűnik a jók 
és gonoszak, bölcsek és ostobák közötli különbség, mert 
ez mind csak arra volt jó, hogy rabságban tarlassék a 
nép. (Dietzgcn, Religion der Socialdemokralie.) 

A szociálisla államban egyforma jogok és köteles-
ségek lesznek. A dolog mindenkinek kijár, édes és könnyű 
lesz. A nő és a férfi egyenjogúak gazdaságilag és poli-
tikailag. (Liebknecht.) A gyengéd női nem észrevétel, 
csak indok volt a nő leigázására. Pedig a nő épen úgy 
munkaképes, mint a férfi. (Bebel, 57. oldal.) 

A testi munka az egyedüli mérő eszköz. Ki-ki mun-
kája arányában részesül javakban. (Köhler, Der social-
demokratische Staat.) A szellemi munka értéktelen. 
Azok részére, kik szellemi munkával foglalkoznak, na-
ponta egy rész fizikai munkát is szán Bebel (Die Frau), 
hogy joguk legyen a termelt javakhoz, mert mindenki 
csak oly arányban részesül bennük, a mily arányban 
részt vesz a termelésben. Katzenstein nem osztja Bebel 
nézetét. O egyesíti a testi és szellemi munkát, részt kér 
a hivatásnak. 

A munkaidő 2—3 órai lesz, mert a «dolgozni min-
denki köteles, ki nem dolgozik, nem osztozik a javak-
ban» elv alapján, annyit termelnek, a mennyire szük-
ség van. A munka ezért is, de meg a technika vívmányai 
folytán kellemes — a gépek a munkás segítői. Vezetőség 
nem lesz. Mindenki gazdasági érdekei szerint fog iga-
zodni. Parancsolok és engedelmeskedők nem lesznek. 
Erre alaposan rácáfol Katzenstein elvtárs. (69. oldal.) 
A vezetőségben egymást váltják föl az emberek. Ó mily 
képtelenség! egy ma szurtos napszámos miniszteri tárcát 
vezessen holnap, rövidesen másnak adja át helyét, oly 
képtelenség, melyért sok gúnyt szórlak a vezérek fejére. 
Richter képviselő gúnyolódva ajánlotta, hogy a párt-
vezetőséget már most neki, Bichternek adják át és meg-
látják, hogy fog festeni a jövő államban a munkaveze-
tés. (71. oldal.) 

A munka díjazása Bebel szerint jancsibankókkal 
fog menni. Pénz nem lesz. A certifikát ellenében min-
denki azt kapja, a mire szüksége van. A jegyzék a munka-
idő szerint, hol kisebb, hol nagyobb értékű lesz (Bebel, 
Die Frau). Dietzgen kész megtartani a pénzt és a napi-
bért 6 M-ban állapítja meg. Atlantikus a leglogikusabb. 
Ha a szociálista államban mindenki munkás, szorgal-
masak és restek nincsenek, akkor részesüljön mindenki 
egyformán a javakban. 

Lám, lám maguk a vezérek sincsenek tisztában a 
szociálista állammal. Hogy is mondotta Bebel ? «In dem 
Moment, wo die Socialdemokratie praktisch an die Auf-
gabe herantreten kann und die Frage entsteht : Was 
thun? — wird sich dies finden». (36. oldal.) 

Érdekes dolgokat mondat el a szerző a nevelésről 
és az oktatásról. Mindkettő kizárólagosan állami föladat. 
A nevelést és az oktatást az állam végzi e célra léte-
sített intézetekben. A gyermeket kiveszik szülői kezeiből, 

átadják az államnak, mely végig járatja vele az összes 
közép- és felsőiskolákat, hogy mindenki egyforma ki-
képzésben részesüljön. A nevelés és oktatás nélkülözi a 
vallást, a mely teljesen magánügy. Donai (Kindergarten 
und Volksschule, 37. old.) mondja, hogy az iskolá-
ból a vallás, a vallásoktatás és minden vallási gya-
korlat ki van zárva. 89—103. A szociálista Eldorádót 
vázolja. 

3. A harmadik rész a szociáldemokrácia és a vallás 
fontos kérdésével foglalkozik hatvan oldalon keresztül. 
A vallás az élet összes nyilvánulásait érinti, azokra ráüti 
patentjét. Ezt tudja, látja, érzi mindenki, észleli tehát 
a szociáldemokrácia is, a mely a vallást kiküszöböli, 
nemcsak az iskolából, a nevelésből, de az életből is. 
A szociáldemokrácia azt tartja, hogy a tudomány alapján 
áll, de az ő tudománya szakít a tradícióval, a keresztény-
séggel és a materializmuson épül föl. Bebel, Stern, 
Engels hirdetik ezt. Már pedig a materializmus és a 
vallás nem férnek meg. A vallás a terinészetrejlődés 
eredménye. Jelenleg a fokozatos fejlődés folytán az anyag-
éivá tudomány lépett helyébe. Az ismert monista evo-
liciót igazolják irataikban, a nélkül, hogy állításaikat 
bizonyítani tudnák. A fetisizmus, a polytheizmus, a mono-
theizmus ismert vesszőparipáján futnak és futtatnak 
könnyenhivöket. Minden fejlődés csak: «Es sind nicht 
die Götter, welche Menschen schaffen, es sind die Men-
schen, die sich die Götter, Gott machen». A keresztény-
ség, a katholicizmus szertartásaira nézve a már agyon-
csépelt, százszor megcáfolt állításokat kockáztalják. Ez 
a nemzedék nem akar tanulni, nem akar haladni az 
igazi tudománnyal, de a magáét hajtja, mert ez illik az 
ő rendszerébe. A valóságot illeszti rendszerébe s nem a 
rendszert alakítja a tények szerint. Ebben van az ő 
visszafejlődése. Nem csodálkozunk azon, ha Dietzgen 
azt mondja, a vallás teljes kifejlődése megszűntében áll. 
(Religion der Socialdemokratie, 134. oldal ) 

Még egy fontos dolgot kell megemlíteni. A moniz-
musból kell következni, hogy a szellem, mely tényleg 
van, hisz van szellemi termék, gondolat, eszme, szintén 
az anyagból ered. S ha az anyagból, akkor a materialis 
viszonyok a szellemiek alapjai. Ebből ered a vallás, a 
társadalmi berendezkedés, az osztályok. A társadalom-
ban, mint a természetben «létért való harc» folyik. 
A darvinizmus nyer igazolást mindenben. 

A szociálistáknak tehát a vallás nem kell, vannak 
eszményeik: erkölcs, önfeláldozás, szeretet, humanitás. 
Az emberi szellem a legfőbb tény, az emberiség az isten-
ség, a humanitás szentség, a munka a megváltó, a szo-
ciáldemokrácia az igazi egyház, melyen kívül nincs 
üdvösség, stb. (135—140.) 

A szociálisták dühöngenek minden vallás ellen 
nemcsak a «tudomány» nevében, hanem azért is, mert 
azt tartják felőle, hogy a kapitalizmus lelkiismereti rend-
őre a munkások lelkeiben. S midőn a vallást, mint 
«magánügy»-et szerepeilelik, csak azért teszik, hogy 
port hintsenek az avatatlanok szemébe. A maga való-
jában pedig vallást, főleg a kereszténységet kulturelle-
nesnek, elnyomási eszköznek mondják. Elég olvasni 
Bebel «Christenthum und Socialismus» eimü müvét, mely-
ben a kereszténységre minden rosszat ráken. Szelid, 
mikor azt állítja, hogy a kereszténység és a szocializmus 
úgy vannak, mint a tűz és víz, majd, «das Gute, das 
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während der Herrschaft des Christenthums erstanden, 
gehört ihm nicht und das viele Üble und Schlimme, das 
es gebracht, wollen wir nicht, das ist mit zwei Worten 
unser Standpunkt». A papságot népbutitóknak tartja. 
(152. old.) Ellenük izgatja a népet az utcán, elragadja 
templomaiktól, a tanítókat uszítja a csuhásokra az 
iskolában. (Hallei jkv. 175.) 

Hogy ezekután a vallás még magánügy sem lehet, 
hogy a szociálista államban se vallásoktatás, se temp-
lom, se papság nincs — az egész világos. (155—165. 
oldal.) 

4. A szociáldemokrácia és az erkölcs. Donai «Wider 
Gottes- und Bibelglauben» müvében azzal dicsekszik, 
hogy a szociálista morál nemesebb, hatékonyabb lesz 
a mostaninál. Könnyen alkothatunk magunknak fogal-
mat róla, ha tudjuk, hogy a szociálista erkölcstan Isten, 
szabadság, felelősség és jutalmazás nélküli (166—180. old.), 
egyedüli pozitiv alapja a gazdasági viszonyok ; ezek 
szerint alakul, idomul. Bebel így fejezi ezt ki : «Sittlich ist, 
was den socialen Bedürfnissen einer bestimmten Periode 
entspricht». (Die Frau.) Tehát az emberevés, gyermek-
gyilkosság, rabszolgaság, munkáskizsákmányolás mind 
erkölcsös, mert akkor a gazdasági viszonyoknak meg-
feleltek ezek a szörnyű dolgok. Szép erkölcstani princí-
pium I 

A szocializmus teljes érzékiséget hirdet. Az anyag-
elvüség szerint az ember állatból ered — így vannak 
állati ösztönei, azokat kövesse, erényes lesz. 

Erkölcstana megengedi más jószágának kollek-
tiválását, az ellenség gyűlöletét, kihasználását. (190. 
oldal.) 

A szocializmus, mely azzal kérkedik, hogy mindent 
magasabb fokra helyez, nem hagyja érintetlenül a házas-
ságot és a családot. Az ö családja monogamista (Engels). 
Mindkét fél szabad individinum (Stern), egyforma jogú. 
Eddig a férfi képviselte a bourgeoisiet, a nő pedig a 
proletariátust. (Gólhai progr.) De mert az emberi hajla-
mok változók, elválhatnak, köthetnek új házasságot. 
Gyermek nevelési gondok nem terhelik. (195. old.) A túl-
népesedésnek úlját állják, a polyandria és gamia nem 
vétkesek. (Gumplovilz, Ehe und freie Liebe. 198—200.) 

A mű végén megjelöli a szocializmus okait, azokat 
a minden téren érvényesülő materializmusban látja. Ez 
a materializmus átjárta a felsőbb köröket, most az alsó 
rétegeket s megszületett a szociáldemokrácia. (200—206.) 
Majd fölveti a kérdést, vájjon megmenthető-e a társa-
dalom és valószinü-e a mentés? Mindkettőre igennel 
felel és megjelöli a keresztény szocializmus orvosszereit'. 
Közli végül az erfurti programmot, a jenai határozat 
szerinti szervezetet. 

Maga a mű terjedelmében, világos beosztásában, a 
korifeusok müveiből merített idézeteivel hasznos szol-
gálatot tesz mindenkinek, ki a szociális kérdés iránt 
érdeklődik, azzal foglalkozik s nincs ideje, módja ahhoz, 
hogy a ma már óriási nagy szociálista irodalmat átol-
vassa, abból a szükséges dolgokat a maga részére ki-
hámozza. Az a körülmény, hogy a szociáldemokrácia 
terén a németeké a vezérszerep s hogy a többi szo-
ciálisták többnyire őket majmolják, csak emeli a könyv 
becsét, melynek ismertetésével egy porszemnyit nyújtok 
a szociális irodalom iránt érdeklődőknek. 

Csepela Lajos dr. 

Mária-Kongregáció. Szerkeszti Bús Jakab S. J. 
Kiadja: Az Urak Mária-kongregációja. Budapest, 1908. 
Előfizetési ára testületileg rendelve egyenkint 1 K, külön 
rendelve 2 K. 

«Hazánk kath. társadalmának egyik kiválóan intel-
ligens csapata», vagyis a budapesti «Urak Mária-kongre-
gációja» lapot indított a férfi-kongregációk számára, 
hogy egymást megértsék és így kifejlesszék a kongre-
gáció szent eszméjét, a mely arra van hivatva, hogy a 
hit és erkölcsi életfölujilásábannagyhalalommáfejlödjek». 

Okos dolog ez ; az ilyen lap tanulságos, lelkesítő 
tartalmával valóban a legjobb eszköz az egy gondol-
kozásnak összetartására s magának az eszmének ter-
jesztésére. Sok katholikusnak tudomása sincs arról, hogy 
állásbeli urak, előkelő hivatalnokok, tanárok stb. sorá-
ból milyen életrevaló szép Mária-társulat létezik Buda-
pesten. Magam igen-igen épültem rajta. Helyesen tette 
a lap, hogy mindjárt első számában hozza Zichy Nándor 
gróf tisztb. prefektus és Barkóczy Sándor báró prefektus 
arcképeit, a két «vir integer» szép és követendő példa a 
kongreganisták számára. 

Midőn a lap megjelenését jelezzük, egyben megálla-
pítjuk, hogy az első szám változatos és tanulságos. 

Többeknek. A mennyire látom a dolgokat, a Sajtó- j g j 
Egyesület iránt nem kell bizalmatlankodni, sőt hathatósan 
föl kell karolni. A többféle szomorú tapasztalat itt, azt hiszem, 
nem ismétlődhetik, kivált ha ez elnökség erélyes kezű és a 
választmány végzi a maga feladatait. Ennek az egyletnek 
jövőt jósolok. 

A. V. -nek. Szívesen vettem az erdélyi kath. Status 
ismertetését, hasznos nekünk annak minél pontosabb ismerete; 
Hogy a kolozsvári egyetemen a kánon-doktori szigorlatnak 
nincs egyházi biztosa, az hiány, melynek pótlása bizonyára 
elkerülte az illetékesek figyelmét. 

Hl. Győr. «Sok előfizetőt és még több olvasót» kíván 
mélóságod. Ez a kívánság tulajdonkép két kívánság s bár 
a lapra nézve nem egyforma természetű, mégis szívesen rá-
mondom : adja Isten ! Mint legutóbbi szerkesztője, kegyelettel 
irtani rá a 67-ik évet. Nagy idő egy ember életében, hát még 
egy folyóirat életében itt nálunk Magyarországon ! Egykoron, 
1841-ben, Kossuth Lajos «Pesti Hirlap»-jával egy évben a 
nagy Szaniszló tollából keletkezve, micsoda időket és küz-
delmeket élt át a «Beligio»? Adja Isten, hogy öreg-ifjú létére 
tovább is hasznos szolgálatokat tehessen a kőznek. 

A kik az újév a lka lmábó l sz ives üdvöz le te ikke l 
fö lkerestek, azoknak ez úton m o n d o k há lás köszönetet 
s v i szont boldojj újévet k í v á n o k ! 

TAB TA LOM : Jobb hírünkért ! — A kath. Filioque-
tan és a schismatikus orosz egyház. I. Rusznák Miklós 
dr.-tól. — A művészet erkölcsi korlátai. I. Mihalovics 
Ede dr.-tól. — A kongrua kérdéshez. Viszolnjszky Károly-
tól. — Képek Anglia belsejéből. I. Jablonkay Gábor S. J.-
től. — Egyházi világkrónika. — y - / a - t ó l . — Irodalom. 
Pikier Gyula dr. : A szabad tanítás tárgyai és módjai.— 
Käser: Der Socialdemokrat hat das Wort. Csepela Lajos 
dr.-tól. — P. Bús : Mária-Kongregáció (új folyóirat). — 
Telefon. 

Laptu la jdonos és kiadó : 

D U D E K JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
K 6 . E G Y E T E M I TANAK 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A katholikus „Tilioqué'-tan és a schismatikus 
orosz egyház. (n.) 

«Ha, ezt mond ja Bohorodszky, szentatyánk (t. i. 
damaskusi szent János) a Szentlelket a Fiúnak közre-
működése mellett vezeti le, úgy a nevezett szent-
atyának természetesen ki kellett volna fejeznie a 
Szentléleknek származására nézve való függését a 
Fiútól ; tehát nemcsak az Atyától, hanem a Fiútól 
is. Ez annyira fontos pont ja a tanításnak, hogy arról 
okvetlen említést kellett volna tennie szentatyánk-
nak azon sok dogmatikus helyen, a mely oly hőven 
található az ő munkáiban. Ezek között azonban 
ennek semmi nyomát sem lehet találni az ő művei-
ben.»1 

Mivel Bohorodszky szerint damaskusi szent János 
sehol sem tett említést arról, hogy a munkáiban, 
különösen pedig e helyütt használt Sta szócskának 
«per» az értelme, azért e szót ily ér teményben nem 
is lehet fordítani. 

De vájjon van-e ezen érvelésnek a lap ja? Nincs, 
mert megdönti azt nemcsak a szó etymologikus je-
lentése, hanem szentünk munkáinak oly számos for-
dítója is, a kik valamennyien ily értelemben adják 
vissza szavait. De megdöntik e fölfogást maguk a 
schismatikusok is, a kik közül sokan igazi tekin-
télyek a philologia terén, ezen szócskát a mi értel-
mezésünk szerint adják vissza. De talán tévedett 
Bohorodszky idejéig mindenki (?) és az igazságot 
csak neki sikerült fölfedezni?! 

Katholikus hitünk tanítása szerint, a mint azt 
egyébként a schismatikusok is vallják,2 a szentatyák 
mindabban, a mit mint az anyaszentegyház tanítói 
egyértelműleg ünnepélyesen tanítanak, az anyaszent-

1 Bohorodszky : Dani. szent Jánosnak tanítása a Szent-
lélek származásáról. 44. oldal. 

2 Orthodoxa Confessio Pars Ir. qu. 72. «Quidquid sancti 
Patres, in omnibus universalibiis atque par t icular ibus ortho-
doxis conciliis, quocunque tandem loco habitis, s tatuerunt : 
id a Spiritu Sancto profectum esse credas oportet», a mely 
helyen a szentatyákról, mint zsinatilag egybegyűltekről van 
ugyan szó, de a mely professio a dolgok ugyanazon állásá-
nál fogva kiterjeszkedik a szentatyáknak más uton adott 
egybehangzó tanitására is. V. Ö. Papp-Szilágyi : Enchiridion 
iuris Ecclesiae Orientalis Cath. pag. 16. adn. 1. 

egyház hallgatása mellett, tévmentesek.1 Már pedig 
a szentatyák egyértelmű tanítása, a mint föntebb 
röviden érintettük, a Filioque-tan ünnepélyes meg-
vallása. 

A hermeneutica alapszabálya szerint, ha vala-
mely szentatya műveiben kétséges értelmű szöveggel 
találkozunk, e kétséges hely értelmét nem önkényű-
leg, hanem úgy az össz-szöveghez, mint a szentatyák 
össz-tanításához mérten kell megállapítani. Föltéve 
tehát, de meg nem engedve, hogy damaskusi szent 
János műveiben némi kétség merülne föl, e kétség 
eloszlatását nem theoretikus magyarázattal, hanem 
úgy szentünk többi műveivel, valamint a többi szent-
atya tanításával való egybevetés által szabad csak 
eszközölni. A nézetnek, hogy megállhasson, kellő 
alappal kell bírnia, már pedig Bohorodszky nézeté-
nél ezen alap teljesen hiányzik. Mert ha el is hagy-
juk az össz-szöveget, s csak magát a szavaknak 
etymologikus érteményét, jelentését vizsgáljuk, vilá-
gos, hogy a Sta szócska nyelvtani szempontból sem 
jelenthet egyebet, mint amint általánosan fordítják, 
vagyis: «által», «per». 

Ennek tanúbizonysága maga a philologia. A Sta 
szócska nemcsak más szavakkal való össz-szöveg-
ben, de egymagában sem jelent annyit, m in t : «in 
eodem tempore», «egyazon időben». S hogy ezen 
szócskát maguk a schismatikusok is állandóan ily 
értelemben használták kezdettől fogva, bizonyítéka 
ennek a szentírásnak authentikus és a keleti egyház 
által is elfogadott és használt fordítása. Mindenütt 
a hol e szócska csak előfordul «által», «per» ér te-
lemben fordítják. így pl. János evang. 1. fej. 10. ver-
séhen a görög szöveg: év tqí xóa|icp ^v, xaí ó xóa|aoç Sí 
a'jxoO èyévsxo, xac ó xóa [.toc a5xöv oüx èyvw így van for-
dítva : BT> MipH 6H, ft MÍpt THM'I) 6ÍICTI>, H Mip'J, exo He 
no3Ha. (V miri bi i mir tyim hőszty, i mir j eho ne 
pózna.) Ai aüxoö èyévsxo kifejezést tehát «általa», «per» 
értelemben veszik mindenütt . így használják a je len-
ben is, pl. az oroszok ünnepélyes hitvallásában. 

Ezen etymologikus magyarázat fényes cáfolata 
Bohorodszky érvelésének, a mennyiben föltevése úgy 

1 L. Tnx : Comp. Theol. Fund. 1. 2. pag. 226. «De Scrip-
tis ss. Patrum.» Müller: Theol. Mor. 1. 2. pag. 15. n. 7. V. 
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a katholikus anyaszentegyház, valamint a schismati-
kusok ősrégi szólásformáját elhagyva, egy egészen 
új és a mily merész, ép oly csalékony elmélet sze-
rint a 8ia szócskának teljesen új jelentőséget tulaj-
donit. Ervelésének többi pont jában damaskusi szent 
János műveiből kiválogatja az e szóra vonatkozó 
részleteket és azt mondja, hogy azokban a szentatya 
is azt tanítja, a mit ő, vagyis, hogy dam. szent János 
tanítása nem lehetett egyéb az ő általa föltalált fej-
tegetésnél, mert ellenesetben a Fiú születése és a 
Szentlélek származása között «időbeli különbségnek» 
kellett volna lennie. 

Bohorodszky ez utóbbi állításával oly térre csa-
pott át, a melyen a Szentháromság tanát nem ma-
gyarázni, de tételeiben csupán tagadni lehet. Véle-
ményében oly következtetést állít föl, a mellyel a 
Szentháromság személyeinek örökkévalóságát tagadja ; 
már pedig oly állítás, a melyből ily következtetést 
lehet vonni, önmagában is képtelen és helytelen. 
Nem lehet ezen elméletet még azzal sem menteni, 
ha azt mondjuk, hogy ezen időbeli különbségről, 
mint az örökkévalóságba tartozóról és annak egyik 
örök jelenetéről szólunk, mert akár időben, akár 
pedig az örökkévalóságról van is szó, mihelyt kü-
lönbséget teszünk a 3. és a 2. személy létezésének 
(az örökkévalósághoz tartozó) ideje között, azzal azt 
is mondottuk, hogy csak az Atyaisten tényleg örökké-
való és így egyedül igaz Isten, a 2. és a 3. személy 
pedig nem. Mihelyt a 2. vagy a 3. személyről azt 
mondhatjuk, hogy az egyiknek előbb, a másiknak 
utóbb kellett léteznie, tagadjuk öröktől fogva való-
ságukat, mivel ezzel a 3. vagy a 2. személyről egyút-
tal azt is állítottuk, hogy volt idő, a mikor vagy az 
egyik, vagy a másik nem volt, tehát csak azután 
kezdett létezni. 

Az új elmélet szerint tehát a Szentlélek Úristen 
nem származhatik a Fiútól is, mert ez ellenkeznék 
a harmadik személy örökkévalóságával. Ezen követ-
keztetés helytelenségét a fölhozott érveken kívül 
bizonyítja többi között az is, hogy akkor a Fiúisten 
sem volna örökkévaló, mert született az Atyától. 
Ezt pedig maga Bohorodszky sem ismeri el. De fé-
nyes cáfolata emez új elméletnek maga a schismati-
kus egyház ünnepélyes tanítása és nyilatkozata is. 
A schismatikusok a katholikusokkal egyértelemmel 
tanítják, hogy az egyház a tanítás terén minden 
tévedéstől ment és csalhatatlan. 1672. évben tartott 
konstantinápolyi zsinat 10. kánonjában ugyanis a 
szakadárok saját egyházi vezetőségükről azt mond-
ják, hogy; «Catholicam sive orthodoxam Ecclesiam 
profitemur esse infallibilem, quoniam a Christo, qui 
Veritas ipsa est, ceu proprio capite dirigitur, et a 
Spiritu veritatis coelitus eruditur.» Ugyanezt tanítják 
a jeruzsálemi zsinaton. (1672) A 12. kánon ugyanis 
így szól: «Credimus, a Spiritu Sancto erudiri catho-
licam Ecclesiam, ac propterea aliquatenus errare, 
aut aliquando pro veritate mendacium eligere catho-

licam Ecclesiam non posse constanter profitemur.» 
«A szakadárok szerint az egyházi vezetőség a hit és 
erkölcs terén csalhatatlan, a mely tévmentesség a 
Szentírás, valamint a szent hagyomány magyaráza-
tát illetőleg okvetlen szükséges is. A keleti (ortho-
dox) hitvallás 1. részének 96. pontja ugyanis a kö-
vetkezőket taní t ja : «Az egyház birja a Szentlelket, 
a ki azt folytonosan tanítja és vezeti. A midőn tehát 
nyíltan valljuk azt, hogy benne (t. i. az egyházban) 
hiszünk, értjük az alatt azt, hogy mi az Istentől 
gondjaira bizott szent iratokban, az Istentől sugalt 
hitcikkelyekben hiszünk. Igv tehát nemcsak az Evan-
gélium, a melyet az egyház elfogad, vezet minket a 
hithez (eszközli bennünk a hitet), hanem a többi 
szent irat és zsinati határozat is.»1 Az 1872. évben 
tartott jeruzsálemi zsinat pedig azt mond ja : «Hisszük, 
hogy a Szentírást maga az Úristen kinyilatkoztatta 
nekünk és így abban, nem mint kinek-kinek tetszik, 
hanem az egyetemes anyaszentegyház tanítása és 
magyarázata szerint kell minden kétséget kizáró mó-
don hinni. A miért is erősen hisszük, hogy az egye-
temes egyház tekintélye ugyanolyan, mint a Szent-
írásé. Mivel ugyanis mindkettőnek a Szentlélek a 
szerzője, egyre megy, akár az anyaszentegyházat 
hallgatod, akár pedig a Szentírást (természetesen az 
egyház értelmében, vagyis annak tanítása szerint»).2 

A schismatikusok tanítása szerint, a mely min-
den bizonnyal Bohorodszkyra is, mint schismatikusra, 
áll, a Szentírás és a hagyomány, mint forrás, önma-
gában véve nem elég, szükségeltetik ahhoz még az 
egyház is, a mely a Szentlélek sugalmazásával isteni 
tekintély mellett magyarázza a Szentírást és a hagyo-
mányt. Már pedig ugyancsak ezen egyház3 tanította 
kétszer is (II. lyoni és florenci zsinaton), hogy a 
Szentlélek-Isten a Fiútól is származik. Vagy áll tehát 
a schismatikusok előbbi tanítása és akkor igaznak 
kell lenni a Filioque-nek is, vagy ha az utóbbit ta-
gadják, tagadják azzal egyházuk kimondott csalha-
tatlanságát is. 

A fegyvereket meg akarja változtatni Bohorodszky, 

1 «Ecclesia habet Spiritum Sanctum, qui illám perpetuo 
docet et instruit. Quando nos illám credere profitemur : in-
telligimus nos credere in traditas divinitus sacras illius 
scripturas, et inspirata a Deo dogmata.» Orthodoxa Confes-
sio, Pars I. qu. 96. 

2 «Credimus sacras Scripturas a Deo fuisse revelatas, 
eisque propterea non quidem ut libuerit, sed secundum 
Ecclesiae Universalis traditionem et interpretationem adhi-
bendam esse fidem omni dubitatione maiorem. Quamobrem 
eandem esse Ecclesiae Universalis auctoritatem credimus, 
quam sacrae Scripturae. Eminenter utriusque auctor cum 
sit Spiritus Sanctus, perinde est Universalem Ecclesiam 
audieris, ac sacram Scripturam (iuxta sensum tarnen Eccle-
siae.)» Cone. Hierosolymitanum, an 1672. Cap. II. V. ö. Har-
duin XI. pag. 235. 

3 A II. lyoni és a llorenci zsinaton t. i. úgy a keleti, mint 
a nyugati egyház tanitolta eme hitcikkelyt, a melytől később 
a keleti eltért. A schismatikus egyház t. i. már két izben 
egyesült a római egyházzal s aztán harmadszor is elszakadt. 
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de a változtatás szerencsétlen ő reá és a Filioque-
val ellenkező véleményre nézve, mert az csakis új 
bizonyítékkal erősíti a katholikusok tanítását. 

A mi illeti Bohorodszkynak harmadik állítását, 
mintha t. i. damaskusi szent Jánosnak idézett helye 
maga, minden melléktekintet nélkül, tanítaná ezen 
schismatikus értelmezést, szintén csak oly erővel és 
oly bizonyítással bír, mint előbbi szavai. Idézvén 
ugyanis szent atyánknak azon igazi dogmatikus rö-
vidséggel kifejezett sorait, a melyekben, mint érte-
kezésünk folyamán érintettük, a Szentlélek Úristen 
származására vonatkozólag azt mondja, hogy az 
Atya egyedül sine principio princípiuma a Szent-
léleknek, a Fiú pedig az Atyától nyert erejénél fogva, 
tehát ex principio princípiuma a Szentlélek Úristen-
nek, azt mondja , hogy «maga a beszédmenet kívánja 
damaskusi szent Jánostól, miszerint a Szentlélek 
származásának actusáról nyilatkozzék».1 Bohorodszky 
eme szavaira egyszerűen magára damaskusi szent 
Jánosra utalunk. Szentünk tényleg szól is ezen szár-
mazási actusról, de nem oly értelemben, mint a mi-
nőben ezt a schismatikusok akarnák. Mit találunk 
ugyanis damaskusi szent Jánosnál ? 0, a ki végre az 
annyit nyugtalanított és a különböző tévelyekkel oly 
gyakran küzdő szentatyáknak munkáját be akarja 
fejezni, mint az általános vélemény szerint szerzője 
az első rendezett dogmatikának, már határozott ál-
láspontot foglal el magukban a kifejezésekben is, 
illetőleg azoknak használatában. 

Ezen alapelvet tartva szem előtt, damaskusi szent 
János a lehető legnagyobb rövidséggel összegezi a 
Szentlélek származására vonatkozó katholikus taní-
tást és megállapítja a görögöknél azontúl általánosan 
használt és a dogmatikus meghatározásoknak pontos 
értelmét szigorúan követő kifejezést, tudniillik «ex 
Patre per Filium» rövid tanítást. Kifejezvén azt, hogy 
az Atyának egyedül az Atyától született más ereje 
(virtus) nincs, mint maga a Fiúisten, a Szentlélekre 
azt mondja, hogy az oly erő (virtus), mely az Isten-
ség titkát az Atyától a Fiú által származva tárja föl».2 

Ezen szavaknak tehát okvetlen oly értelmet kell 
adni, a milyet a szerző tulajdonított azoknak és a 
milyen különben magából a szövegből is világos, 
hacsak azt nem akarjuk mondani, hogy damaskusi 
szent János önmagával jött ellenkezésbe. Az első 
gondolattal kifejezett azon tan, a mely szerint az 
Atyának egyedül tőle származott (született) más ereje 
nincs, mint a Fiú, okvetlen azon értelemmel ruházza 
föl a második állítást, a mely azt mondja, hogy a 
Szentlélek az Istenségnek (tehát magának az Atyának, 
mivel az Atya és az Istenség között reális különbség 
nincs) oly ereje, a mely az Atyától a Fiú által szár-
mazva, tárja föl az Istenség titkát, hogy a Szentlélek 
Úristen nem származik csupán az Atyától, tehát nem 

1 Bohorodszky i. ni. 49. lapján. 
2 «Virtus, quae occulta Dei ex Patre per Filium revelat 

(expandit) nobis». 

képezi Annak egyedül tőle származott (született) 
erejét (virtus), hanem egyúttal a Fiútól is. 

Hogy ezen állítás helyes, bizonyítja az ellenkező-
nek ferdesége, mert ha Bohorodszky és a többi 
schismatikusok magyarázata szerint a Szentlélek Úr-
isten csakis az Atyától önmagától, nem egyúttal a 
Fiútól is származnék, úgy ellenmondással találkozunk 
damaskusi szent János dogmatikájának ép azon 
helyén, a mely a legnehezebb és legmélyebb igaz-
ságot tárgyalván, okvetlen a legnagyobb gondot és 
figyelmet, valamint a kifejezések legfinomabb meg-
különböztetését követelte damaskusi szent Jánostól. 

Az etymologikus elemzés alá vett szavak értelme, 
a parallel helyekben foglalt tanításnak magva, vala-
mint a szövegnek önmagában való vizsgálata vilá-
gosan bizonyítja, mennyiben áll meg Bohorodszky-
nak érvelése, valamint arra is enged következtetni, 
hogy a szakadár tanításnak emez újabb fegyverek-
hez való nyúlása ellenkező hatást fog előidézni és 
meggyengítvén a makacs tartózkodást, végre legyőzi 
azt az ellenszenvet, a mely különösen az elmúlt 
időkben oly magasfokú erővel tartotta vissza a Ke-
letet a Nyugattól. Nem tanított, de nem is tanítha-
tott damaskusi szent János mást, mint a mit úgy 
saját szavai, saját sorai tárnak elénk, mint a minek 
fényes tanúsága úgy az általános katholikus tanítás, 
mint a tévesen fölfogott és eddig fönnálló schisma-
tikus meggyőződés is. Rusznák Miklós dr. 

Az erdélyi katholikus Státus. (L) 

Pál István apátkanonok és igazgató-tanácsi elő-
adó úrnak a «Religio» mult évi 42. számában közölt 
fölvilágosításaira még a következőket tartom szüksé-
gesnek megjegyezni, nagyobb világosság okáért. 

Hogy a Státus hatásköre az egyház világi vonat-
kozású ügyeire terjedne ki (régen: in publico-eccle-
siasticis), ez ebben a formában nem jól mondja meg 
a dolgot, mert mindent mondván, semmit sem mond. 
Elvégre az egyháznak, már t. i. a földi, a küzdő egy-
háznak minden ügye világi vonatkozású ügy, mert 
hiszen az egyház a világ számára van, hogy t. i. üd-
vözítse a világot. 

Az erdélyi katholikus státus egészen külön jog-
történeti fejlemény lévén, ebből az ő külön jogtör-
téneti fejlődéséből kell a hatáskörét is levezetni. 
Ennek megértésére röviden két dolgot kell ismerni. 

a) A XVI. században Erdélyben a katholikus 
egyházat egészen elnyomták. Azaz, hogy törvényben 
kimondták a teljes elnyomást (az pápistáknak pedig 
püspökük ne légyen), de a valóságban nem lehetett 
azt csak amúgy kurtán megcsinálni. A Székelyföldön 
Csík és Gyergyó vidéke egy zárt tömegben megma-
radt katholikusnak, úgyszintén Marosszék, Három-
szék, Udvarhelyszék egy része is; az ország többi 
vidékén is sokhelyt kitartottak a hivek és főként sok 
nemesi kúria (a mi Erdélyben mindig sokat jelen-
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tett) katholikus maradt. Ezek a nemes urak részt 
vettek az erdélyi országgyűléseken és kitartó, hosszú 
munka után kivitték, hogy az országgyűlés ismét 
törvénybe iktatta, hogy a katholikus vallás is bevett 
vallás (recepta religio) Erdélyben. Természetes, hogy 
akciójukat előleges tanácskozások után indították 
meg, az országgyűléshez intézett beadványaikat úgy 
írták alá az akkori deák világban : Status Catholici 
Transsylvaniae. Innen a mindmáig fönnálló jellegze-
tes «katholikus státus» elnevezés. 

Mivel püspök nem volt, amaz időkben az ország-
gyűlésre felgyűlt katholikus vallású karok és rendek 
képviselték túlnyomó számban a katholikus erdélyi 
országgyűlésekkel szemben a katholikus egyház és 
hivei érdekeit. Mikor aztán a püspökséget visszaállí-
tották, a püspökök, mert értékelni tudták azt a hat-
hatós támogatást, a mit a rendi és a mágnástábla 
katholikus urainak egységes eljárása és összetartó 
akciója jelentet t : valahányszor az erdélyi országgyű-
lés összeült, az országgyűlés tartama alatt maguk 
köré gyűjtötték mindkét tábla katholikus státusait és 
hogy egészen benne marad junk a régi erdélyi szó-
já rásban : atyafiságosan megtárgyalták az egyházi 
ügyeket. 

Tiszta sor, hogy az erdélyi katholikus egyház 
amaz állapotában, mikor a restauráció állapotát élte, 
a mely állapot bizony sokban még ma is tart, nem 
lehetett mindenben az egyetemes egyházjog összes 
kívánalmait keresztül vinni. A helyzetet legtalálób-
ban a jól ismert Kemény János ezen szavai fejezik 
k i : Mi is tudtuk, mit kellett volna tenni, de azt tet-
tük, a mit lehetett. 

Ilyen státusgyűlést még 1848-ban, az utolsó erdélyi 
országgyűlés idején is tartott Kovács Miklós erdélyi 
püspök. 

Mikor aztán 1867. után a katholikus státusgyűlést 
is visszaállították, ezen státusgyülések típusa is a régi 
országgyűlések idején szokásos gyűlések formájára 
alakult át. Ezért tagjai a státusgyűlésnek még most 
is az erdélyrészi főispánok, alispánok, itélő táblai 
birák, királyi regalisták, sőt a népképviselők is. Már 
azok t. i., a kik katholikus vallásúak. A világi rend 
ezen régi módi részvétele kibővült azzal, hogy az 
espereskerületek világi deputátusokat is választanak 
és hogy a főkurátorok és a nagyobb hitközségeknek 
még külön képviselőik is vannak. A papságból a 
káptalanbeliek, szentszéki valóságos tanácsbirák, fő-
esperesek tagjai a státusgyűlésnek, hivataluk jogán; 
de vannak az espereskerületeknek választott követei 
is. A középiskolákat az igazgatók és a választott 
delegátusok; a papnevelőt az összes elöljárók kép-
viselik. 

Már most, hogy miben illetékes ez a státusgyű-
lés, arra igaz valóság szerint csak így lehet felelni : 
abban, a mit mi, erdélyi pápisták, ott eligazítani 
szoktunk. Azt §§-ba foglalni nem lehet ; azaz, hogy 
lehetne ugyan, de valahányszor belefogtak, abban 

állapodtak meg, hogy legjobb lesz azt későbbre, jobb 
időkre hagyni. 

Az erdélyi katholikus státusgyűlés vezetése tehát 
igazán az exigentiák tudománya. Külön keresztje az 
erdélyi püspöknek. Díszes is, terhes is. Hogy melyik-
ből mennyi jut ki, azt nekünk kutatni nem illik. 

De nem is a státusgyűlés plénuma az a hely, a 
hol az ügyek sorsa eldől, mert ezek már csak akkor 
kerülnek oda, a mikor arra teljesen és alaposan elő 
vannak készítve. 

A státusgyűlésnél fontosabb, mert állandóan és 
rendszeresen fungáló szerve az erdélyi katholikus 
státusnak az igazgatótanács. Székhelye Kolozsvár, 
rendes tisztviselői, pecsétje, hatósági jellege, rendes 
hivatalos helyiségei vannak. 

b) Ezen igazgatótanács jelentőségének helyes 
megértése végett tudni kell a következőket. A míg 
(1848.) Erdély külön nagyfejedelemség volt, Bécsben 
külön erdélyi udvari kancellária volt, Kolozsvárott 
pedig fönnállott a külön királyi (tulajdonkép nagy-
fejedelmi) főkormányszék. Ez intézte Erdély polgári 
közigazgatását. Cime volt : felséges királyi főkormány-
szék (Excelsum Gubernium Regium), feje a gubernátor. 
Ez abban az időben olyan nagy úr vala, hogy Bánffy 
Dezső br. ma sem adná a magyar miniszterelnökségért. 
Mária Terézia, hogy az erdélyi katholikus egyház 
ügyeinek a jogbiztonság és az államhatalom támoga-
tásának lehető legjobb garanciáját biztosítsa, a régi 
erdélyi Gubernium kebelében egy ú. n. Catholica 
Commissiót szervezett, a melynek elnöke, ha katho-
likus vallású volt, maga a gubernátor vala, ha pedig 
a gubernátor nem volt katholikus, akkor a Commisio 
elnöki tisztét ad hoc a legidősebb katholikus vallású 
kormányszéki tanácsos látta el. Az erdélyi püspök, 
mint hivatalánál fogva a Gubernium legelső taná-
csosa, szintén állandó tagja, azaz inkább társelnöke 
volt ennek a Catholica Commisiónak. Ebben a bi-
zottságban tárgyaltak és intéztek el akkoriban min-
den, a főiskolákra, középiskolákra, ezek alapítvá-
nyaira, az erdélyi katholikus vallásalap, tanulmányi 
alap, ösztöndíjalap, elemi iskolai alap stb.-re vonat-
kozó ügyeket. 

Bajos volna itt és nem is tartozik bele ezen is-
mertetés keretébe, részletesen előadni ezen alapok 
keletkezését és a kezelésükkel összefüggő adminisz-
tratív ügyek szövevényeit; elég az ahhoz, hogy az a 
Commissio Catholica azokat, mint a legfőbb kegyúr 
mandatariusa kezelte. Pénzeink, tőkéink az állam-
kincstárban voltak (s vannak jórészt ma is) letéve; 
a tőkék hozamának hovafordítását illetőleg a Com-
missio Catholica rendelkezett. Nyilvánvaló, hogy 
akkor ez az intézkedés az egyházra Erdélyben a leg-
előnyösebb volt, mert a királyi főkegyúri védő hata-
lom közvetlen oltalma alá helyezte vagyonunkat. Ma 
már nagyon problematikus értékű ez az állapot, a mit 
egy öreg székely kanonok úr úgy szokott jellemezni, 
hogy : a szalonnánk idegen ember kamarájában vagyon 
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Érzi ezt maga a státus is, ezért kezdték újabb 
időben a birtokvásárlás politikáját inaugurálni, hogy 
ilyenformán rátákban kiszedegessük a szalonnánkat 
az idegen ember (a felekezetlen állam) kamarájából. 

A Catholica Commissio gubernális intézmény 
vala; a státusgyűlés pedig régi szokáson fejlődött, 
de intézményszerűleg soha sem szervezett expediensük 
az erdélyi katholikusoknak a maguk egyházi érde-
keinek megbeszélésére és elintézésére. A kettő között 
vajmi kevés összefüggés volt 1848. évig. Akkor, meg-
szűnvén Erdély önállóságával az erdélyi Gubernium 
és ezzel a Catholica Commissio is, az erdélyiek attól 
féltek, hogy az ő külön tőkéiket, alapítványaikat stb. 
be fogják a központi hatalom kezelése alá vonni. 
Mivel pedig a Magyarországgal való Uniót kimondó 
törvény az erdélyi részekre a bevett vallásuk régi 
törvényeken alapuló minden joguk teljes épségben 
maradását és fönntartását világosan kimondotta : ők 
joggal követelték az 1848. évi státusgyűlésen, hogy 
valamint eddig a főkegyűr, a király felügyelete alatt 
a Catholica Commissio és a státusgyűlés által ők 
maguk intézték a maguk egyházi ügyeit, ez a jövő-
ben is így legyen. Ennek az volt a praktikus értelme: 
a megszűnt főkormányszéki Catholica Commissio 
helyett valamely más orgánum állíttassék föl, a mely 
intézze mindazt, a mit a Catholica Commissio inté-
zett és ne Pesten, a kultuszminisztériumban, működ-
jék, hanem Kolozsvárt, a katholikus státusgyülés 
mandatár iusa gyanánt és annak tartozzék minden-
ben felelősséggel, a mely státusgyűlés azután Őfelsé-
gének, mint legfőbb kegyúrnak, tartozik számadással 
és lelelősséggel. 

Ebből 1848. évben nem lett semmi ; a német idő-
ben hallani sem akartak róla. A püspök akkoriban 
a nagyszebeni Generalkommando-val traktált a régi 
Catholica Commissio ügykörébe tartozó dolgokról. 
A régi erdélyi alkotmány visszaállítása s a Guber-
nium életbeléptetése csak tiszavirágszerű dolog volt. 
A koronázás után a nagynevű Fogarassy Mihály er-
délyi püspök (a kit a néhai Sujánszky Antal egyszer 
magyar szent Pálnak nevezett el) vette kezébe az 
ügyet és ismert erélyével dűlőre is vitte. Neki nagy 
volt Őfelségénél a személyes befolyása is és Eötvös 
József báró kultuszminiszter, sőt minisztersége első 
éveiben, a míg a régi magyar liberálisok tradícióin 
táplálkozott, maga Trefort is a legjobb indulattal 
kezelte az erdélyi katholikus egyház ügyét. Ezen té-
nyezők irányító befolyása alatt úgy alakult a dolog, 
hogy Fogarassy Mihály püspök 1866. évben státus-
gyűlést tartott, a melynek eredményekép Őfelségéhez 
fölterjesztés ment azzal a kéréssel: 

1. állítsa vissza Őfelsége az erdélyi püspöki megye 
régi státusgyűléseit abban a formában, a mint azt a 
régi szokások alapján és az ú jabb kor igényeinek 
megfelelőleg ez a gyűlés (a 66. évi) azokat kontem-
plálja és 

2. engedje meg, hogy az így visszaállított státus-

gyűlések kebeléből választandó 24 tagú állandó bi-
zottság vagy igazgatótanács kezelje és intézze mind-
azon ügyeket, a miket a régi guberniális Catholica 
Commissio intézett, kezelt és igazgatott. 

Ezt a kérést Őfelsége Eötvös József báró minisz-
ter előterjesztésére jóváhagyta. De időbe telt és sok 
vitára adott okot, a míg meg tudtak egyezni az igaz-
gatótanács ügykörére és ügyvitele szabályozására 
nézve. Csak az 1873. évi május hó 13-án tartott ülé-
sen tudtak az igazgatótanács részére olyan ideiglenes 
pragmatikában megegyezni, a melyet aztán Trefort 
miniszter azon évi 1008. elnöki szám alatt jóváha-
gyott. Ekkor tényleg meg is alakult az igazgatóta-
nács; átvette a régi Catholica Commissio ügykörét 
attól az ideiglenes bizottságtól, a mely azt kezelte és 
vezeti mind a mai napig, az 1873. évi ideiglenes uta-
sítás szerint. Mert sem a státusgyűlésre, sem az igaz-
gatótanács ügykörére, sem az espereskerületi és hit-
községi önkormányzatra nézve, vagyis valamely egy-
séges, organikus, elvi alapokon szervezett önkormány-
zati testület berendezkedésére nézve mindmáig meg-
egyezni nem tudtak, bárha ismételten történtek 
kísérletek arra nézve, hogy az egészet, mint organi-
kus nagy egészet, kodifikálják. Vindex. 

Jl művészet erkölcsi korlátai. (II.> 
Eljutottunk ahhoz a ponthoz, a melyből szabad 

kilátásunk van az erkölcs és művészet határvonalaira, 
vagyis érintkezési pontjaira. Mert ha a művészet 
egyrészt az embernek saját képére teremtett műve, 
másrészt pedig szellemének alakítója, természetes, 
hogy az erkölccsel szoros viszonyban van, mivel az 
ember erkölcsi lény, erkölcsileg valaminőnek kell 
lennie s bizonyos erkölcsi törvények szerint csele-
kednie. A kornak művészete jellemzi erkölcsét s 
viszont erkölcse megfelelő művészetet hoz létre ; ez 
a tény is a művészet és erkölcs legszorosabb viszonyá-
ról tesz tanúságot. 

Az emberben ugyanis a szeretet az erkölcsnek 
tényezője, vagyis az ember erkölcsének minősége 
szeretete tárgyától függ; az ismeret magában véve 
erkölcsileg közömbös, az embert sem erkölcsössé, 
sem erkölcstelenné nem teszi; csak annyiban folyik 
be az erkölcsre, hogy a szeretetnek tárgyát megvilá-
gítja, de ez még nem erkölcs. Azért az ember er-
kölcsi értékét nem ismeretei szerint, hanem szere-
tetének tárgya szerint Ítéljük meg. Már most a m ű -
vészet a szépet jeleníti meg, melyben a művész gyö-
nyörködik és a szemlélők élvezetet találnak ; tehát a 
művészet a szeretetnek gyümölcse és szeretetre tart 
igényt, mert csak abban találunk gyönyörűséget, azt 
élvezzük, a mit szeretünk. Hiszen fönnebb mondtuk, 
hogy az élvezet lekötése a megfelelő tárgynak, mivel 
ez nyugtatja meg a vágyat, a szeretetet. A művészet 
gyakorlása és élvezete ennél fogva az erkölcsnek 
közvetlen megnyilatkozása, vagyis oly jelenség, mély 



22 RELIGIO LXVII. évf. 1908. 

erkölcsi elbírálásnak tárgya; az erkölcs birája a mű-
vészetnek. Ha tehát van egy föltétlen értékű erkölcs-
tan, akkor a művészet annak elveit figyelmen kívül 
nem hagyhatja. 

Ez ellen azonban a modern széptan teljes erejé-
vel ágaskodik. Vischer adta ki a jelszót, hogy a szép 
az illem és szemérem fölött áll, a művészettől nem 
lehet az erkölcshöz való alkalmazkodást kívánni, 
mert különben elnyomorodik, a művészet öncél. 
Azért a mai esztétika egyik alapelve, hogy a művé-
szetnek és az erkölcstannak semmi köze egymáshoz, 
mindegyiknek saját külön területe van ; a művészet-
nek csak úgy nem kell a jóval törődnie, mint az 
erkölcstannak a széppel. Mellékes, vájjon ez az el-
mélet a művészet elfajulásának takarására vagy 
mentségére szolgál-e, de annyi tény, hogy egy nehéz 
kérdésnek kényelmes megoldása és a szkeptikus 
szellemi iránynak következetes terméke. Ha az er-
kölcs független a vallástól, akkor természetes, hogy 
a művészet független az erkölcstől, mert nincs ok, 
miért kellene hozzá alkalmazkodnia ; mert lia az 
erkölcs az ember végcéljával semmi viszonyban 
sincs, érthetetlen a művészetnek erkölcs alá való 
rendelése, a mint megokolatlan volna az a követe-
lés, hogy az élet a művészethez alkalmazkodjék. 
A művész választja a művészi szempontokat, más 
választhatja az erkölcsieket irányadókul, egyik sem 
vethet a másiknak szemére semmit, mert közös kö-
telező elv nem létezik. 

S hogy ez az elv még a jóérzelműeknél is visz-
hangra talál, ez abból a visszahatásból magyaráz-
ható, mely a túlzó állítások nyomában jár . Némely 
bölcselő azt vitatta, hogy a művészet közvetlen és 
egyedüli célja az erkölcsösség emelése; ez így ki-
fejezve hamis. A művész csak oly kevéssé van köte-
lezve erkölcsi prédikációra, mint a csillagász Isten 
mindenhatóságának magasztalására; tehetik ezt is 
mindketten, de ha nem teszik is, nem szűnnek meg 
azok lenni, a mik, csak szakmájuk törvényei szerint 
cselekedjenek. Ha a művész egy szép eszmét vász-
non vagy kőben Ízlésesen megjelenített, meg lehet 
elégedve a nélkül, hogy törődnie kellene azzal, váj-
jon más erkölcsileg épül-e rajta, mert ez nem mű-
vészi cél. Ilyen értelemben valóban a művészetnek 
az erkölcshöz semmi köze. 

De más kérdés az, vájjon lehet-e szép az er-
kölcsi rossz, lehet-e művészet ilyennek megjelenítése 
s erkölcsileg megengedett, dolog-e a művészetnek 
ilyenre fölhasználása? Ez már erkölcsi elbirálás alá 
tartozik s ezzel szemben a művész a saját és köz-
érdek szempontjából nem lehet közömbös. Ha a 
szépnek az igazhoz és jóhoz semmi köze nincs, ha 
tőle független, akkor természetesen a művészet is 
független a logikától és erkölcstantól; s ha az em-
bernek jogában áll bármit tenni a következményekre 
való tekintet nélkül, akkor a művészt semmi sem 
gátolja a rossznak és hamisnak akármilyen meg-

jelenítésében. Csakhogy épen az a bökkenő, hogy a 
szépség az igazságtól és jóságtól el nem választható 
s az ember erkölcsi lényegénél fogva felelős csele-
kedeteiért s ezeknek természetes következményeiért. 

Csak az szép, a mi igaz és jó is, mert a szép a 
művészetben a kettőnek megfelelő érzékelhető meg-
jelenítése által jön létre. A művésznek feladata a 
legmélyebb igazságokat és legmagasztosabb indító 
okokat kézzel foghatókká tenni, a mi azután magá-
tól lelkesít és nemesít. Azért kell isteni ihlet hozzá 
s azért oly ritka a valódi művész. A puszta másolás 
és utánzás még nem művészet, ha mindjár t a ter-
mészetet másolja is a művész. Tagadhatatlan, hogy 
mikor a természetet, a valóságot másolja a művész, 
igazat jelenít meg, csakhogy ez magábanvéve még 
nem szép, mert a való világban rossz és rút is talál-
ható, ennek megjelenítése soha sem lesz művészet, 
ha még oly mesterkélt is. A művészetben a realiz-
mus nem egyenrangú az idealizmussal, az előbbi 
szolgál, ez uralkodik s a realizmus magában vagy 
uralkodó szereppel mesterség és nem művészet. Az 
asztalos azért nem művész, mert müvében a realiz-
mus az irányadó, melyhez az idealizmus alkalmaz-
kodik, ő gyakorlati célokra alkalmas dolgot akar 
létre hozni s erre a természetből vesz mintát, a csint 
és díszt ahhoz alkalmazza. A művésznél megfordítva 
áll a dolog, ő a szépet akarja megteremteni s a való 
világban keres alkalmas alakot s azért téves uton 
járna, ha szép formát keresne, hogy a való termé-
szetet bemutassa. 

így tesznek a naturalista művészek, náluk mű-
vészet számba megy, ha a meztelen természetet 
liiven visszaadják, arra való tekintet nélkül, vájjon 
szép vagy jó-e az. Innen az a tévedésök, hogy joguk 
van azt is meztelenül megjeleníteni, a minek nem 
szabad így megjelennie, a minek szégyenkeznie kell. 
A bűnnek nincs joga nyilvánosan szerepelni, elbújnia 
kell, tehát a művész az igazság ellen is vét, nem 
csak az erkölcsi jóság ellen, ha a bűnt a maga för-
telmes valóságában jeleníti meg, vagy oly alakban, 
hogy annak aljas volta nem világos. Mert a művé-
szetnek világosan kell beszélnie tárgyáról, a jót a 
maga fényében, a rosszat a maga gyalázatában be-
mutatni, hogy a szemlélőt tévedésbe ne ejtse. A natu-
ralisztikus irány ballépésének oka azon a tévedé-
sen alapszik, hogy a szép az érzelem dolga, ilyen 
alapelv természetesen érzéki irányba tereli a művé-
szetet minden logika és erkölcstan mellőzésével. Ha 
ugyanis az szép, a mi kellemes érzelmeket kelt, akkor 
az igazzal és jóval semmi viszonyban sincs, mert 
az érzelem sem nem gondolkodik, sem nem itél, 
hanem csak befogad. De akkor a művészet is meg-
felelt feladatának, ha érzelmeket kelt, minőségük 
mellékes, tehát az igazság és erkölcs nem határoz. 
Az elérzékiesedés veszélye itt oly közel áll, hogy a 
dolog természeténél fogva okvetlenül be kell követ-
keznie. Hiszen könnyebb az érzéki érzelmek fölkel-
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tése s ha a művészt az erkölcsi törvény nem korlá-
tozza, ha reá nézve a művészet szellemi eleme mellé-
kes, minden törekvése oda fog irányulni, hogy az 
érzékit minél johban kidomborítsa. 

Látjuk tehát, hogy a szépnek természeténél fogva 
a művészet erkölcsi elbírálás alá tartozik s mindaz, a 
mi az erkölccsel ellenkezik, a művészettel is ellen-
kezik ; a mit az erkölcstan elitéi, azt a művészet 
nem eszményítheti s ha megjeleníti, akkor ezt úgy 
kell eszközölnie, hogy az erkölcsi minőségét is föl-
tűntesse. Viszont az erkölcsi jót csak oly színben 
tüntetheti föl, mely eszményi szépségét el nem ho-
mályosítja, sőt inkább előtérbe tolja. Habár tehát 
úgy az erkölcstannak, mint a művészetnek saját külön 
területe és tárgya van, mégis az előbbi az utóbbinak 
területébe is belenyúlik, mert ennek tárgya az előbbi-
nek tárgyában föltételét bírja. Mihalovics Ede dr. 

A XV. században egyesített magyar egyházi 
javadalmak• 

A középkorban a pápai consistoriumban ado-
mányozott püspökségekért és nagyobb monostori j a -
vadalmakért, melyeknek évi jövedelme 100 arany-
forintnál többre volt becsülve (bénéficia consistoria-
lia), fizetendők voltak a servitiumok. 

A servitiumok alatt értendők a commune servi-
tium és a quinque minuta servitia. A commune ser-
vitiumot az adományozott javadalom évi jövedelmé-
nek harmada képezte. Ennek felét a pápa kapta ; 
másik felét pedig a bíbornoki kollégium azon tagjai 
között osztották föl egyenlő arányban, kik a prae-
conisatiokor vagy promotiokor a consistoriumban 
részt vettek.1 Egy minutum a római Bibi. Nazionale 
Vittorio Emanuele : Cod. Sessorianus F. XLVI. ta-
núsága szerint az egy bíbornokra eső részösszeggel 
egyenlő.2 

Miután a XV. század folyamán, különösen 
V. Márton pápa után, egyházak (püspökségek), mo-
nostorok, perjelségek és más javadalmak gyakran 
egyesíttettek s ez által az üresedések ri tkábbak let-
tek, II. Pál pápa 1469. j anuár 6-ikán kiadott «Decet 
Romanum Pontificem» kezdetű bullájával, melyet 
VIII. Ince pápa 1490. julius 20-ikán megújított, el-
rendelte, hogy az egyesített javadalmak után legalább 
minden tizenöt évben fizessék a szokásos commune 
servitiumot s a vele j á ró egyéb díjakat.3 Ez volt a 
quindennium, melyet azonban már II. Pál pápa ural-
kodása előtt be kellett szolgáltatni, ha javadalom-
egyesítés történt. 

1 A veszprémi püspökség római oklevéltára, III. (Buda-
pest, 1902). Bevezetés, UV köv., CX1V köv. 

2 Kirsch, Hist. Jahrbuch, IX., 304. 
3 Seer. Innoc. VIII., cod. 693., fol. 170. — Bultar. Mag-

num, ed. Bom., III., parte III., 126. — V. ö. Gottlob, Aus der 
camera apostolica, (Innsbruck, 1889), 193. — Sörös, A pápai 
adófizetés Magyarországon, M. Sión, 1902. III., 197 köv. 

Ezt a pápai rendeletet visszamenőleg is alkal-
mazták, úgy hogy évtizedek, sőt századok előtt egye-
sített egyházi javadalmakat a XV. században vetet-
ték quindennium alá. Zsigmond király 1390-ben az 
esztergomi káptalannak, mely évi kétezer arany-
forintnyi jövedelméből 39 kanonokját szűkösen lát-
hatta el, a kegyurasága alá tartozó sasadi és Örsi 
plébániák tizedeit Pilismegyében átengedte és a ján-
dékozta. IX. Bonifác pápa e két plébániai tized egye-
sítését a káptalani javadalommal 1391. szeptember 
14-én erősítette meg.1 A mikor több év múlva Kani-
zsai János esztergomi érsek Ónodi Péter sasadi plé-
bánost vétségeiért javadalmától megfosztotta, IX. Bo-
nifác az érsek Ítéletét 1400. május 1-én jóváhagyja 
és a káptalant a tizedek birtoklásába helyezi.2 V. Már-
ton pápa 1525. augusztus 24-én újra jogi hatállyal 
ruházza föl az egyesítést, melyre egyúttal a quin-
denniumot kiszabják.3 A káptalan még ugyanazon 
év december 8-ikán folyamodik a pápához, hogy a 
két községben magának a tizedszedési jogot minden-
korra biztosítsa.4 Noha V. Márton a kérelemnek helyt 
adott, a pécsváradi apát légi jogát a Sasadhoz tar-
tozó nyéki hegyi tizedekhez per útján akarta érvé-
nyesíteni. 

A baseli zsinat, a hová a pécsváradi konvent 
igazságért fordult ez ügyben, az esztergomi káptalan-
nak adott igazat ítéletével. A káptalan azonban csak 
Zsigmond és Albert királyok halála után kisérlette 
meg a zsinati ítélet foganatosítását. V. Miklós pápa 
1452. szeptember 1-én a vitás kérdés eldöntését a 
veszprémi püspökre s a fehérvári és a hantai pré-
postokra bizta.5 A kiküldött bíróság ítélkezését nem 
ismerjük. 

Quindenniumot vetettek ki 1450. december 
16-ikán a már XI. században egyesitett kalocsai és 
bácsi érsekségre, melynek évi jövedelme 2000 arany-
forintra volt becsülve a kamarai könyvekben.6 A meg-

1 Vatikáni magyar okirattár, I. sor. 3., 164 köv. — 
A veszprémi püspökség római oklevéltára, II. (Budapest, 
1899), 279 köv. 

2 A veszprémi püspökség római oklevéltára, II., 319 köv. 
3 A vatikáni levéltár : Arm. XXXIII., torn. 2. Quindennio-

rum liber a Mart. V. 1419. ad. Jul. III. 1555., fol. 60. f. — Ró-
mai állami levéltár : Mart. V. Ann. 1424—1427., fol. 246. t. -
Az annata-könyv bejegyzése szól: «Una bulla pro capitulo et 
canonicis ecclesie Strigoniensis super coníirmatione unionis 
facte per Bonifacium nonura super singulis decimis ex 
fructibus infra limites parrochiarum parrochialium ecclesia-
rum de Urs et de Sasaad Vesprimiensis diocesis excrescen-
tibus fuit restituta iuxta determinationem dominorum de 
camera sine obligatíone, quia simplex confirmatio unionis 
facte per Bonifacium nonum». — A veszprémi püspökség 
római oklevéltára, III., 49. 

4 Ugyanott, III., 50. — Fejér, Cod. dipl., X. 6, 728. és X. 
7, 689. 

5 A veszprémi püspökség római oklevéltára, III., 143 köv. 
8 Arm. XXXIII., tom. 2., fol. 152. — Érdekes az indokolás : 

«Mense archiepiscopali Colocensi mensa episcopalis Bachien-
sis insimul taxate ad llorenos 2000, prout constat libro Gre-
gorii XII. fol. 57., die 16. Decembris 1450. similiter unita re-
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adóztatás szekcsői Herceg Ráfael érsek pápai meg-
erősítésekor történt.1 

III. Calixtus pápa 1457. március 23-ikán Carva-
jal János bibornoknak s magyarországi követének 
V. László király kérésére azon utasítást küldi, hogy 
a budavári Nagyboldogasszony - plébánia egyházát 
társaskáptalanná alakítsa, melyben prépost, olvasó-, 
éneklő-, őr- és bizonyos számú mesterkanonokok 
legyenek. A plébániai javadalom azonban a kápta-
lan fönntartására csekélynek bizonyult s az évi jö -
vedelem gyarapításáról kellett gondoskodni. E cél-
ból a széki bencés apátságot megszünteti és a mo-
nostor javait az új társaskáptalan számára rendeli.2 

A quindenniiim kivetése az egyesítés napján, már-
cius 30-án, történt.3 

III. Calixtus pápa nevéhez fűződik a kalocsai 
szent-gergelyi bencés monostor bekeblezése is a sze-
rémi püspökség javadalmába 1455. november 6-ikán, 
mely napon a quindennium terhe alá esik.4 A püs-
pökséghez kapcsolt monostor évi jövedelme 100 arany-
forint. 

II. Pius pápa uralkodása alatt két nagyobb 
magyar egyházi javadalomegyesítés nyomát talál-
juk. A várad-előhegyi szent Istvánról nevezett pre-
montrei prépostság és a szentjobbi monostor java-
vadalmai, melyeknek évi haszna 300 aranyforintra 
rúg, egyesítés útján 1459. március 18-ikán a váradi 
káptalané lesznek.5 

1463. március 2-ikán a kalocsai szent Ágoston-
ról nevezett monostor, évi 100 forintnyi jövedelmé-
vel, fele részben a kalocsai érsekséggel, másik fele 
pedig a kalocsai káptalan javadalmával lett egyesítve. 
A monostor javadalmait a pápai bulla székesegyház 

peritur libro predicto (sc. primo communium) Nicolai fol. 
110». — V. ö. Városy, Disquisitio historica de unione eccle-
siarum Colocensis et Bachiensis, Schematismus Colocensis et 
Bachiensis, 1885., VII—XXXVII. 

1 Vatikáni levéltár: Obiig., 76., fol. 44. — Római állami 
levéltár: Obbligazioni per minuti servizi, VII., fol. 110. — 
V. ö. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, II. (Monasterii, 
1901), 147. 

2 A veszprémi püspökség római oklevéltára, III., 149 köv. 
8 Arm. XXXIII., torn. 2., fol. 199. t. — E napon Gálfia 

Tamás vasvári kanonok a budavári prépost nevében és kép-
viseletében az apostoli kamarának, ha az egyesítés létrejött, 
a monostor egy évi jövedelmének megfelelő pénzösszeg fize-
tésére kötelezvényt állít ki. — Vatikáni levéltár : Obi., 76., 
fol. 132. t. — Bómai állami levéltár: Obbligazioni per minuti 
servizi, VIII., fol. 52. — A veszprémi püspökség római ok-
levéltára, III., 151. 

" Arm. XXXIII., torn. 2., fol. 205. t. 
5 Ugyanott, fol. 227. — A szentjobbi monostort azonban 

már 1475. február 28-ikán commendába kapja Imrefia Péter 
kalotai főesperes. — Bómai állami levéltár: Sixt. IV. Ann. 
1475—1476., fol. 92. t. — 1499. augusztus 1-én pedig a monos-
tor a pálosok kezébe kerül. - Bómai állami levéltár : Obbli-
gazioni per minuti servizi, XII., fol. 53. 

A várad-előhegyi premontrei prépostságot pedig VI. Sán-
dor pápa 1496. február 10-ikén a karthauziaknak adományozta, 
a kik efcért quindpnniumot voltak- kötelesek fizetni. — Arm. 
XXXIII., torn. 2„ tol. 158. 

építésére szánta; de azért a quindennium alól sem 
az érsekséget, sem a káptalant nem mentette föl.1 

IV. Sixtus pápa a zágrábi püspökséghez csatolja 
1475. április 6-ikán az ivanici ciszterci rendi apáca-
monostort, melyért a püspök quindenniumot fizet.2 

A vértesi monostort a bencésektől, a kik azt 
teljesen elhagyták, Mátyás király közbenjárására 
1478 julius hó 15-én a fehérvári dömések kapják. 
IV. Sixtus pápa még 1475. március 20-án Újlaki Miklós 
boszniai király kértére a pálosoknak adta át a mo-
nostort, melynek újjáépítését Újlaki folyamodványá-
ban igérte. Mivel azonban a monostor továbbra 
is elhanyagolt s pusztuló állapotban maradt, a pápa 
a dömések gondjaira bizta.3 A pápai kincstár a bul-
lát 1478. augusztus 6-án minden díjfizetés nélkül 
szolgáltatta ki.4 Hasonló sorsban részesült 1479. már-
cius 17-én a garabi, babócsai és bélai bencés mo-
nostorok egyesítése, melyeknek közös apátja, Eusta-
chius, 1478. október 27-én jutott a három monostor 
birtokába.5 E két egyesítést az évi jövedelmek cse-
kélysége miatt nem vetették quindennium alá s azért 
csak az annata-könyvekbe vezették. 

Mátyás király 1482. augusztus 20-án azon kére-
lemmel fordult IV. Sixtus pápához, hogy az ó-budai 
prépostsággal, melynek jövedelme kiadásaihoz képest 
csekély, a monyoródi, másként mogyoródi bencés 
monostort egyesítse. A pápa a magyar király kéré-
sét legott teljesíté.6 Az egyesítésről a bullát augusz-
tus 28-án állították ki.7 Az ó-budai prépostok azon-
ban nem sokáig élvezték zavartalanul a monostor 
javadalmát. Mendei Dénes váci főesperes az egye-
sítés miatt, mely őt a monostor javainak birtokolá-
sától fosztotta meg, pert indított Lébi Imre váci 
éneklő-kanonok előtt, a ki a monostort Mendei Dé-
nesnek ítélte vissza. A birói Ítéletnek 
szerzett Báthori Miklós váci püspök, a ki fegyveres 
embereivel főesperese számára a monostort elfoglal-
tatta. Erdődi Bakócz Ferenc ó-budai prépost, kit ellen-
szegülése miatt az ítélet egyházi átokkal is sújtott, 
orvoslásért a vele elkövetett eljárás miatt és a 
monostor visszaszerzéséért a pápához folyamodott. 
VIII. Ince pápa az ügy eldöntésére birákul 1491. de-
cember 3-án az esztergomi éneklő-kanonokot és a 
győri őr-kanonokot küldi ki, kiknek végzéséről azon-
ban nem maradt fönn semmi emlékünk.8 

1 Arm. XXXIII., torn. 2., fol. 260. Bómai állami levéltár: 
Quitanze, XIV., fol. 243. t. — V. ö. Bupp, Magyarország hely-
rajzi története, III. (Budapest, 1876), II. 

2 Arm. XXXIII., torn. 2 fol. 333. — Római állami levél-
t á r : Quitanze, XXI., fol. 110. — V. ö. Ortvay, Magyarország 
földrajzi leírása, (Budapest, 1891—1892), 736. 

8 A veszprémi püspökség római oklevéltára, III., 237, 250. 
4 Ugyanott, 251. 6 Ugyanott, 255. 
8 A veszprémi püspökség római oklevéltára, 111., 282. 
7 Arm. XXXIII., torn. 2., fol. 389. — A monostor évi jö-

vedelme 24 aranyforintot nem haladta túl. 
8 A veszprémi püspökség római oklevéltára, III., 321 

köv. — V. ö. Bupp, Magyarország helyrajzi története, I. (Pest, 
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VI. Sándor pápa Magyarországon három nagyobb 
javadalomegyesítést foganatosított. A legelső a kalocsai 
érsekséggel 1495 nyarán történt bekeblezése volt a 
péterváradi apátságnak, melynek birtokában VI. Sán-
dor nemcsak bibornoksága idején, hanem mint pápa 
is hazánk egyházi javadalmasai közé tartozott. Borgia 
Rodrigo nem akart e javadalmától megválni, a mi-
kor pápává választották. A nagy bonyodalmat tá-
masztott ügyben csak nehezen sikerült Váradi Péter 
kalocsai érseknek rábírnia a pápát, hogy az apát-
ságról lemondjon és azt az érsekséggel egyesítse.1 

1497. április 15-én a boldogságos Szűzről neve-
zett bulcsi bencés monostor javait a szent Márton-
ról címzett aradi prépostság kapja.2 

VI. Sándor pápa korából még egy javadalom-
egyesítést ismerünk. Hogy Bácskai Miklós nyitrai 
püspök könnyebben élhessen, püspökségével 1501. 
augusztus 9-én a pápa a dömösi prépostságot egye-
síti, a mit Ulászló király is kérelmezett. Ue VI. Sándor 
közbejött halála gátolta a bulla kibocsátását e 
fölött. III. Pius pápa ez okból 1503. október 8-án 
elismeri az elődje által véghezvitt egyesítés jogi ha-
tályát.3 

II. Julius pápa 1508. jul ius 7-én az esztergom-
szigeti bencés apácák monostorával örök időre egye-
sitette a tereskei bencés monostort.4 

A XV. században történt javadalomegyesítések 
mind a magyar király tudtával és beleegyezésével 
történtek. Hazafias céljokat senki sem vitathatja el. 

1870), 719 köv. — Fuxhoffer-Czinár, Monasteriologia, I. (Pesti-
num, 1858), 221. 

1 V. ö. Fraknói, Magyarország egyházi és politikai össze-
köttetései a római szentszékkel, II. (Budapest, 1902), 265—273. 

2 Római állami levéltár: Obbligazioni per minuti ser-
vizi, XI., fol. 182. — De Ripa Balthasar asti klerikus junius 
14-én állítja ki a kötelezvényt az aradi prépost nevében a 
pápai kamarának járó illetményekről a monostor commune 
servitiuma fejében. 

Az egyesítés bullájában a bulcsi apátság évi jövedelmét 
66% aranyforintban állapították meg. — Arm. XXXIII., torn. 
2., fol. 444. — Ezen összeg volt a monostor commune servi-
ituma is. 

3 Vatikáni levéltár: Regesta Lateranensia, 1127., fol. 
118. — A veszprémi püspökség római oklevéltára, IV. (Buda-
pest, 1907), 139 köv. [sajtó alatt]. — Arm. XXXIII., torn. 2., 
fol. 487, 501. — A quindenniuni-könyv két helyén is regisz-
trálták ezen egyesítést, mivel eleinte magának a püspökség-
nek commune servitiumát akarták az egyesítés után emelni ; 
később azonban megelégedtek a quindennium kivetésével. 

* Arm. XXXIII., torn. 2., fol. 514. t. — Mivel e két bencés 
monostor létezéséről és sorsáról vajmi keveset tudunk, ide-
iktatjuk az egész regestát : 

«Monasterio monialium assumptionis beate Marie de 
assumptione [sic] insule Strigoniensis ordinis sancti Bene-
dicti monasterium Terkae /sic] ordinis sancti Benedicti Strigo-
niensis diocesis, cuius fructus 12 ducatorum non excedunt, 
sub data nonis Julii anno 5. Julii II. perpetuo unitum fui t ; 
ideo seu de quindennio etc. libro predicto (8.) annat. Julii 
II., folio 147.» — V. ő. Rupp, i. h., I., 726 köv. — Fuxhoffer-
Czinár, i. h., I., 291. — Csánki, Történelmi földrajz, I. (Bnda-
pest, 1890), 109. 

A magyar főpapok ezáltal jobb anyagi helyzetbe ju -
tottak, hogy így hazájuk iránt köteles szolgálatukat 
és kuturális feladatukat könnyebben teljesíthessék. 

Lukcsics József dr. 

T^épek Anglia belsejéből. (K) 

Az üj ismerőst mint régi jó barátot fogadták a 
College-ben. Ezúttal is láttam Urunk szavainak igaz 
voltát: A ki elhagyja érettem atyját, anyját, testvéreit, 
százszor annyit kap érte. Voltunk ott az ango-
lokon kívül írek, németek, franciák, spanyolok, hol-
landiak, s jó magam a magyarokat képviseltem. 
Ezután alkalmam volt megfigyelni, mint nyilik meg 
lassan-lassan a tavaszi mező virágjaiként az angol 
szivvilág. A szívélyes, de tartózkodó udvariasságból 
melegebb és bensőbb jóindulat és barátság fejlődött. 
Minél tovább tartózkodik valaki az angolok közt s 
minél jobban megismerkedik velük, annál jobban 
érzi magát náluk. Úgy láttam különféle alkalmakkor 
és különféle helyeken, hogy az angolnak igen mély 
és meleg, de belső kedélyvilága van, a melyet vagy 
nem tud vagy nem mer oly mértékben nyilvánítani, 
a hogy érzi. Mihelyt azonban teljesen otthon érzi 
magát, ép oly kedélyes és vidám tud lenni, mint 
bármely más nép ; sőt különös kedvét találja a nevet-
séges célzásokban. Mindennek tud valami tréfás nevet 
adni. Annyira megy ebben, hogy magára az angol 
nemzeti jellem nevetségessé tételére is egy külön sze-
mélyesített alakot talált föl, a «John Bull»-t. 

Ki ez a John Bull? Az angol nép nemes voná-
sainak és összes félszegségeinek vegyüléke egy sze-
mélyben. Régente, szálas és hízásnak indult éltes 
ember alakjában képzelték és rajzolták, vörös kabát-
ban, bőrnadrággal, fején háromszögletű kalap, kezé-
ben hatalmas tölgyfa-fütykös. Ma talán már cilindert 
is hord, de jobb szeret sapkában, vastagbőrű, nehéz 
fűzőcipőben és fakó mackintoshban végigjárni farm-
ján, a melynek utolsó juhocskáját is nevén ismeri. 
John Bull egyeneslelkű, tettetést nem ismerő ember ; 
oly egyenes, hogy még csak jobbra vagy balra sem 
néz járása közben. Ha üdvözlik, röviden sapkája felé 
emeli jobb kezét,és újbólhátratéve kezeit, folytatja útját. 
Nem annyira költészet környezi alakját, mint inkább 
gazdag prózaiság — úgymond Washington Irving,1 — 
érzelmeiben nem annyira romantikus, mint inkább 
mély és természetes. Szereti a humorosságot, de nincs 
meg benne a túláradó szellemeskedés ; könnyen indul 
szánalomra, de hamar meg is lehet nevettetni ; azon-
ban itt is mérsékli magát. Inkább melancholikus, mint 
mogorva. Szerető, jó társ, főkép ha humorjának 
szabad utat engednek és hagyják, hogy magáról s 
birtokairól beszéljen. Jó barátját kész pénzével s 
élete árán is segíteni. f f 

Mindenhez, a mi hagyományképen rçà nmradt 

1 The Sketch Book. # / A ' ^ í . p ^ ^ 
( ( . '/V •"' S 
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őseiről, nagyon ragaszkodik. Talán innen ered, hogy — 
mint magam láttam a parlamentben az előadó 
szónok s a szolgálattevő tisztek, a törvényszéknél a 
birák és védőügyvéd, a segédhivatalnokokkal együtt, 
még mai napig is szürke, copfos és pántlikás paró-
kában végzik hivatásuknak komoly és sokszor világra-
ható ténykedéseit, mialatt bokáig érő bő fekete — 
illetőleg a biráknál ibolyaszín — köpenyegbe vannak 
burkolva. Rövid nadrág, hosszú harisnya és nagy 
csattos lakkcipők egészítik ki a hivatalos díszöltönyt. 
A mi helyes úton, vagy akár visszaélés folytán is 
szokássá lett környezetében, annak meg kell marad-
nia, mert szokás és hagyomány. Háza is, ha nem 
egészen, legalább részben, a mult századokból maradt 
még fenn; vagy azok hagyományos stíljében van 
újraépítve. Szobájának legdíszesebb helye a régies 
nyilt kandalló a fal közepén, a mely fölött nagy 
tükör vagy valamely ősi festmény vagy arckép áll; 
a házi tűzhely tetején a család cimere van barna 
tölgyből kifaragva. Itt e tűznek lobogó lángjai mellett 
szívesen ül el John Bull is, meg családja is, a szén 
izzásában gyönyörködve s időről-időre a tüzet éleszt-
getve. S ha talán ki is fogy a társalgás anyaga, jól érzi ott 
magát; mert felüdíti az otthonias együttérzés melegsége. 

Háza környéke is gazdag a régi emlékekben. 
Parkjának egyes fáit még valamelyik üke ültette s a 
borostyán úgy ellepte örökzöld leveleivel, hogy még 
télen is zöldellenek a törzsek és az ágak. De háza 
falát is, föl a közepén vagy oldalt emelkedő csonka-
toronyig", borostyán futja be s így részben takargatja 
annak ősiességét. Büszke is minderre John Bull. Ha 
előtte a kor szükségletéhez mért újjáalakításokról 
szólnak, morog és dörmög magában; de józan eszé-
vel belátva, mit kívánnak az igények, megnyitja 
erszényét s ha ez egyszer megnyílt, már csak a saját 
jóhirneve kedvéért is, mindjárt nagy mennyiségben 
ömlik ki belőle a pénz. Mert John Bull nem kicsi-
nyeskedő. E mellett azonban egyre dörmög, hogy 
tönkre van téve. 

Maguk az angolok mondják, hogy John Bull 
nem nagyon logikus fő. Nekimegy valaminek s ter-
mészeti ügyessége vagy szerencséje folytán átvergő-
dik rajta, vállalata sikerül s rendszerré lesz. így jár t 
jórészt parlamenti életében, így állami nevelési rend-
szerében, így világhódításaiban is. Ezekben bizonyos 
természeti ösztön vezeti. Lassúsága arra viszi, hogy 
ne rohanjon fejjel a falnak s ez némi felsőbbséget 
látszik neki adni, mert a megfontoltság bélyegét viseli 
magán. S míg mások nevetnek, gúnyolódnak szög-
letességein, különcködésein, ő maga is kineveti magát ; 
de vár s a kedvezőnek látszó pillanatban a tettek 
terére lép és mialatt mások rajta nevettek, sikerült 
egy újabb lépéssel előre haladnia a világ meghódí-
tásában. Azt hiszik, hogy ez mind rideg számítás, 
pedig jórészt inkább John Bull szerencsés termé-
szetének a következménye. 

Nagyon sokat lehetne még mondani a különc-

ködő és érdekes John Bull rajzolásánál : az egyik 
angolnál ez, a másiknál a másik vonás ismerszik 
meg jobban. És sokan, hogy vagy szögletességüket, 
vagy könnyen felháborodó, de inkább csak dörmö-
gésben nyilatkozó haragjukat, vagy egyéb gyöngesé-
geiket mentsék s magyarázzák, a John Bull-ra hivat-
koznak. «John Bull vagyok, nem csoda, hogy így 
viselkedem.» «He is a John Bull — ő John Bull», 
mondta egyik ismerősöm valakiről s ezzel azt hitte, 
tökéletesen jellemezte őt. 

Az az adomába való sok eredeti vonás, a mely 
a kontinensen az angol névhez fűződik, legtöbbnyire 
a John Buli-jellem szándékos vagy akaratlan kifeje-
zése. Az egyikben csakugyan megvan a szögletesség, 
a másikban a környezetnek hidegvérű ignorálása és 
hasonlók, a minőkkel már rajnai utamon is talál-
koztam. De sok esetben inkább a szokatlan helyzet, 
s talán az a körülmény is közbejátszik, hogy magát 
megfigyelve látja. Ily esetekben az egyik elnyomott 
zavarában követi el eredetiségeit és John Bullái védi 
magát ; a másik pedig csak azért, hogy a raj ta nevető 
idegenek naivságán otthon annál jobban mulathasson. 

Természetes, hogy John Bull különféle vázolásai-
val a mint a külföldi vagy angol íróknál is talál-
juk, nem lehet az angol jellemet teljesen azonosítani. 
Hiszen sok vonása csak torzkép ; s maguk az angolok 
találták ki e torzképet. De sok a találó vonás benne. 

A vidéken lakó angol sokkal természetesebb és 
jelleme is jobban kidomborodik, mint a nagy világ-
városok mindenfelől összehordott kultúrája közepette. 
S még a világvárosban lakó angol is ki szeret menni 
a szabadba, hogy ott természetesebben élhessen. 
Vasárnaponkint még London is javarészt kiürül. A ki 
csak teheti, a szomszédos falvakba megy, a hol csa-
ládja lakik s itt a szabad természetben érzi magát 
igazán angolnak. 

A természet szeretete mindenen meglátszik, Lon-
donban, kis városban, vidéken egyaránt. Számos 
kisebb városban láttam, hogy az egy-két családot 
befogadó, kis homlokzatú, emeletes házak előtt, az 
utca felé kert díszlik ; még pedig az egész utca hosszat, 
minden háznál. Rhylnek szegények lakta utcáiban is 
megvan ez az alacsony kőfallal kerített kertecske, 
jobb-rosszabb karban, a ki hogy birja — de megvan. 
Hasonlót láttam Londonnak is, nem épen közepén, 
hanem pl. Chelsea városrészében, a melyben egykor 
a híres kancellár, boldog Morus Tamás, vértanú, 
lakott volt; ép úgy a déli részekben is. Magán a 
vidéken pedig nem szeretik nagyobb falvakban egye-
síteni a lakosságot; a nagybirtokosok és farmerek 
földjeik, kertjeik, parkjaik mellett laknak. S így pél-
dául a Clwvd völgyében, a melyben laktam, minden-
felé szétszórtan tekintgettek ki a fák közül a vörös 
téglafalas, vagy szürke terméskőből épült, magas-
kéményű, kisebb-nagyobb épületek. Walesben még 
egyedül álló, két szobás kis viskók is javarészt ter-
méskőből épültek. 
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A házak közvetlen környékében sohasem hiá-
nyozhatik valami kis kert, ha már nagyra nem is jut. 
Az állatvilág és főkép a madarak iránt nagy az ér-
deklődés. Nincs jóformán folyóirat, a melyben hol 
ez, hol amaz be ne számolna e nemű megfigyelésé-
ről és ne küldené be saját felvételű képeit az illető 
állatról vagy növényről. Kertünkben főkép a mada-
rak nagyban való szelidítését láttam művelve. A fá-
kon, bokrokban valami tíz-tizenkét pintyőkecsalád, 
6—8 vörösbegy, széncinke, fenyvescinke, egy sereg 
fürge kék cinke, éneklő és fekete rigó s még több 
fajta madár tartózkodott állandóan. Az enyhe tél miatt 
nem is hagyták el e vidéket; itt teleltek, itt költöt-
tek is. Pár év alatt úgy ideszoktatták őket, hogy az 
embert már messziről észrevéve seregestül röpköd-
tek feléje és a kezére szállva, a tenyeréből csipegették 
a dió- vagy mogyoró-morzsákat. A vörösbegyek egyik-
másika pedig az ajkak közé szorított kis diódarab-
kákat egyenesen az ember szájából kapta el. S oly 
ügyesen repült neki áldozatának, mintha reá célzott 
volna. Az egyik pedig, utánozva Mohammed hires 
galambját, az ember fülkagylójába tett kis morzsákat 
csípte el a legnagyobb ügyességgel ; sőt még fészkében 
is, költés közben, elfogadta a neki nyújtott ajándékot. 
Nem tudom, van-e még hely, a hol a szabadon élő és 
költő madarak ennyi fajtáját és ily nagy számban 
egyszerre szelídítenék. Az olyannyira félős mókusok-
kal is ugyanezt a kísérletet tették és annyira jutottak, 
hogy a remegő jószágok leszálltak a fáról és a hívo-
gató embert nagy körökben kerülgetve elvégre is 
fölkeresték és az Ízletes csemegéért fölmásztak még 
a mellére és vállára is. 

Az ártatlan sportnak ez a neme kétségkivül a 
kedélynek bizonyos naivságát és romlatlanságát téte-
lezi föl, a mely a szép természet nyújtotta szórakozás-
ban nem talál lealacsonyítót, méltóságával meg nem 
egyezőt; másrészről pedig nagy önuralmat és féke-
zettséget kíván, nehogy akár a csintalanság, akár a 
keményszivűség kitöréseivel az ijedős állatkákat el-
riasszuk. 

Ezt az önuralmat igen sok esetben már a gyer-
mekekben és if jakban is észrevettem ; sőt úgy láttam, 
nevelőintézeteikben általánosan tapasztalható. Mindez 
csak az angol hidegvérűség következménye volna? 
Véleményem szerint nem. Úgy látom, hogy főleg a 
nevelés eredménye ; bár a klíma és vérmérséklet is 
közreműködik. Ez az önuralom, a mellyel az angol 
még fölindulásában is fékezi magát, képessé teszi őt 
arra, hogy más népek fölött is tudjon uralkodni. 
A keresztény önmegtagadás is végelemzésében az 
önuralomban áll, az ember indulatainak, vágyainak 
megfékezésében — csakhogy természetfölötti indító-
okból. A «rule Brittannia—Britannia uralkodjál!» jel-
szót először magukra látszanak alkalmazni, hogy 
aztán másokra is alkalmazhassák. 

De talán az önuralom csupa gépszerű, holt ala-
kokat teremt és nem életre való, vállalkozó és e 

mellett vidám embereket? Ezt a kételyt az angol 
nép megcáfolja. Mert hogy vállalkozó és életrevaló, 
azt hiszem, nincs a ki tagadná. Hogy vidám is tud 
lenni, már részben láttuk. Azt is több oldalról hal-
lottam, hogy a reformáció előtt egyike volt a leg-
vidámabb népeknek. És most is tud vigadni, szóra-
kozni, felüdülni. Ott van a sokféle sport, a melyet 
Angliától tanulnak meg a többi népek. Még a boxo-
lást is sportként űzik; pedig nem egy kék foltot hagy 
a vállalkozók testfelületén. Igaz, Wales népe túlsá-
gosan csöndes; nem hallani itt a szabadban éneket 
sem, legföljebb egy-két kurjantást az elszaladt tehenek 
vagy birkák után. De Wales nem azonosítható min-
denben Angliával. Már Lancashire grófságban nagyobb 
elevenséget láttam a serdülő ifjaknál. Egynéhány 
suhanc a blanckburni állomás földalatti összekötő 
folyosóján és később a vonaton, oly éneklő jóked-
vében volt, hogy bátran pesti pályatársaik mellett 
foglalhattak volna helyet. 

Mint már említettem, lépten-nyomon találkozik 
itt az ember a mult idők dicső vagy szomorú emlé-
keivel. Kétszázados, háromszázados, sőt régebben le-
tűnt időkből fennmaradt épületek, kövek, fák, családi 
vagy nyilvános gyűjtemények kincsei nagy kegyelet-
tel őriztetnek meg és szállnak apáról-fiúra. Ez a 
multak nagy alkotásai és személyei iránt megőrzött 
kegyelet magyarázza meg azt is, hogy a klasszikus 
és a történelem előtt lefolyt korok műremekei, óriási 
pénzáldozatok fejében, legnagyobbrészt az angol 
múzeumokba vándoroltak. Ott láthatók az egyptomi 
múmiák ezrei, a szfinxek és memnon-szobrok sere-
gei; a babiloni emberfejű és bikatestű kérubjai, a 
halikarnassosi világhírű mauzóleum részei, a görög 
és római szobrászat remekei, a papirus- és pergament-
kéziratok százai és más ezer meg ezer történeti emlék.1 

Ilyesminek beszerzésére és fönntartására semmi 
pénzt sem sajnálnak. Sokan ezt is különcködésnek 
tekintik: pedig tagadhatatlanul nagy nevelő és neme-

1 Van oti kétségkívül több oly emlék is, a mely Magyar-
országgal is összefügg. így az oxfordi Bodleyan-Library-ben 
(Bodley-féle könyvtárban Scrin. 19,) egy kódex van kiállítva 
ezen ismertetéssel : Magán imádságos könyve Wladyslaws, 
lengyel (!) királynak, a ki 1444-ben megöletett. E Wladyslaws 
a Várnánál elesett Ulászló. — A Britisch Museum kéziratos 
kódexei között böngészve találtam egyet, a mely Zabarella 
kánonjogi müvét foglalja magában: Lectura in librum II. 
Decretalium. A vaskos foliáns végén ezen szavak állanak : 
«Et est completus per Petrum Ungarum ortum de Lebetha 
(Libet?) in die Sancti Vincentii Martyris sub anno Dni 1420. 
Pro quo l)eus gloriosus cum Matre eius gloriosa sit bene-
dictus in saecula saeculorum. Amen. Ez az író, úgy látszik, 
még ismeretlen a magyar bibliográfiában. Szinnyei Magyar 
Írók e. munkájában és több más helyen még eddig hiába 
kerestem. — A világhírű Kensington Museum, a Britisch 
Museumnak természetrajzi része, egyéb magyar vonatkozású 
kincseket rejteget. így az ott kiállított vörösvágási nemes 
opál a nála ugyan jóval nagyobb, de nem oly változatos és 
élénk tüzű queenslandi nemes opálokkal bátran fölveheti a 
versenyt. 
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sitő hatása van az ifjú lélekre, ha mindenfelé a nagy 
mnlt nyomait láthatja. E tekintetben Oxford városa 
ritkítja párját . A legmodernebb épületek, közlekedési 
eszközök, kirakatok mellett ott találjuk a feketéllő, 
csúcsíves ablakú, csonkatornyos egyetemi kollégiumo-
kat, a melyeknek egyike-másika még a XIV. és XV. 
századra emlékezik vissza, a legtöbbje pedig a XVI. 
és XVII. századból való. Sötét terméskőfalaik, latin 
vagy régies angol felirataik, borostyánlepte kisebb-
nagyobb tornyaik, tiszteletet parancsoló komolyságuk, 
sajátságos összhangban vegyülnek össze az újkor 
könnyelműbb jelenségeivel. A középkor mintegy 
tovább élni látszik Oxfordban és egyetemén lépést 
tart az újkor vívmányaival. 

Talán elősegíti a multak iránt való ezen érdek-
lődést az a körülmény is, hogy maga az angol föld a 
geológiai korszakoknak is legrégibbjeiben van kép-
viselve, pl. a devon-ban ; és e földtani régiségek is 
mindenfelé találhatók. Hiszen csak rendházunk köze-
lében is a földrétegek számos kövült növény- és 
állatalakot szolgáltattak; a folyó medrében kihalt 
állaltipusokat és egyes barlangokban a történelem-
előtti ember korában élt állatok csontjait fedezték 
föl. A szénbányákból pedig a legszebb pikkelyes 
cicas-törzseket hozzák a napfényre. Minthogy mind-
ehhez aránylag könnyen hozzáférnek, nem csoda, 
hogy kisebb gyűjtemények majd minden jobbmódú 
családban találhatók. Ily gyűjteményüket a családok 
később nagyobb múzeumoknak adják, a melyek biztos 
alapokon nyugosznak és kitűnő jó karban vannak 
tartva. 

Mindezek után úgy látszik, nagyon is rózsás 
színben láttam és tüntettem föl az angol földet. 
Megvallom, láttam fogyatkozásokat is; de minthogy 
ezek megítélésében igen tartózkodónak kell lenni, 
míg az ember a tényállást teljesen nem ismeri, jobb-
nak tartom fejtegetésükbe nem bocsátkozni, annál 
is inkább, mert egyes emberek, vagy egyes csoportok 
hibáiból még nem lehet következtetni egy egész népre. 

A pauperizmus kérdése az, a miről Angliát a 
kontinensen kedvezőtlenül szokták megítélni. Tagadni 
nem lehet, hogy a XIX. században gombamódra fel-
szaporodott gyárak és gépmunkák az emberi munkát 
csaknem kiszorították a térről. Ennek következménye 
lett az «unemployed», a foglalkozásnélküliek óriási 
fölszaporodása. Ha ezekhez hozzávesszük a nyomoré-
kokat és egyéb tehetetleneket, az ily koldusok és 
keresetnélküliek száma 1849-ben körülbelül 1 milliót 
tett ki, vagyis a lakosságnak 6.27 százalékát ; 1905-ben 
884 ezer volt számuk, azaz 2.6 százalék. Magában 
Londonban 1906-ban 127 ezer ily szegény volt, köz-
tük 20.000 kiskorú. Magamnak is alkalmam volt 
Liverpoolban látni e munkátlanok egész seregét, a 
mint hideg februári időben szomorú képpel, minden 
szerszám nélkül, hosszú sorban nekitámaszkodtak 
a főposta falának s várták, hátha még szerződteti 
őket valaki. Rendházunkból a vidéken tett sétáin-

kon is akárhányszor találkoztunk ilyenekkel. Egyik 
helyről a másikra gyalogolnak foglalkozást vagy 
kenyeret keresve; éjjelre sokszor csak az útszéli árok-
ban húzzák meg magukat. Feltűnő volt, hogy csaknem 
mind igen tisztességesen volt öltözködve. 

A mi vidékeinket annyira jellemző rongyosságot 
csak igen ritkán vettem észre, még ha szegényes is 
volt öltözetük. Még feltűnőbb volt, hogy kolduló 
nyomorékokkal talán sohasem találkoztam, leg-
kevésbbé olyanokkal, a kik e nyomorék voltukat kiál-
tozással vagy beteg tagjaik fitogtatásával törekedtek 
észrevehetővé tenni. Egy helyütt láttam Londonban 
egy szegény vak leányt, a ki mellett képek voltak 
kiállítva ; a vételár alamizsnaszámba ment. A legtöb-
ben ezen szegény sinylődők közül vagy lakásaikon, 
vagy menedékházakban nyernek segélyt. Sok történt 
az utolsó ötven év alatt a pauperizmus csökkentésére. 
Míg 1849-ben fejenként évi £ 5 (font sterling) 6 shilling 
5 pence adatott eltartásukra, azaz 127"7 korona, 
1905-ben £ 16, 13 s 8 d (vagyis 399.4 korona) volt 
szánva az állami segélyből. Számuk is harmadfélszer 
kevesebb lett, mint ötven évvel ezelőtt volt. A mun-
kára képes szegények a községi vagy állami dolog-
házakban kaphatnak foglalkozást, táplálékot és éjjeli 
szállást; de ezen workhouse-ok ellátása még sok 
javításra szorul. Kísérleteket tettek az ily munkát-
lanoknak Kanadába s más gyarmatokra való kitelepí-
tésével is és ez sokszor igen jól bevált, főkép i f jab-
bakkal, a kiket ily módon még idején lehetett tisz-
tességes munkára szoktatni. E tekintetben igen szép 
sikereket mutatott föl egy katholikus pap, Nugent, 
segítő társulata, a mely az utolsó évtizedben éven-
kint négyszáz, összesen 5000 ily ifjűt telepített ki. 
A kivándorlókat megérkezésük helyén lelkiismeretes 
katholikus gyámok felügyeletére bizzák 18-ik évükig 
és munká juk révén birtokhoz juttatják. A kitelepí-
tésnek ez a neme nem jelent veszteséget a biroda-
lom lakosságára nézve, mert a birodalomban marad-
nak ők is; másrészt pedig a kivándorlókat munkára 
szoktatják és meg vannak óva az elzülléstől. Nehe-
zebb a munkára képes felnőttekkel boldogulni, a 
kiknek száma 1849-ben 200 ezret tett ki az ország-
ban, jelenleg pedig 72 ezerre rúg. Ha fiatalabb koruk-
ban nem kapván keresetet, a munkától elszoktak, 
később már nehezen tanulják azt meg. A nagyváro-
sokba özönlése az erőknek szintén nehezíti hely-
zetüket. 

Mindamellett remélhetni, hogy ezen nehéz kér-
dés megoldása is sikerülni fog Angliának, a mint 
sikerült ötven év alatt a túlszegények számát majd-
nem harmadrészére leszállitni. A keresetre képes és 
foglalkozást találó munkások és bányászok jobban 
vannak fizetve, mint a kontinensnek sok országában ; 
ámde ez csak magára a pénzarányra nézve áll, mert 
ha tekintetbe vesszük az árúk drágaságát s a folyton 
szaporodó igényeket, talán egyenlő fokon állnak a 
szárazföldi munkások helyzetével. 
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A mi az erkölcsösséget illeti, hallhatni itt-ott, 
hogy az angol meg a német jobban palástolja rom-
lottságát, mint más népek s ezért hall az ember 
kevesebb rosszat róluk. Nem akarom tagadni, bogy 
Anglia népeinél is találkozik romlottság. Sőt épen 
Wales népe az, a mely a methodisták elterjedése 
óta, a wesleyanizmus némely intézményei következ-
tében, erkölcsileg mélyen siilyedt. A családi életnek 
is némely körökben bizonyos lazulása vehető észre, 
a mit főkép a szaporodó válópörök és az a körül-
mény is bizonyítnak, hogy 1881-óta, tehát az utolsó 
századnegyedben, a születési arányok csökkenése 
Angliában és Walesben 17%-ot tesz ki. Mint News-
holme dr. a királyi statisztikai társulatban 1906-ban 
kimutatta, a születési arányok egész Európában csök-
kentek ezen idő alatt, Ausztriát és Írországot kivéve, 
a melyeknek elsejében az arány állandó maradt, az 
utóbbiban pedig még növekedett is. E jelenség okait 
keresve Newsholme megjegyzi, hogy a szegényeknek 
több gyermekük van, mint a jobbmódúaknak ; 
a katholikusoknak vannak a legtöbb gyermekeik ; 
s a csökkenés a vidéken ép úgy észlelhető, sőt még 
jobban mint a városokban, csak valamivel később 
lép föl. Tehát — úgymond — nem a szegénységben 
vagy a szociális helyzetben, nem a városi életben, 
nem is a vallásban kell e jelenség okát keresni ; 
a vallás csak annyiban foly itt be, hogy a csökkenést 
megakadályozza. Szerinte ez az ok csaknem kizárólag 
a szülőknek azon törekvésében rejlik, hogy maguk-
nak és esetleges ivadékaiknak élvezeteket biztosit-
hassanak. (The Tablet, 1906. Vol. 108. 441. lap.) 

Ám hogy ilyen és hasonló jelenségek dacára 
kevesebb szivárog ki a köztudomásra és a közerköl-
csösség ritkábban van megsértve, nem kárhoztatható, 
sőt még némi erkölcsi érzékre vall. Mert rosszul 
cselekszik, a ki rendetlen vágyait nem fékezi; de a 
ki ezt nyilvánosan teszi, vagy még dicsekszik is 
vele, kétszeresen hibázik, mert mások lelkében is 
kárt okoz. Tehát még jobban kárhoztatandó, a ki 
még csak nem is szégyenli gonoszságát. Hogy tehát 
valaki azt szégyenli és legalább nyilvánosan nem 
teszi meg, arra vall, hogy még nem vesztette el 
egészen azt az érzetet, a melyet a gondviselés az 
ártatlanság megóvására öntött az emberi szívbe. 

A szegényeknél előfordul az iszákosság, mint 
másutt is és ennek következményei; ezek ellenében 
alakulnak egyre nagyobb számban a mértékletességi 
egyesületek, a melyeknek létezéséről már tudnak 
olvasóim. S így nem folytatom tovább hosszas 
tárgyalásomat, a melyben az angol jellemet és vi-
szonyokat vázoltam. 

Lehet, hogy képem nem teljes, lehet, hogy rá-
termettebb megfigyelők, főkép ha hosszabb időn át 
időznek kint, többet észre fognak venni és mélyeb-
ben belátnak ma jd a kulisszák mögé : de azt hiszem, 
a jelzett vonásokat szintén meg fogják találni, ha 
meg tudják nyerni az angolok bizalmát. A népek, 

nemzetek egymásra való hatása nemcsak a politiká-
ban s a kereskedelmi és ipari versenyben nyilvánul ; 
mint a testvérek a nagy embercsaládban egymást 
nevelhetik, jobbá, nemesebbé tehetik. Minden népnél 
tanulhatunk jót, rosszat. A mi szép más nemzetek 
jellemében megvan, követhetjük, a nélkül, hogy szol-
gailag minden mozdulatában utánoznánk. S csakis 
a mi szép és nemes van benne, azt kövessük. Azt 
hiszem, az angol népben sok oly vonás van, a mely 
őt több más néptől előnyösen megkülönbözteti s 
a miben talán jobb példát ad kisebb testvéreinek, 
mint néhány más keleti vagy nyugati testvére. 

Jablonkaij Gábor S. J. 

Svá jc . A freiburgi katholikus egyetemet az 1907/8. Egyház 
téli tanfélévben 554 rendes és 107 rendkívüli hallgató és 
hallgatónő látogatja, mi a tavalyi téli tanfélévhez hason- , 
lítva, 53 főnyi emelkedési mutat. Fakultások szerint a % r o n ,K a• 
következőkép oszlanak meg : 191 a hittudományi, 172 a 
mennyiségtan-természettudományi, 168 a bölcseleti és 
130 a jogi karhoz tartozik. A hallgatók közül 172 svájci, 
105 orosz birodalmi alattvaló (a legtöbb lengyel), 81 né-
metországi, 58 francia, 30—30 olasz és bolgár, 19 osztrák, 
18 egyesült állambeli, 7 hollandus, 5 luxemburgi, 3—3 
nagybritanniai, illetőleg ir és spanyol, 2—2 kanadai, 
macedóniai és szyr, 1—1 portugál, costa-ricai és ausztrá-
liai. Örömmel állapítható meg, hogy az idén négy ma-
gyar is van az egyetemen; kik közül egy-egy a nyitrai, 
székesfehérvári és szombathelyi egyházmegye papnöven-
déke, kik az Albertinum-papnevelőben vannak elhelyezve 
(kettő püspöki költségen). 

Az elmúlt iskolai év az örvendetes fejlődés jegyé-
ben haladt. A svájci főiskolák között mint első állította 
föl Freiburg a kísérleti lélektan és neveléstudomány tan-
székét, melyet Van Cauvelaert lát el, ki a löweni katho-
likus egyetemen, mely e tudományágak terén világhírű, 
végezte szaktanulmányait. 

Két tanár az elmúlt iskolai évben Rómába került, 
fontos egyházi állások betöltésére, egyet külföldi főiskola 
tanárává meghíttak, egy másik pedig Svájc legfőbb bírói 
testületébe lőn beválasztva. 

A freiburgi egyetemen többek közt a szociális ta-
nulmányok érdemelnek figyelmet : nemzetgazdaságtan 
számára két tanszék van rendszeresítve, egy szociális 
statisztikára, egy pedig kereskedelmi tudományok elő-
adására. Ez utóbbit, mely a svájci főiskolákon szintén 
úttörő újdonság, Turmann Miksa francia szociológus 
látja el, ki szakmunkáival Franciaországban nagy elis-
merést aratott, sőt a francia akadémia részéről is nyert 
kitüntetést. E szociális tanulmányok papok számára 
nagyon kívánatos kiegészítést nyernek Beck dr., az első 
sorban svájci theologusok számára idén megnyilt Sale-
sianum elüljárójának és egyetemi lelkipászlorkodástan 
tanárának a szociális kérdést speciálisan tárgyaló órái. 

E kimerítő programmra való tekintettel, különösen 
az olasz püspökök küldik papjaikat szociális tanulmá-
nyaik végzésére Freiburgba, mi biztos garanciája annak, 
hogy papjaik a nem ritkán felületes tudáson alapuló 
szélsőségek helyett az alapos kiképeztetés szülte higgadt-
sággal lépjenek a szociális működés küzdőterére. Emii-
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tésre méltó, hogy az egyetem összes fakultásait 20—25 
különböző rendhez, illetve kongregációhoz tartozó szá-
mos szerzetes és 6—8 apáca látogatja. Pf. 

* 

Bruxe l les . A világ legelső kereskedönépe, annak 
kalholikus sajtója és hitbuzgósága. Melyik ez a nép ? 
A belga. Halljuk a statisztikai adatokat ! Európa fő ke-
reskedő országaínak népességét az ő kereskedelmük ér-
tékével összehasonlítva, mondja a «Prometheus» a «Cos-
mos» után, arra a nem várt eredményre kénytelen jutni 
mindenki, hogy a világ legnagyobb kalmárjai nem az 
angolok, hanem a belgák. Angolország kereskedelmének 
összes értéke ugyanis 1905-ben, 43 millió lakos mellett, 
23 milliárd frankra emelkedett. Németország, 60 millió 
lakossal, ugyanazon idő alalt 15 milliárdot forgatott, 
Franciaország, 39 millió lakossal, 8-75 milliárdnyi üzle-
tet csinált, a kis Belgium, 7 millió lakossal, nem keve-
sebb, mint 7 milliárd értékű kereskedést fejtelt ki. És 
ez a nép csontig-velőig «pápista» nép. A katholikus egy-
ház tehát korántsem akadálya a haladásnak semmiféle 
téren, névszerint a gazdálkodás terén sem . . . Most lás-
suk a belgák katholikus sajtójának a képét. Hogyan 
fest az? A «National», társlapjával, a «Patriot»-tal na-
ponkint 170.000 példányban, a flamand «Nieuws van 
den Tag» 70.000, a « Gazét van Antwerpen» 70.000, a 
«Pays Wallon» Charleroiban 35.000, a «Vlancing» 50.000 
példányban jelenik meg. Ezek a nagy lapok. A katho-
likusok politikai sikerei, természetesen, a nagyarányú 
publicisztikai munkának megfelelők. Tudományegyeteme 
a kis Belgiumnak — mert ezek is erőmérők — van 4: 
2 állami, 1 liberális szabad és 1 katholikus szabad egye-
teme, a mely utóbbinak 7 tudománykara van, az egyik 
teljes polytechnikum. Ezt a belga népet kell a magyar 
katholikus ifjúságnak és a magyar katholikus népnek 
szakadatlanul szeme elé állítani, hogy megtanuljon tőle 
ésszel és munkával és a természeti erők feletti uralko-
dással a nemzetek élére törekedni. Hát a hitélete ennek 
a minta-népnek vájjon milyen? El lehet képzelni. Olyan, 
hogy a pápának a buzgóság hevét mérsékelnie kell, ne-
hogy a katholikus belgák acélos katliolicizinusa Rómá-
ban az Olaszország fölött uralkodó hitetlenség kovájá-
val összeütközésbe kerüljön s a kova gyújtó szikrát 
dobjon a gyúlékony olasz anyagra. Ez az értelme annak 
a levélnek, a melyet Merry del Val bibornok államtitkár 
a pápa nevében írt d'Ursel hercegnek, a belgiumi római 
zarándoklatok központi bizottsága elnökének s a mely-
ben kéri a katholikus belgákat az apostoli szentszék, 
hogy a jelen kedvezőtlen körülmények között a pápa 
ötvenéves áldozópapi jubileumát otthon ünnepeljék meg 
nagyszabású jócselekedeteikkel, mert Rómában ezidő-
szerint az állapotok nem kedveznek a «nyugalom»-nak. 

* 

R ó m a . X. Pius pápa allocutiója a modernizmusról. 
Meg fogod engedni bizonyára, kegyes és nyájas olvasó, 
hogy a pápának december 16-iki allocutiójára, még ha 
arról már valahol olvastál volna is valamit, itt vissza-
térjünk. Ezek a pápai allocutiók olyanok, sőt még olya-
nabbak, mint az ős szentatyák homiliái. Sajátságos, 
utolérhetetlen fényt vetnek az emberiség, első sorban a 
keresztény emberiség életére. Szövege a consístoriumi 
pápai allocutiónak ez : 

A bevezetésben rámutat a pápa arra, hogy az Úr 

Jézus előre megmondotta, hogy az egyház sorsa az ül-
döztetés lesz. Az isteni Megváltó e jövendölése, a mint 
mindenkor, úgy most is, egészen és teljesen megvalósul. 
Minden oldalról lámadják az egyházat, harcolnak ellene 
nyílt csatákban, küzdenek vele alattomos aknamunká-
val és agyarkodással. Jogát nem ismerik el, üldözik ; 
törvényeit még azok is megvetésnek adják át, kiknek 
az egyház tekintélyét óvni és védeni kellene. Istentelen 
és szemérmetlen újságok egész áramlata rondítja a hit 
szentségét és az erkölcsök tisztaságát, a halhatatlan lel-
kek óriás kárával, a polgári társadalom nem csekélyebb 
romlásával. Nem régen történt, főtisztelendő testvérek 
(a Rómában élő bibornokokra céloz), hogy li ezt saját 
szemeitekkel igazolhattátok. Mindezekhez egy másik, 
kétségkívül szintén gonosz természetű baj szegődik : egy 
oly szellem, a mely — messze elterjedten — újítási visz-
ketegségtől áthatva, minden fegyelem és minden parancs 
ellen berzenkedve, támadva az egyház tanításait, meg-
támadja magukat az Istentől kinyilatkoztatott igazságo-
kat és így a mi szent vallásunkat alapjaiban igyekszik 
megrendíteni. Ez a szellem szállta meg — adja Isten, 
hogy kevesen legyenek — azokat, kik vakbuzgósággal 
ragaszkodnak ahhoz, a mit (szép szavakkal) «tudomány-
nak, kritikának, haladásnak és civilizációnak» neveznek. 
Miután ezek minden tekintélyt megvetettek, a pápáét és 
a püspökökét egyaránt — ezen ismerni meg őket — a 
hit alapjául csupa túlkapásból álló szkeptikus módszert 
alkalmaznak s ez alapon keresnek maguknak a papság 
körében követőket. A katholikus hittudomány tanulását 
legyalázzák s helyébe az ő egészségtelen forrásaikból 
táplálkozó filozófiát, szociológiát és ú. n. szépirodalmat 
tolnak előtérbe s nagy lármájukkal a világi hívek lelki-
ismerelét a katholikus lelkiismerettel ellenkezésbe zavar-
ják át, egyúttal jogot és kötelességet merészkednek a 
maguk részére fölállítani arra, hogy ők a katholicizmus 
körében javítólag és tisztítólag hivatvák működni. Saj-
nálatos volna minden félre, hogyha az itt említett em-
berek, kik az egyházzal bensőleg már szakítottak, az ő 
nyílt ellenségeinek a számát külső elszakadással is sza-
porítanák ; ámde még ennél sokkal sajnálatosabb az a 
tény, melynél fogva ők akkora vakságtól vannak meg-
verve, hogy magukat még mindig az egyház gyermekei-
nek tartják és hirdetik. Hiszen, ha nem is szóval, de 
tettel megtagadták a keresztségben fogadott hitet. Igy 
történik aztán, hogy lelkiismeretük álnyugalmába temet-
kezve, minden keresztény tevékenységben részt vesznek, 
az Úr asztalához is odajárulnak, sőt a mi igazán ször-
nyűség, még az oltárhoz is fölmennek, hogy ott a szent 
áldozalot bemutassák. E mellett mindaz, a mit tesznek, 
legtöbbnyire azt mutatja, hogy ők, kik még a hajón lenni 
hiszik magukat csalfán, tényleg már hajótörést szenve-
dének. Elődeink példáját követve, kik nagy éberséggel 
és erős kézzel őrködtek a szent tanok fölött, a melyek-
nek tisztaságához nyúlni nem szabad, mi, az Apostol 
rendelete szerint, közzétettük a «Lamentabili» decretu-
mot és a «Pascendi Dominici gregis» encyklikát és igen 
komoly szavakkal felhívtuk a püspöki kart, hogy uta-
sításaink megtartása mellett a legnagyobb szorgalommal 
őrködjék a papnevelő intézetek fölött, megakadályozva 
azt, hogy ott az ifjúság nevelése kárt szenvedjen. Örven-
dünk, hogy elmondhatjuk, mily szívesen fogadta min-
den püspök figyelmeztetésünket és mily buzgón követi 
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azokat mindenki. Hanem ti, tisztelendő testvérek, azt 
is tudjátok, hogy a mi atyai intelmünkre, hogy a tévedt 
lelkek menekedni igyekezzenek, ezek milyen feleletet 
adtak. Néhányan képmutató hazugsággal tiltakoztak az 
ellen, hogy szavaink rájok volnának alkalmazhatók, 
miután ők bámulatos találékonysággal igyekeztek is a 
büntetés alól menekülni. Mások, minden jólelkű ember 
szomorúságára, vakmerő szavakkal nyilt ellenállást fog-
laltak el. Miután tehát mi hiába alkalmaztunk szelíd-
séget, kénytelenek voltunk lelkünk nagy fájdalmával, 
kánoni büntetéssel sújtani. Dacára ennek, nem szününk 
meg Istenhez, a világosság és irgalom Atyjához esedezni, 
hogy a megtévedteket az igazság útjára visszavezesse. 
Hogy ugyanezt tegyétek ti is, igen sürgősen kívánjuk 
részetekről is, hogy a tévedéseknek e járványát lehető-
ség szerint mielőbb eltávolítanunk sikerüljön.» Követke-
zett az apostoli áldás. —ij —la. 

Der Kampf um das Entwicklungsproblem 
in Berlin. Von Erich Wasmann S. J. Freiburg, 1907. 
161 1. Ära 2 korona 40 fillér. 

A természettudomány művelői között lázas munka 
folyik a föld és lényei megismerésében, a természetnek 
és tüneményeinek önmagukból való megmagyarázása 
körül. Ebben a törekvésükben rendesen nem maradnak 
a tapasztalat terén, hanem folyton átcsapnak a filozófia 
mezejére és kíváncsian kutatnak az első kérdések után : 
honnan a világ? honnan az élet, honnan a fauna és 
flora, honnan az ember? 

Természetkutatóinkban tehát nagy a hajlani ter-
mészetfilozófusokká lenni, jóllehet a két területnek tárgya, 
módszere egészen más s ebbeli hajlamuk nemcsak meg-
téveszti őket magukat s általuk másokat, mivel azt a 
tekintélyt, mellyel mint természettudósok a maguk ille-
tékes területén birnak, oda a másik területre, a természet-
filozófia területére is szeretik átvinni s ezen a téren is 
a tapasztalat nevében akarnak érvényesülni, pedig itt 
már csak műkedvelők; hanem azonfelül megtévedve 
könnyen vallástámadókká lesznek, a mire pedig mint 
természettudósoknak még kevesebb az illetékességük. 

Jobbra-balra csapongás divatos ma nemcsak a 
közéletben, hanem a tudományban is, senki sem elég-
szik meg a maga hivatásával és megfelelő szerepével, 
hanem egyszerre legalább is három szerepet akar be-
tölteni, melyek közül legalább is kettőre teljesen illeték-
telen. így történik, hogy természettudományi müvekben, 
melyeknek szerzői lépten-nyomon hirdetik, hogy tudo-
mányuk forrásai az észlelet és kísérlet, sok mindenfélét 
találunk, a mi azon a körön kívül esik s egyszerűen a 
filozófiai elmélődés tárgya, mihez az illető író rendesen 
keveset ért. 

Mit nem csinált Haeckel és társai a darwinizmus-
ból, ebből a szorosan vett természetrajzi problémából? 
Valósággal az atheizmus ágyújává avatta, a mihez pedig 
annak a kérdésnek semmi köze nincsen. 

Ebben a körben mozog Wasmannak címben írt 
rendkívül érdekes és tanulságos «Bericht»-je, arról a 
nyilvános vitáról, mely tavaly télen (februárban) Berlin-
ben, közte és tizenegy tudós közt folyt le a természet-
tudomány enemű visszaéléseiről. Épen huszonöt éve 
februárban volt Rómában ilyen nyilvános vita szent 

Péter római útjáról három katholikus (Fabiani, Cipolla 
és Guidi) és három protestáns (Sciarelli, Ribetti és 
Gavazsi) között. 

Wasmann vitájáról hozott akkor a «Religio» bő érte-
sítést, most pedig maga Wasmann irásba foglalva adja 
a közönség kezébe a saját előadásait s tizenegy ellen-
felének rávonatkozó megjegyzéseit. Könyveket lehetne 
átolvasni, hogy az ember oly alapos tájékoztatást nyerjen 
a kort mozgató főbb kérdésekről, mint ennek a vitának 
lefolyásából. Alkalmat rá az szolgáltatott, hogy az előző 
évben Haeckel tartott fölolvasást Berlinben s Wasmann 
jezsuitát darwinistának tüntette föl. Hogy magát Was-
mannt hallják, meghívták őt Berlinbe. Tartott három 
előadást : Die Entwicklungslehre als naturwissenschaft-
liche Hypothese und Theorie ; Tlieistische und atheisti-
sche Entwicklungslehre und Darwinismus ; és Die 
Anvendung der Descendenzlheorie auf den Menschen. 
A negyedik este 11 opponens beszélt ellene s végül 
(éjfélkor) felelt nekik Wasmann. 

Az összes úgynevezett sarkkérdések kerültek sző-
nyegre : a teremtő, a teremtés, az örök anyag, az élet 
eredete, a spontán generatio, a fajok állandósága és 
változékonysága, az ember teremtése vagy állati eredése 
s Wasmann klasszikus előadásában, majd az opponen-
sek tagadásában s a tagadásnak Wasmann részéről 
történt boncolásában oly kitűnő megvilágítást nyertek, 
hogy azt a vitát ismerve teljesen tisztában vagyunk 
az iránt, mennyit tud a tudomány mai fokán mind-
ezekről. 

Wasmann szakbeli zoológus, kutatásai és irodalmi 
müvei tekintélyt szereztek neki a szaktudósok között. 
A jelen esetben pedig a nyilvános vizsgát kiállotta oly 
mértékben, a mint az kevés embernek adatik. Megteste-
sítve látom szerepében azt a régi meggyőződésemet, hogy 
az alapos filozófiai és dogmatikai képzettség minden 
más tanulmányban is alaposságra vezet, még ezek 
nélkül még a theológiai szakmákban is, annál inkább 
a profán tudományokban könnyű a tévedés. Wasmann 
zoológus lett alapos dogmatikai képzés után, innen bámu-
latos készsége ezen a téren, úgy hogy igazán írhatja, 
mert magunk látjuk az ellenbeszédekből: die sämtlichen 
elf Opponenten haben mich auf dem Gebiete der natur-
wissenschaftlichen Tatsachen und der philosophischen 
Schlussfolgerumgen aus denselben nicht zu widerlegen 
vermocht. (155. 1.) 

Fegyelmezettsége abban is nyilvánult, hogy inig 
ellenfelei személyeskedtek, ő válaszában sohasem követte 
őket erre a térre, ellenkezőleg a tárgynál maradt s a 
legnehezebb problémákat világosan, érthetően s meg-
győzően fejtegette, kézzelfoghatóan bebizonyítván, hogy : 
die Ansichten eines christlichen Naturforschers über 
die Entwicklungstheorie stehen nicht im Widerspruche 
mit den Prinzipien einer wahrhaft freien Forschung. 
Harcmodora elegáns, szellemes és hozzáférhetetlen. Pedig 
maga a vitarendezés elég furfangosan történt: 11-et lép-
tetnek föl ellene s a végén engednek neki választ, mikor 
mindenki belefáradt már s bizonyára legjobban az, a 
kinek minden szóra ügyelnie kellett. S válasza mégis 
olyan, mintha két hétig készült volna rá. Ja, ilyenek a 
jezsuiták, a kik az egész klérusban a leghosszabb é^ 
a legalaposabb kiképzésben részesülnek. 

Mint theológust meglep az a szellemi ügyességi 
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mellyel a fejlődési theoriát vallja, a darwinizmust is 
mint segítő tényezőt elfogadja, az embernek test szerinti 
fejlődését az alsóbb lényektől lehetségesnek mondja s 
mégis mindezt a katholikus tanokkal oly alaposan meg-
egyezteti, hogy senki rajta kifogásolni valót nem talál-
hat. Tanulhatnának tőle az «modernista» theológusok, 
mit tesz az, a kereszténységet összhangzásba hozni a 
mai tudomány vívmányaival s a kereszténysegből egy 
betűt föl nem áldozni. 

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, a kik tiszta 
tájékoztatást óhajtanak a kereszténység és az evolúció 
érintkező pontjai körül. A dogmatika tanárai pedig 
nélkülözhetetlen segítő könyvet nyernek benne a keresz-
tény anthropologia tételeihez. 

* 

R e n é Bazin de l'académie française : La blé qui 
lève. 5 4 è m e édition. Paris. Calmann-Lévy, 3 Rue Auber. 
387 1. Ára 3.50 frank. 

Regény, de nem a közönséges fajtájából. Mélységes 
problémák tanulmányozása, való viszonyok élethű ecsete-
lése, megrendítő, bár magukban köznapi igazságok elem-
zése az, a mi a nagynevű akadémikus és katholikus író 
ez újabb művét a meseszövés egyszerű, sőt szegényes 
volta dacára európaszaszerte nagy hirre emelte s igen 
rövid idő alatt 54-ik kiadását tette szükségessé. 

Tárgya — ki gondolna ilyenre ? — a Belgiumban 
nagy sikerrel megkezdett munkáslelkigyakorlalok ügye. 
Ennek a fontosságára, időszerű és célszerű voltára akar 
az író rámutatni. Főhőse : egy vallástalan napszámos, 
a ki demokrata szövetkezetet alapít és gyűlöli a gazda-
gokat. Környezetében a vallást, az egyházat, a plébánost 
csak megvetni tanulja. Sokszoros csalódás, családi és 
egyéb szerencsétlenségek után végre még eddigi elvtársai-
val is meghasonlik s elkeseredésében vándorbotot ragad. 
A sors a belga határon fekvő Fayt-Manage-ba veti, a 
hol egy belga iparossal verődik össze ; ez rábeszéli, hogy 
tartson vele és nyolcvan-kílencven bajtárssal egyetemben 
háromnapos munkás-retraite-et. A sorstól hányatott, 
eltévelyedett, de alapjában jólelkű munkásember itt a 
magányban, az örök igazságok fényénél megleli azt, a 
mit ötven éve hiába keresett, megleli az Istent s vele a 
békét, megnyugvást és reménységet. Ezentúl könnyen 
viseli kemény sorsát, mert most már tudja, miért él 
és fárad az ember a földön. A megtértek buzgalmával 
hazasiet, hogy társait is figyelmeztesse a rejtett kincsre. 
Hazaérve fölkeresi papját és szövetkezik vele faluja val-
lási megújítására, de szerényen figyelmezteti arra is, 
hogy bezzeg a belga papok nem zárkóznak el a szegény 
munkásnép elől. A regény a megvénült, megtörődött 
napszámos e fölkiáltásával végződik : 

— Megöregedtem s íme csak most vagyok életem-
ben először boldog ! 

A kik a szociális föladatok valláserkölcsi szempont-
ból kívánatos megoldása iránt érdeklődnek, igen sokat 
tanulhatnak ez elbeszélésből : az egyháztól elidegenedett 
munkásnép lelki élete, a sekrestyébe zárkózó plébános 
tehetetlensége, a munkáslelkigyakorlatok eszméjének 
«sarjadzó termése» (le blé qui lève) remek vonásokkal 
vannak benne ecsetelve s lapról-lapra mély gondola-
tokra, időszerű tanulságokra vezetnek rá. 

bb. 

B. T o r j a . Fogadja elismerésemet ragaszkodásáért. A sze-
gények úgy látszik megértik egymást. A «Religio» is szegény, 
csak az elvekhez való hűségében gazdag; ebből a gazdagság-
ból ugyan nem lehet nyomdát fizetni, sem más költséget viselni, 
de a mai világnak áldozati példákra van szüksége, hogy jóra 
induljon. 

M. B u d a p e s t . Ha a szociális egyesületekkel maradandó 
hasznot akarnak elérni, legyen meg önökben a kellő okos-
ság, mely a munkásnép igényeihez és lélektanához van mérve. 
Nevelésre van a népnek szüksége, nem mindjárt magas, az ő 
látókörét meghaladó ismeretekre. Neveljék lelkiismeretességre, 
okos, szerény életmódra és a tekintély tiszteletére, hiszen 
enélkül nem állhat fenn rendes társadalom. Ha a munkás 
abban keresi egyenlőségét, hogy már ő is eljár a kávéházba, 
akkor abból az egyenlőségből nem neki, hanem ismét csak 

korcsmárosnak lesz haszna. 
K. A ki katholikus ember létére akatholikus lelkész 

előtt köt házasságot, az az egyház tilalma, a szent dolgokban 
való tiltott közösködés s a botrány miatt súlyosan vétkezik. 
Az ilyen cselekmény azonfölül a kiközösítés büntetése alá 
esik, a mennyiben az eretnekség helyeslésének és előmoz-
dításának tekintendő. (Hozzávehető, hogy a születendő gyer-
mekeknek legalább egy részét is kiszolgáltatja az eretnek-
ségnek.) A pápának föntartott e kiközösítés alól később a 
szent gyónás alkalmával csak külön fölhatalmazott pap oldoz-
hatja föl az illetőt, feltéve, hogy ennek volt valami tudomása 
az egyházi büntetésről, a melyet az a cselekmény maga 
után von. 

T. K o c s é r . Azt írja : «Vajha minél többen olvasnák a 
clerus és laikusok ; bizonnyal sok eszme tisztázódnék, sőt sok 
erő, bátorság és tettrekészség forrása lenne ! De még most is 
nagyon nehezen ébredünk, komoly dolgokkal mily kevesen 
szeretnek foglalkozni». Ez utóbbi a mi alapbajunk, nagyon 
jól mondja : innen minden himpellér képes nálunk az embe-
reket frázisokkal megtéveszteni és maga után vonni. Csak 
legalább műveltebb kath. családainkba tudnánk kath. folyó-
iratot bevezetni, ez lenne a legelső teendő, hogy olvassanak 
kath. dolgokról. Kérem, minden zsidó család, ha még oly 
modern, becsületbeli kötelességének tartja a zsidó felekezeti 
folyóiratot, az «Egyenlőséget» tartani. Mi katholikusok ilyen 
föladatokat nem ismerünk. 

V. Gyulafehérvár . 1887-ben, gondolom dec. 31-én, a 
római Germanico-Hungaricumban, egyik nap reggelén, Pro-
hászka dr. úrral benyitottunk egyik növendék-szobába s az 
ott ülő piros reverendás növendéket a «Summa» mellett 
találtuk, szorgalmasan készült disputációra. Nem ön az a 
növendék ? S ha igen, nem olvashatnánk valamit az ott gyűj-
tött tudományából? 

H. Szalmái*. Részemről az üdvözlet! 

TARTALOM: A kath. Filioque-tan és a schisma-
tikus orosz egyház. II. (Vége.) Rusznák Miklós dr.-tól. — 
Az erdélyi kath. Status. I. Vindex-tői. — A művészet 
erkölcsi korlátai. II. Mihalovics Ede dr.-tól. — A XV. 
században egyesített magyar egyházi javadalmak. Lukcsics 
József dr.-tól. — Képek Anglia belsejéből. II. Jablonkay 
Gábor S. .7.-től. — Egyházi világkrónika. — y —/a-tól. — 
Irodalom. Wasmann : Der Kampf um das Entwicklungs-
problem in Berlin. — René Bazin : La blé qui lève. 
b. b.-tői. — Telefon. 

Laptu la jdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

D U D E K J Á N O S dr. 
EGYETEMI TANAK 

SZEKKESZTÓSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

JÇegyelem és szabadakarat (i.) 
Egy életbevágó és általános érdekű dogmatikai 

kérdéssel van dolgunk, mely azonban szerfölött ne-
héz is. A kérdés abban áll : hogyan egyeztethető 
össze az isteni kegyelem csalhatatlan hatása az em-
beri szabadakaraltal ? 

Mi az isteni kegyelem? Istennek fölséges, titok-
zatos, csodás ajándéka, melyről, egyebek között, 
Zubriczky Aladár dr. «Mária teremtett eszménykép» 
cimű művecskéjében (13—14. 1.) igy i r : «Is ten . . . te-
remt, mikor kegyelmét adja. De úgy teremt, hogy 
szeretetének melegében, fölséges lényének lángjaiból 
csodás fényt csal elő, végig reszketteti az ember 
lelkén, általa teremtményét önmagához hasonlóvá 
teszi, a teremtés viszonyából a rokonság viszonyába 
emeli, ggermekévé fogadja. A piciny emberi szív ké-
telkedik, ájuldozik ennyi fölség láttára, nem birja 
megérteni ezt a szeretetet, üres káprázatnak, fan-
tasztikus szép álomnak, ra jongó képzelet tündéries 
szülöttének tartaná, de nem szabad, nem lehet, mert 
az í rás és Hagyomány oly világosan szól róla». 

A kegyelem vagy malaszt Isten azon ajándéka, 
mely nélkül semmit sem tehetünk üdvösségünk meg-
megszerzésére.1 Magunk erejéből és érdeméből a 
természetfölötti rendben semmi üdvösséges dologra 
sem vagyunk képesek («nálam nélkül semmit sem 
cselekedhettek» — mondta Krisztus Ján. 15,5.); malaszt 
szükséges a hithez, minden üdvösséges cselekedethez, 
még ahhoz is, hogy jót akar junk . Az egyház kár-
hoztatta a szemipelagiánusokat, kik azt tanították, 
hogy az ember ha ta lmában áll legalább a hit és 
üdvözülés kezdete: az az után való vágyakozás. AII- ik 
oranzsi zsinat (529.) világosan kifejezte, hogy az em-
ber magától semmit, de semmit sem tehet üdvösségé-
nek megszerzésére.2 

1 Scheeben : «Az isteni malaszt fenségé»-ről. Ford. a közp. 
papnövendékek M. E. I.-ja. E könyvnél szebb lelki olvas-
mány nem képzelhető ! 

8 A kérdés értékelésénél folyton szem előtt tartandó a 
természeti és a természetfölötti rend között létező lényeges 
különbség. Ez utóbbira való rendeltetésünket a kinyilatkoz-
tatásból tudjuk s ennek megvalósítására céloz az egyház 
egész rendeltetése. Szerk. 

Tehát a kegyelem föltétlenül szükséges. De a 
mily szükséges, ép oly ingyenes adománya is az 
Istennek. Semmivel ki nem érdemelhetjük. Ennek 
folytán fölmerül a kérdés: ha mi semmi jót sem 
tehetünk (t. i. a természetfölötti rendben), csak a 
malaszt segítségével, a malaszt pedig Isten ingyenes 
adománya, melyet mi semmivel ki nem érdemel-
hetünk, honnan van mégis a felelősség cselekede-
teinkért? Hogyan van mégis az, hogy szabadakara-
tunktól függ a jót tenni, a rosszat kerü ln i? Egy szó-
val : hogyan egyeztethető össze a kegyelem hatása 
az emberi szabadakaral ta l? A kérdés elég nehéz. 
Szent Ágoston azt mond ja : «Ez a kérdés, melyben 
az akarat szabadságáról és az isteni kegyelemről van 
szó, oly nehéz, hogy mikor védi valaki a szabad-
akaratot, tagadni látszik az isteni kegyelmet; mikor 
pedig az isteni kegyelmet védi, a szabadakaratot 
látszik föladni» (De gratia Ch. et pecc. orig. c. 47.). 
E nehézség okát pedig szent Bernát ebben talál ja: 
«Vedd el az akarat szabadságát s nincs mit üdvözí-
teni ; vedd el a kegyelmet s nincs miből üdvözíteni».1 

Hogyan oldjuk meg a kérdés t? A kegyelem és 
szabadakarat összeegyeztetése kérdésének különösen 
két megfejtése, illetve megfejtésének két külömböző 
iránya érdekes. E ket tő: a tomisták és molinisták 
rendszere. E két megoldását a kérdésnek lássuk mi 
is. Hátra volna még egy ha rmad ik : az Ágoston-kö-
vetők rendszere, de ez sem bölcseleti, sem nagy tör-
téneti jelentőséggel nem bír. 

I. A tomisták rendszere. Tomistáknak nevezzük 
azon hit tudósokat és bölcselőket, kik azt mondják , 
hogy ők mindenben az angyali mesternek, szent 
Tamásnak nyomdokain haladnak. Pedig a dolog 
nem áll egészen úgy ; vannak tanaik, melyeknek szent 
Tamáshoz semmi közük, sőt szent Tamást épen az 
ellenkező vélemény mellett lehetne idézni. 

A tomisták szerint a kegyelem csalhatatlan ha -
tása Isten mindenható akaratából van ; az eszköz 
pedig, mely által Isten a kegyelem működéséhez az 
ember részéről megkívánt beleegyezést létrehozza, 
az akarat fizikai elöremeginditása (praemotio physica). 
E fizikai megindítás okát ők két dologban lá t ják : 

1 Jungmann, Tract, de gratia, prooemium. 
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1. abban, hogy Isten mindennek végső oka; 2. abban, 
hogy az akarat közömbös, indifferens lévén, magától 
soha sem tehet semmit.1 

Kérdezzük azonban, mit értenek a fizikai előre-
meginditás alal t? Felelik: «a fizikai előremegindí-
tást nevezzük: megindításnak, mert minden teremt-
ményt ez indít cselekvésre; előzetesnek, mert min-
den cselekvést természeténél fogva megelőz; fizikai-
nak végre, mivel nem afféle indításokban és rábeszé-
lésekben áll, a minőkkel egyik ember is a másikat 
megindítani szokta s a minőkkel a j ó angyalok a 
maguk védencéit belülről az erényre sarkal ják; ha-
nem belső erély szolgáltatásában és annak tényleges 
alkalmazásában áll».2 Ebből látni, hogy a tomisiák 
praemotiója Istennek oly cselekvése, illetve befolyása, 
melynél fogva az emberi szabadakarat lekötve marad : 
másfelé nem hajolhatik, nem választhat nem állhat 
ellent a kegyelem hatásának, «nequit omissionem sui 
actus cum illa praemotione conjungere».3 Ebben áll 
a tomisták rendszere. 

Egy tekintet az előadott rendszerre meggyőz 
arról, hogy ez elmélet segítségével könnyen érthető 
a kegyelem csalhatatlan hatása, de aggodalommal 
kérdezzük: mi lesz a szabadakarattal? Megmarad-e? 
n e m ? s lia igen, hogyan? nem értjük 1 Ha pedig 
nem marad meg, akkor hibás az egész rendszer; a 
kinyilatkoztatás s nyomán az egyház tanít ja úgy a 
kegyelem szükségét, mint a szabadakarat fönnmara-
dását, tehát egyiket a másiknak rovására magyarázni 
nem szabad. 

Erre a tomista Billuart feleli: «0 balgatagok és 
késedelmes szivűek» (Luk. 24, 25.) hát nem halljá-
tok? Minthogy Isten mindenhatósága nem kevésbbé 
általános, mint hathatós s kiterjed minden létre s a 
létnek összes változataira és módjaira,4 az indítás, 
mely abból következik, nemcsak a cselekvés állagát 
adja, hanem a módot is, mely szerint történjék, a 
másodrendű ok természetének megfelelőleg; úgy, 
hogy ha az szükségszerű ok, úgy indítja, hogy szük-
ségszerűen cselekedjék; ha pedig szabadon működő 
ok, úgy indítja, hogy szabadon végezze cselekvését» 
(i. h.). 

Jól van, feleljük mi : e válasz megmenti a to-
misták elméletét, de még sem értjük teljesen, miután 
nem magyarázza meg azt, hogyan marad meg az 
akarat szabadsága épen a fizikai praemotio mellett? 
Hogyan lehet valamely működő ok szabad, mikor 
determinálva van valamire, hozzá fizikai módon? 
Áll-e az akaratnak módjában, hogy elleneszegüljön 
a kegyelem sugallatainak vagy nem ? Ha igen, akkor 

1 Lásd Billuart, De gratia, dist. 5. a. 2. §. 2. 
3 Goudin, Philos. 4. p. de Deo praemot. q. 4. a. 1. 
3 Gonet, Clyp. Thomist. d. 9. a. 5. §. 1. 
4 Ez a «concursus divinus» alkalmazása a kérdésre, 

melyet a tomisták «praevius»-nak, előzetesnek, fognak föl a 
jelen tárgyalásban, a molinisták «simultaneus»-nak. Egger: 
Dogni. 1902. 189. 1. Szerk. 

LXVII. évf. 1908. 

a kegyelem hatása nem föltétlen; ha nem, akkor az 
akarat már nem szabad. Tehát fejtsétek ki a dolgot 
világosabban ! 

Erre a tomisták bizonyos megkülönböztetések-
hez folyamodnak, nevezetesen a «sensus compositus» 
és «sensus divisus» hires megkülönböztetéshez ilyen-
formán: az akarat determinációja a malaszt által 
«sensu compositó» feltétlen, «sensu diviso» föltételes, 
tehát megmarad a szabadság. E megkülönböztetéssel 
alább fogunk foglalkozni; most csak előlegezzük rá 
egy okos dominikánusnak Ítéletét: «quod quidam 
dicunt, Deum voluntates quoad exercitium ad pri-
mum actum determinare ita, quod in sensu compo-
sito nequeat in actum ilium non prodire, licet in 
sensu diviso libere eum eliciat, mihi est parum proba-
ble...1 

Szükséges tehát hogy tovább sürgessük, magya-
ráznák meg világosan a dolgot : hogy állunk a fizikai 
praemotióval és a szabadakarattal, illetőleg a kettő-
nek egymáshoz való viszonyával? Erre aztán kate-
gorikus válaszuk az, hogy maguk sem tudják. «Bes-
pondeo mysterium esse», titok ez! feleli Billuart.2 

Titokkal felel, a mi nem magyarázat s elmélet-
nek sem fogadható el egy oly magyarázat, mely a 
végén oda lyukad ki, hogy: nem ér tem! Erre a 
nehézségre Bannez azt mond ja : «Ez ellenvetésre 
felelve, nem csodalhatom eléggé az efajta theologu-
sok tudatlanságát, hogy ne mondjam, merészségét. 
Mert mindenekelőtt hinniök kellett volna azt, miről 
mondják, hogy nem ért ik; hisz mi, katholikusok, 
hisszük a szent Háromság titkát, habár nem értjük».3 

Ez a hivatkozás azonban nem megfelelő. A szent 
Háromság titkát nem értjük, de hisszük, mert a ki-
nyilatkoztatáson alapszik s az egyház taní l ja: vájjon 
tanitja-e a fizikai praemotio misztériumát is? 4 Nem 
tanítja. Ezért mondja Egger: «Az egyház titkait kell 
hinni ; a theologusok titkait pedig nem kell hinni».5  

S valóban. Valami vagy megmagyarázható, vagy 
nem. Ha annak tartjuk, keresünk magyarázatot mind-
addig, mig valamennyi elmélet csődöt nem mond 
s csak ez esetben jelentjük ki, hogy a kérdés nem 
magyarázható meg. De abból, ha az egyik elmélet, 
mint a jelen kérdésben a tomistáké, fölmondja a 
szolgálatot, még nem következik, hogy a dolog egy-
általán «titok», ellenkezőleg, egy más elmélethez folya-
modunk, mely talán jobb az előbbinél. 

A tomisták rendszere a mondottak szerint a 
fönnforgó kérdés megoldására nem vezet; de ezen 
kívül is számos érvünk van a tomizmus ellen. 

1. Úgy az ész, mint a kinyilatkoztatás egyformán 
tanítják, hogy az emberben nemcsak a választás 
képessége (facultas electionis) van meg, hanem annak 
szabad gyakorlása is (indifferentia activa = igaz sza-
badság) s hogy mindkettő megmarad a kegyelem 

1 Aravius 0 . P. t. 2. in 1. 2. p. 468. 3 De Deo, d. 8. a. 
4. §. 2. a Opp. t. 3. 450 s k. 1. 4 V. ö. Mazzella, De gratia 
Christi, p. 418. 8 Egger, Dogm. spec. fed. VI.) p. 552. 
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hatása alatt is. (Pl. Eccli. 15, 14; Máté 19, 17 stb.) 
De lia a kegyelem hatása abhan áll, hogy az em-
beri akaratot fizikai módon indítja meg, akkor meg-
szűnik a szabadság. Mert feltéve, hogy van fizikai 
praemotio, kérdezzük: választhat-e az ember ily ál-
lapotban a tenni vagy nemtenni között? Ha igen, 
akkor az akarat determinatiója nem föltétlen ; ha 
pedig nem, akkor világos, hogy oda a szabadság. 

2. A szabadság annyi mint a szükségszerűség 
tagadása; a szükségszerűség pedig előremenő, ellen-
állhatatlan irányítás valamire. De ugyanilyen irányí-
tás a fizikai praemotio is, tehát annyi mint a sza-
badság tagadása. 

3. Ha a kegyelem hatása fizikai praemotióban 
áll, akkor világos, hogy nincs sem érdem, sem bűn 
az ember részéről, mert hiányzik annak erkölcsi 
alapja: a szabadakarat, a szabad elhatározás. 

4. Katholikus hittétel, hogy van tisztán elégsé-
ges, hatás nélkül maradó malaszt (gratia inefficaxt). 
A tomisták rendszere szerint azonban minden ma-
lasztnak kellene hogy legyen hatása.1 

Ezek a nehézségeink. A tomisták következőkép ^ . . , . . . o . , . 
érvelnek • Jlz eraelyi katholikus status. 

és divisus felosztása megvan szent Tamásnál is. De 
Ver. q. 6. 

3. Maga szent Tamás sem magyarázza a prae-
destinatiot csupán az isteni előrelátásból (a mint azt 
Molina teszi, majd látni fogjuk), mert ime, mit m o n d : 
«Non potest dici, quod praedestinatio supra certitu-
dinem providentiae nihil aliud addit, nisi certitu-
dinem praescient iae. . . Sic enim praedestinatio esset 
per eleclionem praedestinantis, quod est contra 
auctoritatem Scripturarum».1 Tehát mit kíván szent 
Tamás az isteni előrelátáson kívül? Isteni végzést, 
de ezt megengedi Molina is a «scientia media»-val 
kapcsolatban, a mint ezt is látni fogjuk. Tehát fön-
tebbi idézet csak akkor szolgálna a tomistáknak 
érvül, ha bebizonyítanák, hogy a divina electio annyi 
mint praedeterminatiophysica. A m i azonban nem áll. 

Mindezekből láthatjuk, hogy a tomisták elmé-
lete nem elégít ki. Keressünk tehát más megoldást 
a kérdésre : a kegyelem és a szabadakarat meg-
egyeztetésére. Brinzeu Miklós. 

1. Már hallottuk azt a magyarázatukat, mely 
szerint Isten az akaratot úgy indítja cselekvésre, 
hogy mégis szabadon cselekedjék: movet n o n t a n -
tum ad substantiam actus, sed etiam ad modum 
ejus, qui est überlas. Ez igaz, csak az a kérdés, hogy 
szabadok maradunk-e mi épen a fizikai előzetes meg-
indítás alat t? Föntebbi érveinkből látni, hogy nem. 

2. Hogy a kegyelem hatását a szabadakaratlal 
megegyeztethessék, megkülönböztetik az akaratot ösz-
szetevő (sensu composito) és szétválasztó (sensu di-
viso) értelemben. Összetevő értelemben van akkor, 
mikor egy pozitív cselekvést ugyanannak negativ 
fokozatával kötünk össze, például : a ki ül, állhat is, 
ér tsd: ugyanazon időben, egyszerre. Szétválasztó ér-
telemben megkülönböztetjük a pozitív fokot a nega-
tivlól s azt m o n d j u k : a ki ül, állhat is, tudniillik 
állhatna is; mert míg ülő helyzetben van, megvan 
benne a képesség arra, hogy fölkeljen és álljon. 
Tehát, folytatják a tomisták, mikor azt mondom, 
hogy az akarat nem állhat ellent a kegyelemnek, ezt 
értem az összetevő, nem a szétválasztó értelemben. 

Felelet. Úgy az összetevő, mint a szétválasztó 
értelmet lehet kétfélekép venni ; egyikben megmarad 
a szabadság, a másikban nem. Például ha azt mon-
dom : «a ki hallgat, nem beszélhet», a hallgatás vagy 
beszélés föltétele az illető alanytól függ; de ha azt 
mondom : «a bilincsekbe vert rab nem mozdulhat 
helyéről», a bilincsek föltélele nem függ az illető em-
bertől. Előbbi esetben megvan még a szabadság, 
utóbbiban nincs meg. A tomisták pedig a sensus 
compositus-t és divisus-t utóbbi értelemben veszik. 
Az általunk vett értelemben a sensus compositus 

(II.) 

Az erdélyi katholikus autonomia a mondottak 
szerint ebből áll: 

1. a katholikus Státusgyűlés az 1866. évi szer-
kezetben ; 

2. ennek mandaláriusa, az állandó igazgatótanács, 
a mely 24 tagból áll. 

Ez a két faktor intézi el mindazt, a mit régen 
az erdélyi kir. főkormányszékben fennállott Catholica 
Commissio intézett el. 

Hogy mi mindent intéz, azt így rövidesen rész-
letezni nem lehet, általános elvek szerint osztályozni 
is fölöttébb bajos. Úgy vagyunk vele, mint a konklave 
a balul sikerült scrutinium felülvizsgálatával. Azt szok-
ták rá mondani : megcsinálni könnyebb, mint leírni. 

Pál István előadó úr úgy látja, hogy az erdélyi 
autonómia nincs teljesen szervezve és kiépítve, mert 
a hitközségek önkormányzata nincs szervi összefüg-
gésben a Státussal (ezalatt mindig a Státusgyűlést 
és az igazgatótanácsot lessék érteni). 

Erre nézve tudni kell a következőket: 
Az erdélyi autonómiai tervezet körül folyt viták 

és az 1873. évi erdélyi autonómiai kongresszuson 
szerzett tapasztalatai után Fogarassy Mihály püspök 
1877. évi j anuá r 10-éről 50. sz. alatt kiadott főpász-
tori organikus rendeletével teljesen a saját püspöki 
legislatorius hatalmából kifolyólag és egyedül erre 
támaszkodva, a Státusgyűlés, valamint az igazgató-
tanács előleges megkérdezése nélkül beállította és 
egy 62. §-ból álló utasításban szervezte a hitközségi 
autonómiát, mely áll: aj a hitközségi közgyűlésből 
és ennek állandó mandatariusa gyanánt b) az egy-
házi tanácsból, a mely mint ilyen, egyúttal iskolaszék is. 

1 Bővebben Mazzettánál : 1. m. 423—i. II. 1 S. S. : Thomas, de ver. a. 3. 
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Ezt a hitközségi organizmust a püspök esperesei 
és plébánosai állal a maga egyházi jogköréhen igaz-
gat ja ; az ő rendelkezései ellen felebbezésnek helye 
nincs. Ez a hitközségi önkormányzat sem a Státus-
gyűléssel, sem az annak kebeléből választott püspök-
megyei igazgatótanáccsal semmiféle összefüggésben 
nincsen. Ez két külön jogfejlődés. 

A püspökmegyei igazgatótanács és a Státusgyűlés 
nem fölöttes hatóságai a hitközségi szervezetnek ; 
ezek dolgaiba nincsen semmi ingerenciájuk ; nemcsak 
szoros kapcsolatban nincsenek Státusunkkal (a Pál 
István referens úr szavai szerint), de egyáltalán sem-
miféle kapcsolatban sincsenek. És Fogarassy Mihály 
is ügy akarta, hogy ne legyenek és utódai is meg-
maradtak az ő álláspontján. Nagyon jó okaik voltak 
erre, a miket szintén könnyebb érteni, mint kiírni. 

Az államsegéllyel já ró veszedelmek Erdélyben 
mindaddig, a míg magyar nemzeti á l lamkormány 
van, nem válhatnak veszedelmesekké azért, mert 
a katholikus egyház üldözése vagy károsítása Erdély-
ben egyet jelent a katholikus magyarság nemzeti 
létének károsításával és veszélyeztetésével. Más, ha 
idegen vagy nemzetközi, szociáldemokrata kormány-
zás jönne valaha. 

A püspök nemcsak benne van a Státusgyűlés-
ben és igazgatótanácsban, hanem állásánál fogva 
(természetes), elnöke — mondja Pál István úr — sze-
rintem nagyon helyesen. Vagyis a püspököt olt is 
teljesen az a jog illeti meg, mint akár a megyei zsi-
naton, akár a consistoriumban. A püspökök ezen 
joguk fölött gondosan őrködlek is. A Státusgyülés a 
szervezeti szabályok tárgyalási rendjén azt akarta 
p. o. statuálni, hogy ha a püspök személyesen nem 
elnököl, a püspöki vikárius elnököljön a Státusgyűlé-
sen. Fogarassy Mihály ezt a limine visszautasította 
azzal, hogy elnököt küldeni maga helyett az ő joga, 
ezt korlátozni nem engedheti (potestas episcopalis a 
subditis non limilanda), mert ő a Státusgyűlés veze-
tésére előforduló esetben a hivatalban levő vikárius-
nál alkalmasabb embert is delegálhat, egyházit vagy 
világit, a mint ő jónak látja. 

Az, hogy az igazgatótanács meg a Státusgyűlés 
a saját jogkörébe tartozó dolgokban végérvényesen 
határoz, nem jelenti a püspök jogainak korlátozását, 
mert hiszen az ő hozzájárulása nélkül ilyen végér-
vényes határozat nem is keletkezhetik. Ugyanazért 
némi tekintetben megtévesztő lehetne Pál István úr-
nak az a kifejezése, hogy az igazgatótanácsnak egy-
házi és iskolai ügyekre vonatkozó végérvényes hatá-
rozatait átírják a püspöki hivatalhoz kiadás végett. 
Úgy fest a dolog ebben a formában, minthogyha az 
erdélyi püspök irodája (officium dioecesanum) csak 
amolyan expediturája volna annak az igazgató-
tanácsnak; 

A valóságos állapot az, hogy a megye papjai, 
tanítóintézeteink elöljárói minden ügyben közvetle-
nül a püspökhöz (a miben kell, az esperesek útján) 

fordulnak. A püspök azokat az ügyeket, a mik a fenn-
álló gyakorlat szerint oda valók, átteszi az igazgató-
tanácshoz Kolozsvárra; ha jónak látja, már a kísérő-
levélben megírja, hogy mi a személyi nézete, esetleg 
minő intézkedést óhajt. 

A fontosabb ügyeket az igazgatótanács rendes 
havi ülésében intézik el. Ilyen ülést minden hónap 
közepe táján (13., 14., 15.) szoktak tartani. A mostani 
püspök úr ezeken az üléseken rendesen mindig ott 
van és elnököl ; tehát közvetlenül befoly az ügyek 
intézésébe. Az elintézett ügyről az igazgatótanács 
hivatalos előterjesztést küld, de nem a püspöki hiva-
talnak (a mely alatt az egyházmegyei irodát is lehetne 
érteni), hanem magának a püspöknek névszerint, ille-
tőleg sede vacante, a káptalani helyettesnek. A mos-
tani szokás az, hogy az igazgatótanács ezen előter-
jesztéseit szórói-szóra lemásoltatják és hátirat alak-
jában a püspök elrendeli a végrehajtásukat annak, 
a kire tartozik. 

Ez a végrehajtási záradék a dolog lényege, mert 
ha ez meg nem adódik, az igazgatótanácsi határoza-
tot senki sem hajtja végre. A mostani gyakorlatot 
azért hangsúlyoztam, mert lia a püspöknek tetszik, 
az igazgatótanácsi határozatok másolatban és végre-
hajtási záradékkal ellátott kiadásától eltérhet és be-
vezetheti azt a módot is, hogy így í r : «Egyetértve a 
püspökmegyei igazgatótanáccsal, a tárgyalás alatti 
ügyben ezt és ezt rendelem . . .» 

A tényállás tehát az, hogy a püspök kormány-
zása alá tartozó személyek, hivatalok stb. az igazgató-
tanáccsal közvetlenül nem érintkeznek és ez sem 
rendelkezhetik velük máskép, mint csakis a püspök-
nek esetről-esetre kiadott ad hoc rendeletéből kifo-
lyólag. Az tehát nem fordulhat elő, hogy akár vala-
mely pap, akár valamely igazgató az elé az alterna-
tiva elé kerüljön, kinek fogadjon szót: a püspöknek-e, 
vagy az igazgatótanácsnak; mert a miben ez utóbbi 
intézkedik, az mindig a püspök rendeletére hajtatik 
végre. 

Egyébiránt pedig esetleges konfliktusok elkerü-
lése végeit szervezték bölcs apáink az igazgatótanács 
kebelében az előadói állást. Az előadó, vagyis jóféle 
erdélyi tájszólással státusreferens talán a legfontosabb 
állás, a mit erdélyi pap betölthet. Mert, bárha elvben 
világit is lehetne referensül választani, mindig papot 
választanak s bárha választják, mindig az lesz a 
referens, a kit a püspök akar. Ezt már mindig így 
igazították el s ezután is jóformán így lesz. Mivel-
hogy ő referál minden ügyet, a mi a püspöktől jön, 
világos, hogy a püspök bizalmát kell birnia, hogy 
szándékait helyesen képviselhesse. Máskülönben is, a 
Status kolozsvári hivatalának, az igazgatótanácsi iro-
dának ő a chefje, a Státus egész hivatalos ügykeze-
lésének spiritus rectora. Neki sokat kell tudnia, 
legyen iskolai szakértő, jogász, gazdasági lángész, 
pénzügyi kapacitás; egyforma tapintattal tudjon trak-
tálni a püspökkel, a fődirektorokkal, a papi és világi 



1. szám. RELIGIO 37 

igazgatótanácsosokkal, ezenkívül tömérdek kérvényező 
ügyes-bajos emberrel. Jó gyomra is legyen, mert min-
denki kritizálja és senki sem dicséri. A tömérdek 
alapítványért és ösztöndíjért kérvényezők dolgát 
augusztus első felében, úgy szent Lőrinc mártír napja 
körül szokás elintézni. Ekkortáj t a referens is tüzes 
rostélyon fekszik és ezernyi ajánlólevéllel gyújtanak 
be szegény feje alá. 

Ugyanazért legméltóbb pátronusa a referensnek 
ez a szent lehetne. Nem tréfa ez, kérem ! A kenyér-
mezei viadal idején (így nevezik az évi augusztusi 
fundáció-csődiiletet) keserves napjai vannak neki. 
A néhai Lönhart püspök mondotta egyszer egy efféle 
kérvényezőnek, hogy a mennyországba sokkal köny-
nyebb bejutni, mint a Státusnál fundációt kapni 
(már t. i. protekció nélkül). Mivel tehát ilyen fontos 
és nehéz állás a referens állása, érthető, hogy a 
mostani referens urat a püspök még a kolozsváriak-
nak sem adta oda plébánosnak, bárhogyan erőltették 
is, pedig szinte revolució lett miatta. A jó referens 
egyaránt megfizethetetlen szolgálatokat tesz a püspök-
nek is, a Státusnak is, szóval az erdélyi katholikus 
egyház minden érdekének; az ő okossága, tapintata, 
erélye és egyben nyugodt, tiszta lelki látása a leg-
nagyobb garanciája az ügyek sima menetének. 

Hogy magát a hitéletet és a hivők nagyobb 
érdeklődését az egyházi ügyek iránt az autonómia 
szemmelláthatólag emelné: azt állítani nem merném. 
A kolozsvári igazgatótanács és az évi Slátusgyűlés 
dolgai a hivek legnagyobb részét alig érdeklik ; hiszen 
nagyon kevés vonatkozásban vannak egymással. 

Hogy a hitélet emelkedése minő tényezőkből 
fakad föl, arra frappáns példa a mostani püspök 
apostoli buzgalma nyomán járó siker. Ezt semmiféle 
autonómia sem tudja produkálni, de még csak pótolni 
sem. A hivek áldozatkészsége is ebből a vallásos 
felbuzdulásból ered, bárha bizonyos, hogy azért is 
szívesen áldoznak, mert tudják, hogy a mit adtak, 
gondos kezekbe jutott és jó helyen van. 

És inkább az anyagi érdekek és szerzett jogok 
védelme az, a miben az erdélyi Státus mindenha 
érdemes és teljes megbecsülést érdemlő munkát vég-
zett és számottevő eredményekre hivatkozik. Bizo-
nyos, hogy az alapítványi uradalmakat jól gondoz-
zák; templomok, iskolák slb. építése körül örvende-
tes a fejlődés, mert lelkiismeretes előkészület és 
gondos kivitel jellemzi ezeket a dolgokat. 

A jogvédelem terén három egymástól ugyan 
különböző, de mégis jellegzetes tényt említünk csak. 

Kerkápoly Károly pénzügyminiszter korában 
rendeletet adott ki s az állam adósságainak hypo-
thékája gyanánt az erdélyi r. k. Státus tőkéit is be 
akarta rendelni a központi állampénztárba. A Státus-
gyülés egyhangúan tiltakozott, a kiadást megtagadta, 
illetőleg letiltotta, ő Felségéhez felirt s a miniszter 
jogtalan intézkedését kénytelen volt elejteni. 

Tisza Kálmán belügyminiszteri rendelettel akarta 

beszállítani az országos levéltárba mindazokat a nem 
tisztán egyházi vonatkozású okleveleket, a melyek a 
fehérvári káptalan és kolozsmonoslori konventi levél-
tárakban voltak; a Státus kijelentette, hogy kiadják 
ugyan, de csakis akkor, ha erre nézve maga a tör-
vényhozás lege lata intézkedik. És törvényt kellett 
hozni, mert régi törvényes rendelkezések szerint 
máskép rendezni nem lehetett a dolgot. 

Trefort miniszter még az 1883. XXX. törvénybe 
is, a mely a középiskolákról intézkedik, külön sza-
kaszt vett föl, a mely az erdélyi r. k. Státus főtan-
hatósága alá tartozó középiskolákra nézve a Státus 
szerzett jogait elismerte és fentartja. 

Az erdélyi Státusnak úgy a hogy van és ott a hol 
van, megvannak a maga előnyei és hasznai. De már 
egészen más dolog az, a mit különösen a néhai 
Schlauch bíboros lancirozott, hogy — mutatis mu-
tandis — az erdélyi mintát alkalmazzuk Magyaror-
szágon is. Erre nem lehet mást mondani, mint a mit 
Tisza Kálmán szokott volt mondani, a mikor a radi-
kálisabb képviselők az általános szavazatjogot köve-
telték: ez jó ott, a hol jó, de minálunk nem jó. 
Világos, hogy ott, a hol nincs meg az a jogtörténeti 
fejlődés, a mely az erdélyi Státust és annak műkö-
dési körét mai formájáig kifejlesztette, ott ez az expe-
diens létalappal nem bir. 

És ez oka annak is, miért mondjuk mi erdélyiek 
azt, hogy mi a nagy magyar autonómiában felolvadni 
nem akarunk, hanem igenis készek vagyunk abba a 
mi Státusunkkal beléhelyezkedni, holott is minden-
ben teljes erővel támogatjuk erkölcsileg többi katho-
likus hittestvéreinket, de a magunk speciális erdélyi 
ügyeink kezelésében meg akarunk maradni a magunk 
régi és ezen a földön kipróbált szokásaival. Más, ha 
úgy fordulna a dolog, hogy az a nagy magyar auto-
nomia feltűnő több jogot tudna biztosítani, mint a mi 
nekünk régi erdélyi törvények alapján tényleg rég-
óta megvan. Most azonban úgy áll a dolog, hogy a 
bizonyos valamit nem adhatjuk oda a bizonytalan 
semmiért. 

Egy valaki a kath. kongresszuson azt mondotta, 
hogy az autonómia ügye a parlamentben fog eldőlni. 
Ez most kedvező kilátást igér; akkor, a mikor mondta, 
aggályos volt inkább, és bizony már holnap ismét 
az lehet. A mi autonómiánk ügye azonban már rég 
eldőlt a parlamentben. Eldőlt a régi erdélyi ország-
gyűléseken, a hol vallási jogainkat törvénybe iktat-
ták; eldőlt az 1848. és az 1868. unionális törvények-
ben, a hol külön szakasz mondja ki, hogy Erdélyben 
az egyesülés után is érvényben maradnak a bevett 
vallások régi törvényes jogai. 

Mi tehát immár régóta túl vagyunk a parlamenti 
döntés stádiumán. 

Azért irtain e sorokat, mert sokfelé tapasztaltam 5 

hogy a mi erdélyi Státusunk dolgait közelebbről nem 
ismerik. Magam benne nőttem föl és mint minden 
erdélyi ember, én is testtel-lélekkel ragaszkodom 
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hozzá. Nekünk ez atyáinktól örökölt szent és egyben 
kedves jószágunk. De azoknak, a kik odaát a Király-
hágón innen azt a vérmes reményt táplálják, hogy a 
katholikus önkormányzat vagy autonómia, ha meg-
lesz, csodákat fog művelni és netalántán minden 
baját meg fogja orvosolni a hazai katholikus egy-
háznak: én, a ki apró részletességig ismerem a mi 
autonómiánk dolgait, a báró Sennyei Pál intő szavát 
tartom eléjük: Ce sera la journeé des dupes! A csaló-
dások napja lesz biz az! Vindex. 

A művészet erkölcsi korlátai. (m.) 
Még szembetűnőbb a viszony az erkölcs és mű-

vészet között, ha tekintetbe vesszük azt a mozzanatot, 
hogy a művészet az embernek műve. Az ember 
emberi voltánál fogva erkölcsi lény, erkölcsösen tar-
tozik cselekedni. A cselekedet erkölcsössége azon 
tulajdonsága, melyet az ember végcéljához való vi-
szonyítása eredményez. Akármilyen végcélt tételezünk 
is föl, a józan ész azt mondja, hogy ezzel az ember 
minden cselekedetének össze kell hangzania; ezt a 
cél fogalma követeli. Még akkor is, ha föltennők, 
hogy a természet semmiféle célt sem tűzött ki az 
ember elé, tényleg bizonyos célt el kell fogadnunk, 
ha mást nem, legalább azt, a melyet a társadalom 
tűz az ember elé. Azonban, bármilyen célt gondoljunk 
is, világos, hogy az nem állhat az ember meg-
rontásában, hanem fölemelésében, mivel a cél fo-
galma a jóságnak bizonyos nemét foglalja magában, 
melynek elérése állal a lény tökélyesbül. S ha célt 
kell elfogadnunk, ennek természetes következménye, 
hogy valamiféle erkölcsöt és erkölcstant is kell el-
ismernünk, mivel a cselekedet akarva nem akarva 
viszonyban áll vele s a célt tekintve csak akkor lesz 
helyeselhető, ha összhangban van vele, ha feléje 
törekszik. A művészet emberi cselekedet, tehát szin-
tén az ember végcéljával viszonyban van s igy az er-
kölcsi törvény alá van rendelve. Nem olyan érte-
lemben, mintha a művészetnek sziikségképeni és 
közvetetlen célja az erkölcs előmozdításában állna, 
hanem abban az értelemben, hogy az erkölcs sza-
bálya, korláta a művészeinek. A művésznek munká ja 
kivitelében ügyelnie kell, hogy az erkölcsi törvény-
nyel összeütközésbe ne jöjjön, mivel ő is ember, a 
kinek célját szem előtt téveszteni szintén nem szabad. 

Sőt ha a művészetet a maga lényegében vizs-
gáljuk, azt találjuk, hogy reá nézve az erkölcsösség 
még kötelezőbb, mint más emberi cselekedelekre. 
A természetes ész szava mondja , hogy mindent úgy 
kell tenni, a mint a természete megkívánja, arra a 
célra kell mindent irányítani, melyre természeténél 
fogva rendelve van; máskülönben célszerűtlen s 
következőleg helytelen maga az eljárás. A művészet 
célja a szépnek megteslesitése, a szép pedig nem 
ellenkezhetik az erkölcsi jóval a nélkül, hogy meg 
ne szűnjék szép lenni. Ha már most a művész figyel-

men kívül hagyja az erkölcsi törvényt, saját céljával 
ju t ellenkezésbe, ésszerűtlenül, tehát rosszul cse-
lekszik. 

Továbbá, hogyan jön létre a műalkotás? Ehhez 
nem elégséges a szorgalmas munka, a művésznek 
át is kell hatva lennie tárgyától, lelkesednie kell 
érte, nemcsak egy pillanatig, hanem végig, a míg 
művét be nem fejezte. Tehát a művész lelke szere-
tettel telik el tárgya iránt s huzamos ideig foglal-
kozik vele, ügy hogy ennek alakítólag kell reá 
hatnia. Ha már most a művészet föl volna szaba-
dítva az erkölcs korlátai alól, a művész az erkölcsi 
rosszért is lelkesedhetnék, azzal foglalkozhatnék s 
ezzel az erkölcsi züllésnek szolgáltatná ki magái. Ezt 
a következményt senki sem tagadhatja, mert hiszen 
a tapasztalat bizonyítja, valamint az elfogadott elv 
is, hogy a lángészt nem lehet a közönséges emberi 
erkölcs mértékére húzni. Ha az előbbi áll, tudniillik, 
hogy a művészet független az erkölcstől, akkor ez 
az elv is igaz, mert valóban emberfölötti követelés 
volna kívánni, hogy a ki szennyel foglalkozik, be ne 
piszkolódjék. Nem lealázó-e az ilyen ú. n. kiváltság? 
Ha a művészet valami alacsony foglalkozáshoz volna 
kötve, talán még úgy a hogy lehelne érteni a dol-
got, de hiszen a művészet a szellem legszebb virága 
s rendeltetése a lélek fölemelése vagy legalább föl-
üdítése s mégis a mívelői, a művészek, az aljasság 
mocsarába utasíttatnak. Ilyen fölfogással a komolyan 
és nemesen gondolkozó ész meg nem barátkozhatik, 
már pedig csak annak van joga Ítélni az ilyen 
ügyekben. 

Még nagyobb fontossággal bir az a tény, hogy 
a művészet magából a művészből indul ki és má-
sokra hat, hogy legalább valamit keltsen bennök 
abból, a mi a művész lelkében élt műve megalko-
tásakor. Még ha vallanók is az elvet, hogy a művé-
szet öncél, akkor sem vonhalnók kétségbe, hogy 
raj ta kívül álló hatásokat eredményez; ha tagadjuk 
is nevelői célját, el kell ismernünk lélekképző erejét, 
mert a szellem műve s így a szellemre hat. Az ember 
lelkére minden benyomás alakítólag hat és pedig 
oly módon, a hogyan azt befogadja. A művészet szel-
lemi hatalom, mivel a szellem világába visz át 
mindent, a mire kezét ráteszi, eszményit mindent. 
Innen az a nézet is támadt, hogy a művészet a pi-
szokban is turkálhat, mert hogy ezt is megtisztítja 
a földi salaktól. Épen az a baj, hogy ezt teszi, hogy 
az aljasságot is csodálat és lelkesedés tárgyává emeli, 
a nézők szeretetét iránta fölkelti, vagy legalább is 
erkölcsi érzéküket tompítja. Ha hozzávesszük, hogy 
a művészet az érzékek révén hatol be a lélekbe, 
tehát hogy az érzékeknek kell élvezetet szereznie, 
hogy a szépnek fölfogását eszközölje, mivel az érzéki 
világból meríti a megjelenítés eszközeit és alakját, 
nyilvánvaló, hogy veszedelmes elemeket szabadit föl, 
ha a rosszat eszményíti, mert az ember alsóbb te-
hetségeiben indulatokat ébreszt, melyek a rosszra 
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hajló ösztönt erősítik s a már megvesztegetett szel-
lemet még mélyebbre rántják. Szabad-e vájjon más-
nak erkölcsösségét aláásni ? Szabad-e másban a testi-
ségnek a szellem fölött való uralmát előidézni vagy 
erősíteni? Ha a rosszal való foglalkozás által a mű-
vész maga esetleg nem is romlanék el — a mi, mint 
láttuk, nagyon is kétséges — de tekintettel kell 
lennie másokra és pedig számtalanokra, a kiknek 
erkölcsi bukását okozhatja, mivelhogy cselekedetei-
nek természetes és előrelátható következményeiért ő 
a felelős. Elfogadható-e tehát oly elv, mely a mű-
vészetet az emberiség átkává avat ja? 

«A művészet a művészetért» elfogadása oly érte-
lemben, hogy a művészet független az erkölcstől, az 
epikureizmusnak átültetése az esztétikába. Epikurus 
a történelem tanúsága szerint komoly ember volt, 
nem elveinél, hanem természetes vérmérsékleténél 
fogva, elvei dacára, melyek mindenre, de természetét 
tekintve, legkönnyebben az erkölcsi züllésre vihetik 
az embert. Az esztelika és művészet is komoly dol-
gok, de a művészek maguk gyarló, érzéki lények, a 
kiket a fölállított elv inkább rosszra, mint jóra ve-
zethet, mivel az erkölcs mellőzésével minden kor-
látot leráznak magukról. A művészet élvezői is gyarló 
érzékies emberek s ha a művész maga még oly ko-
moly is s ha még oly eszményi szándékok vezetik 
is műve megalkotásánál, bámulói csak azt látják, a 
mi közvetetleniil érzékeikre hat s ennek meglesz 
majd a megfelelő következménye. Ha a művész nem 
volna társaslény, ha csak a maga élvezetére dol-
goznék, talán még elfogadható volna az emiitett elv, 
föltéve, hogy művészettel csak a valóban hivatottak 
foglalkoznak; de mikor az ember minden müvének 
társadalmi célja vagy legalább eredménye is van, a 
mi főképen a művészetről áll. Ilyen körülmények 
között az erkölcsi szempont betartása lényeges a 
művészetnél, mert máskülönben nem jót, hanem 
rosszat eredményez a társadalomban, ilyesminek pe-
dig nincs helye a világon. Tehát maga az emberi 
természet is tiltakozik a művészetnek az erkölcsi tör-
vény alól való fölszabadítása ellen, nehogy így a 
társadalom romlásának eszközévé váljék. 

Mihalovics Ede dr. 

AJ párbér jogi természAéhez. 
I. 

Ezelőtt huszonkét esztendővel, 1885-ben, érdekes 
vita folyt le i rodalmunkban a párbér jogi termé-
szetéről. 

A vitára Timon : «A párbér Magyarországon» 
című munkájának megjelenése szolgáltatott okot és 
alkalmat, a melyben szerző arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy a párbér, «vagyis azon egyházköz-
ségi adó, melyet a hivek a parochialis kötelék alap-
ján szokás, vagy más községi rendelkezés által meg-
állapított mértékben a lelkész ellátása céljából szol-
gáltatnak», történelmileg az oblatiókból fejlődött ki. 

A munka megjelenése és még inkább az abban 
hirdetett tan érthető föltűnést keltett és többeket 
arra birt, hogy a kérdéshez hozzászóljanak. 

Ezek közt az első Kováts Gyula volt, a ki Timon-
nak azt az állítását, hogy a párbér az oblatiókból 
származik, elfogadta ugyan, de a szolgáltatás közjogi 
jellegét tagadta, azt vitatván, hogy a párbér a dologi 
tehernek egy speciális alakja. 

Kováts bírálatával3szemben Timon újra síkra 
szállott elmélete mellett, a melyet Kováts feleletében 
ismét megtámadott ; míg végre Tíinon «Zárszó a pár-
bérvitához» cimü iratában befejezte a vége felé már 
meglehetős éles hangon folytatott tollharcot.1 

Azok közül, a kik a katholikus egyház fölfogá-
sának képviselői által e kérdésben századokkal előbb 
elfoglalt állásponthoz csatlakoztak, Városy Gyula 
szólalt föl először Timon elmélete ellen, a «Katholikus 
Theologiai Folyóirat» hasábjain ismertetvén a munkát2 

és már nemcsak a párbér jogi természetét illetőleg 
nem értett vele egyet, hanem több nagybecsű meg-
jegyzés kíséretében azt is tagadta, hogy a párbér az 
oblatiókból fejlődött ki, ennek gyökerét a tizedben 
látván. 

Hasonlóképen tagadta a párbérnek a hivek ön-
kénytes adományaiból való átalakulását Rajnt r Lajos 
is, a ki «Adalékoka párbér jogi természetének meg-
határozásához» című értekezésében, főleg az egye-
temes egyházi jogforrások alapján tette a kérdést 
vizsgálata tárgyává, tanulmányát azonban— sajnála-
tunkra — befejezetlenül hagyta.3 

Azóta, hogy ezek az érdekes és értékes f'ejlege-
tések megjelentek, a párbér keletkezésének és jogi 
természetének kérdését nem bolygatta senki sem. 
Nem, mintha a dolog iránt érdeklődők a kérdést 
akár egyik, akár másik irányban eldöntöltnek tekin-
tették volna, hanem bizonyára, mert nein látták 
célravezetőnek a vita anyagát még jobban növelni 
vagy pedig, és ez a valószínűbb, mert az időközben 
fölmerülő újabb kérdések figyelmüket más irányba 
terelték. 

Megjelenvén azonban a könyvpiacon a legköze-
lebbi múltban Timon könyvének második kiadása,4 

a melyben, ha ugyan lehetséges, még nyomatékosab-
ban hirdeti a párbér eredetéről és jogi természetéről 
vallott nézeteit, mint telte az első kiadásban, a pár -
bérkérdés nemcsak fokozottabb mértékben hívja ki 

1 Timon Ákos: A párbér Magyarországon jogtörténeti 
fejlődése és jelen állása szerint. Budapest, 1885. 411 103. 1. 
Kováts Gyula: A párbér jogi természete. Budapest, 1886. 37. 1. 
Timon Ákos : A párbér jogi természete. Válaszul Kováts Gyula 
bírálatára. Budapest, 1886. 32. 1. Kováts Gyula : Felelet Timon 
Ákos: A párbér jogi természete című válaszára. 38—207. Timon 
Ákos: Zárszó a párbérvitához. Budapest, 1886. 55. I. 

2 II. évf. 571. 1. 
3 Új Magyar Sión. 1886. évf. 172., 446., 608. 
4 A párbér Magyarországon jogtörténeti fejlődése és 

jelen állása szerint. Második, bővített kiadás- Budapest, 190x 
446 -f-140. 1. 



40 RELIGIO LXVII. évf. 1908. 

ismét figyelmünket, hanem azoknak, a kik Timon 
elméletével nem értenek egyet, szinte kötelessé-
gükkéteszi, hogy nézeteiket, okaikat kifejtsék, elő-
adják. 

E kötelességet elsősorban a tárgy fontossága rója 
ki reájuk. 

A párbér, a hogy ma áll, nemcsak tudományos, 
hanem kiválóan gyakorlati kérdés. A mindennapi 
életben jelentkezik és sok mélyreható érdeket érint. 
A hol fölmerül, nyomában nem ritkán éles ellen-
tétek, viszályok kelnek életre. Tisztázása tehát nem-
csak kivánalos, hanem szükséges is. Már pedig ilyen 
kérdést tisztázni csak úgy lehet, ha több oldalról 
világítják meg, ha többen foglalkoznak vele, ha több 
szempontból vitatják meg. 

De kötelességünk a tárggyal foglalkozni egy 
másik szempontból is. 

Timon a második kiadás Előszavában nemcsak 
azt jelenti ki, «hogy könyvének második kiadása 
lényegében változatlanul jelenik meg, mert az általa 
fölállított tételeken nem tartotta szükségesnek bármit 
változtatni», hanem azt is, hogy «a kir. Curia újabban 
könyvének áttanulmányozása és értékesítése alapján 
hozta meg döntvényeit». A napilapok hasábjain pedig 
szertelen, komoly, tudományos munkánál teljesen 
szokatlan magasztalások kíséretében igyekeznek né-
melyek elhitetni az olvasó közönséggel, hogy Timon, 
«a kinek a párbérügy, az autonomia, a kongrua csak-
nem kizárólagos dominiuma», «a legnagyobb alapos-
sággal, legbehatóbb forrástanulmányok kapcsán ki-
mutatta, hogy a házak és telkek szerint kivetett párbér 
nem dologi teher», «hogy Timon szóbanforgó könyve a 
párbérügy rendezéséhez is a legnagyobb becsű elő-
munkálatokat nyújtja», hogy Timon «kitűnő munká ja 
mélyenjáró jogtörténeti és kánonjogi alapokon fejti 
ki a párbérintézménv eredetét», hogy «a nagy iro-
dalmi vita, mely az első kiadás nyomán fakadt, immár 
elcsendesedett s a szerző azt nyerte elégtételül, hogy 
a legfelsőbb biróság az ő álláspontja alapján hozta 
meg nagyjelentőségű döntvényeit» stb. 

A nagy nyilvánosságnak szánt ezen és ezekhez 
hasonló nyilatkozatok tehát olyan szinben tüntetik 
föl a Timonnal nem egy véleményen lévők hallga-
tását, mintha ezeket a Timon munkájában megnyi-
latkozó igazság elementáris ereje fosztotta volna meg 
szavuktól, kárhoztatta volna örök némaságra. 

Nehogy a kellő kritika és tárgyismeret híjával 
megirt cikkeknek igazat látszassék adni a mi hall-
gatásunk is, a kik szintén nem lehetünk oly sze-
rencsések, hogy Timonnal e kérdésben egy véle-
ményen legyünk, kénytelenek voltunk Timon mun-
káját gondos, beható tanulmány tárgyává tenni és 
ennek alapján már most kinyilatkoztatni, hogy a 
párbér keletkezéséről, eredetéről s jogi természetéről 
abban hirdetett elmélettel nemcsak egyet nem ért-
hetünk, hanem azt alapjában elhibázottnak, tévesnek 
kell tartanunk. 

IL 

Timon könyvének hibái, fogyatkozásai két fő 
okra vezethetők vissza. 

Ezek közül az első, hogy Timon egy alapvető 
kérdésben, épen abban, a melyre egész elméletét mint-
egy ráépítette, tévedésnek esik áldozatul. 

Miután ugyanis az I. fejezet 1. §-ában elmon-
dotta, hogyan keletkeztek az oblatiók, miként lesznek 
a lelkészek az által, hogy a tizedjövedelmek lassan-
ként csaknem teljesen elvonatnak a plébániai jöve-
delmek köréből, mindinkább a hivek önkénytes ado-
mányaira, az oblatiókra utalva, a 2. §-ban ekként 
folytatja előadását: 

«Egyrészt a tized elvonása a lelkészi jövedelem 
köréből, másrészt a hivek ajándékozási buzgalmának 
csökkenése természetszerűleg maga után vonja, hogy 
a szokásos áldozati és kény szer-oblatiók kötelezőkké 
lesznek, elvesztik ajándékozási jellegüket, megszűnnek 
oblatiók lenni az eddigi értelemben és a jog útján 
érvényesülhető szolgáltatásokká, praestatiókká válnak. 
Ennek első nyomait a XI. század folyamán találjuk. 
Két római concilium mondja ki először, hogy a 
szokásos oblatiók épen úgy kötelezők, mint a tized ; 
hogy a szokásos oblatiókat épen úgy, mint a tizedet, 
kényszer útján lehet realizálni. E határozatokat kö-
veti később, különösen a XIII—XVI. századokban 
számos particularis zsinati végzemény, melyekből 
világosan látjuk, hogy e századok folyamán az obla-
tiók az egész nyugati kereszténység kebelében kötelező 
szolgáltatásokká alakulnak áh. (9—10. 1.) 

Azt kell hinnünk, hogy Timon nem olvasta el 
a szükséges figyelemmel azokat a XIII—XVI. század-
beli zsinati végzéseket, a melyekre hivatkozik — tar-
talmát ugyanis csak a két római concilium határo-
zatának közli — annyira nem tanúskodnak e zsinati 
határozatok a mellett, hogy az oblatiók az egész nyu-
goti kereszténység kebelében kötelező szolgáltatásokká 
alakullak át. 

Nem helyezünk súlyt arra, hogy a zsinatok kö-
zül kettő egyáltalában nem foglalkozik azzal, hogy a 
hivek oblatiói kötelezők-e vagy sem. Az 1268. évi 
londoni zsinat pl. arra nézve intézkedik, hogy az oly 
kápolnák mellett működő egyháziak, a melyek «salvo 
jure matricis ecclesiae» létesíttettek, mindazon obla-
tiókat és jövedelmeket, a melyeknek az anyaegy-
házba kellene befolyniok, ezek igazgatóinak nehézség 
nélkül kiadják.1 Az 1292-iki chicesteri (Anglia) zsi-
nat pedig az ellen az elharapódzott visszaélés ellen 
kel ki, hogy némelyek azokat az oblatiókat, a me-
lyeket esketés, avatás alkalmával szoktak a hivek 
fölajánlani, egy dénárra akarják szorítani, a többit 
pedig saját céljaikra fordítani. Ennélfogva mindazo-
kat — bizonyára némely kegyurat és földesurat ért 

1 Mansi : Sacrorum conciliorum nova et amplissima 
culleclio. Florentiae. 1759. XXIII. 1233. 
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a zsinat — a kik gonosz szándékkal megcsonkiiják 
az egyház szolgáinak nyújtani szokott adományt, ki-
közösítéssel sújtja.1 

Vannak azonban e zsinati határozatok közt olya-
nok is, a melyek nemcsak nem bizonyítják, hogy az 
oblaliók e korban az egész nyugoti kereszténység 
kebelében kötelező szolgáltatásokká alakultak át, ha-
nem határozottan a mellett tanúskodnak, hogy nem 
mindenhol történt meg ezen átalakulás. 

Az 1549-ben Kölnben megtartott zsinat sajnálat-
tal tapasztalta, hogy az oblatiók szokása, melyet a 
hivek mindenkor gyakoroltak, újabb időben — úgy-
szólván — teljesen megszűnt ; bár e szokás eredete 
a legrégibb időbe vihető vissza és a legtiszteletre-
méltóbb okokból származik; részint, mert a jámbo-
rok előtt ismeretlen az oltár-oblatiók eredete, részint 
pedig, mert a gonoszlelkűek azzal rágalmazzák meg 
a papságot, hogy birvágyból teremtette meg e gya-
korlatot. A zsinat tehát, még a látszatát is kerülni 
óhajtván minden anyagi érdeknek, elsősorban az 
olyan hitszónokoknak, a kik nem szoktak az obl i -
tiókban részesedni, kötelességévé tette, adják elő a 
népnek ezen dolog igazságos és előnyös voltát és 
buzdítsák az embereket az ősök példájának követésére, 
intsék őket, tanúsítsák — ha még oly csekélységnek a 
fölajánlásával is — Isten iránt tartozó hálájukat és 
figyelmeztessék őket arra, hogy Isten nem az adomány 
nagyságát tekinti, hanem az adományozó szándékát, 
habár a tehetősebbeknek, a gazdagabbaknak bőkezüeb-
beknek kell lenniök hálájuk tanúsításában és annak 
elismerésében, hogy a mivel bírnak, azt mind Isten-
től nyerték, az Ö dicsőségére. És mivel Krisztus 
Urunk egyformán meghalt az élőkért és megholtakért, 
a szentmise-áldozat alatt nem csak az élőkért, hanem 
az elhunytakért is szokás offertoriumot adni. Meg-
hagyja ennélfogva a zsinat, hogy a hitszónokok erre 
vonatkozólag is oktassák ki a népet, buzgón és gon-
dosan, nehogy a Krisztusban elhunyt lelkek az ima 
és az oblaliók érdemeitől elessenek.2 

De még talán ennél is világosabb az 1565. évi 
milánói zsinat határozata, mely kimondja, hogy ha 
valamely egyház szokásához képest a népet oblatiók 
adására buzdítják, ezt a kellő megfontoltsággal és 
szerénj'séggel kell tenni. A pénzt pedig olyan edény-
ben vagy erszényfélében kell elfogadni, a melyben 
nem látszik meg, ki mit adott, nehogy a híveket a 
szégyenérzet indítsa mintegy az alamizsna-adásra, 
hanem egyedül buzgóságuk vigye őket erre.3 

Ki fogja Timonnak elhinni, hogy az áldozati ob-
latiók az egész nyugoti kereszténységben kényszer 
útján realizálható, köteles szolgáltatásokká alakultak 
át, mint volt a tized, a mikor épen a XVI. század-
ban megtartóit németországi és olaszországi zsinatok 
egyrészt azon panaszkodnak, hogy az oly régi szo-

1 U. o. XXIV. p. 1102. « Mansi XXXII. p. 1391. 
s U. o. XXXIV. p. 67. 

kás újabban csak nem egészen megszűnt és épen erre 
való tekint eltel utasítják az egyháziakat, hogy buz-
dítsák a híveket és oktassák ki a szokás üdvös vol-
tára és arra, hogy Isten nem az ajándékot, hanem 
az ajándékozó szivét nézi. Úgyszintén, hogy a kellő 
komolysággal hívják föl a híveket az adományokra 
«cum populus ad oblationes invitatur, id graviter 
et modeste faciendum est» ; másrészt pedig még attól 
a kényszertől is meg akar ják ezen oblaliók adása kö-
rül óvni az embereket, a mit a hiúság vagy a szé-
gyen szokott a szívben kelteni. Lehet-e szó ilyenkor 
kötelezettségről? Jogilag realizálható tartozásról? Bi-
zonyára nem. Mert hiszen a kanonisták szerint «spon-
taneilas sive libertás fidelium non aufertur, sí Ecc-
lesia per suos ministros rile deputatos petit a ftde-
libus oblationes.1 

Miután Timon kifejtette nézetét — elég téve-
sen, mint láttuk — az oblatiók átalakulását illetőleg 
az egész nyugoti kereszténységnél, áttér a hazai vi-
szonyok tárgyalására. 

«A magyar particulates egyház — úgymond — 
valamint egyéb egyházi intézmények tekintetében, 
úgy a párbérre nézve is a közegyházzal azonos fej-
lődési menetet tanúsít. A párbér nálunk is, úgy mint 
az összegyházban hosszú időkön át az oblaliók stá-
diumán marad. Elég korán kötelezőkké lesznek 
azonban itt is ezen oblatiók. Miután pedig hazánkban 
a hivek egyházközségi szolgáltatásai évszázadokon 
át sem az egyházi, sem a világi hatalom rendelke-
zésének tárgyát nem képezik ez nem történhetett 
másképen, mint a gyakorlat révén. A laudabilis 
consuetudo képezi annak egyedüli alapját, egyedül 
ez szabja meg a szolgáltatás mértékét és alanyát». 
(16—17. 1.) 

Lássuk mindenek előtt, átalakulhatnak-e egy-
általában az oblatiók kényszer útján realizálható, 
kötelező szolgáltatássá? 

Oblalio alatt tágabb értelemben véve mindaz 
értendő, a mi Istennek, egyházának, vagy az ő szol-
gáinak céljára fölajánltatik. Ilyen értelemben oblatio 
a tized és a zsenge (primitiae) is. 

Szorosabb értelemben azonban csak azt nevezzük 
oblatiőnak, a mit a hivek vallásos buzgalomból ön-
ként fölajánlanak, vagy maguk, vagy megbizottuk által, 
az oltárra vagy más helyére az egyháznak, pl. kegy-
kép elé vagy a templomon kívüli szoborra stb. he-
lyezvén ajándékaikat, oly célból, hogy az egyház és 
szolgái által fölhasználtassanak. 

Ezen szorosabb értelemben vett oblaliók közt 
ismét megkülönböztetendők azon oblatiók, a melye-
ket a hivek a szentmise alatt ajánlanak föl, azoktól, 
a melyeket bizonyos egyházi cselekmények, szertar-
tások végzésével kapcsolatban adnak ajándékul. Csak 
az elsőket nevezzük áldozati oblatióknak; az utóbbia-
kat pedig, mondjuk Timonnal, kényszer oblatióknak. 

1 Wernz : lus Decretalium. Romae. 1901. III, 235. 
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Az oblatiók eredete Üdvözítőnk azon rendelke-
zésében keresendő, a mellyel megállapította az egy-
ház szolgáinak igényét a hivek ellátására. Azzal, hogy 
az isteni Mester kimondotta, hogy: «méltó a mun-
kás az ő bérére» (Lukács X. 7.), megállapította, hogy 
mindazoknak, a kik az egyház szolgáinak munkájá-
val élnek, kötelességük az ő mindennapi szükségle-
teikről gondoskodni. 

A hivek az őskeresztény egyházban egymással 
vetélkedve tettek eleget ezen kötelességüknek és gaz-
dagok, szegények egyaránt a legnagyobb készséggel 
járul tak adományaikkal az egyházi szükségletek fe-
dezéséhez. 

Az adományok vagy olyanok voltak, a melyek 
a szentmise-áldozat bemutatásánál fölhasználtatlak, 
vagy olyanok, a melyek a papság ellátására, az egy-
házi szerek beszerzésére és a szegények segélyezé-
sére fordíttattak. 

Az első osztályba sorolandók a kenyér és a bor, 
továbbá a gyertya, tömjén, olaj ; a másodikba pedig 
a különféle termények és a készpénz. 

Ezen adományokat a hívek a szentmisének 
offertorium nevű részében tetlék az oltárra, vagy a 
szentélyen kívül e célból kijelölt helyre. 

Mindazok, a kik adományaikat a szentmise ál-
dozat bemutatása alatt felajánlották, a többieknél 
fokozottabb mértékben részesültek a vérontás nél-
küli áldozat gyümölcseiben. A miséző pap nem csak 
általánosságban emlékezett meg róluk az offerto-
riumban, hanem régebben még neveiket is felolvasta. 

Miután ily módon az oblatiók által a hívek 
tényleg résztvettek a szentmise bemutatásában, ez 
sokáig maga elég buzdításul szolgált az embereknek 
és nem volt szükség arra, hogy külön intézkedések-
kel bír ják őket az oblatiók felajánlására. 

Idővel azonban megfogyatkozott a hivek buzgó-
sága és ezzel együtt csökkent áldozatkészségük is. 

Már szent Ágoston szükségesnek látta figyel-
meztetni a híveket, hogy tartoznak az egyház szol-
gáinak szükségleteiről gondoskodni. A VI. századtól 
kezdve pedig a zsinatok is foglalkoznak az oblatiók 
kötelezővé tételével. 

Az egyház azonban e mellett bizonyos engedményt 
is tesz. Épen a hívek viszonyaira és a lelkükben végbe-
ment változásra való tekintettel könnyebbé, elviselhe-
tőbbé óhajtván tenni részükre az oblatiók felajánlását, 
megelégszik azzal, ha a hívek nem minden egyes 
szentmisén, hanem minden vasárnap, később még 
kevesebbszer, minden sátorosünnepen felajánlják 
adományaikat. 

Már a Capitulárékban találkozunk oly értelmű 
intézkedésekkel, hogy a hívek vasárnaponkint tegyék 
az oltárra adományaikat.1 Ugyanígy a II. matisconai 
zsinat (585.) Galliában kiiktatás terhe alatt meg-

• . - •» 

1 1 homassin : Vêtus et nova ecclesiae disciplina. Venetiis 
1766. III. p. 39. 

hagyta, hogy a hívek, férfiak és nők egyaránt, Vasár-
naponkint kenyeret és bort ajánl janak fel az oltárra.1  

A XIII. században, 1256-ban, egy angol püspök 
elegendőnek tartja azt elrendelni, hogy a hívek 
Karácsony, Húsvétnapján, a templom védőszentjének, 
felszentelésének ünnepén, húsvéti gyónásuk elvégzé-
sekor és Nagypénteken adjanak oblatiót.2 

Az 1287. évi exeteri (Anglia) zsinat is elrendeli, 
hogy miután az oblatio nem csak a szentatyák intéz-
kedéseiben, hanem az isteni törvényben bír ja ere-
detét, minden 14. életévét betöltött hivő tartozzék az 
esztendő négy legnagyobb ünnepén, úgymint Kará-
csonykor, Húsvél kor, a védőszent és felszentelés nap-
ján, vagy a hol ez szokásban van, Mindenszentek 
ünnepén oblatióját az anyaegyházban felajánlani. 
Minthogy azonban a székesegyház az egész egyház-
megye anyaegyházául tekintendő, a hívek arra is 
buzdítandók, hogy «in signum debilae subjectionis» 
pünkösdi oblatióikat ide hozzák el, vagy küldjék be 
papjaik útján.3 Kollányi Ferenc dr. 

Bölcseleti oktatásunk és a keresztény világnézet 
I. 

Középiskolai bölcselet- tanításunk fontosságára 
nemzeti és művelődési szempontból rámutat tunk 
máshelyül t ; 4 itt a «Religio» hasábjain újabb szem-
pontra : a vallásira kívánjuk az olvasóközönség figyel-
mét fölhívni. 

Nem merő iskolai érdekekről, nem is épen arról 
az elvont, száraz tantárgyról van szó, melyet tanter-
vünk a középiskola legfőbb fokán előír; hanem ennek 
a tantárgynak az élethez, az eleven valósághoz való 
szoros viszonyáról, ezúttal főleg vallási szempothól. 

Százszor ismételt s mégsem eléggé ismeretes 
igazság, hogy a milyen az emberek gondolkozása, a 
milyenek az eszméi és elvei, olyan az életfelfogásuk 
s maga az élet is; a bölcseleti eszmék a kornak s 
a társadalom fejlődésének irányítói. Még pedig nem 
épen az a bölcselet adja meg minden kornak a maga 
sajátos jellegét, mely egyes szobaludósokat éltük 
hosszáig az élettelen elvonások világába emel ; hanem 
az az aprópénzre váltott hétköznapi bölcselet, mely 
a nagyközönség középműveltségű széles rétegeibe 
behatolva a «művelt» tömeg tudományos, politikai, 
erkölcsi és vallási életét végső intézőként igazgatja. 

Ezt az átlagos-bölcseleti művelődést pedig a leg-
több művelt embernek a középiskolai bölcselettanítás 
nyújtja, mindenesetre az rakja le az alapjait. 

Már ezen általános szempontból ugyancsak figyel-
met érdemlő tényező a középiskolai bölcselettanitás 
a felnövekedő társadalom vallási fejlődésében; ezúttal 
azonban mellőzzük az általános szempontokat s inkább 

1 Uj Magyar Sión 1886. évf. 621. a Thomassin i. h. p. 42. 
» Mansi XXIV. p. 839. 
4 L. az «Egyetemes Kritikai Lapok» vezércikkeit a mult 

évi októberi és november számokban. 
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néhány mellékkörülményre kívánunk -rámutatni, mint 
a melyek a középiskolai höleseleltanítás szemmel-
tartását különösen is kötelességévé teszik mindazok-
nak, a kik művelődésük vallásos jellegű vonatkozá-
saival szemben nem közömbösek. 

* 

Mióta a keresztény-ellenes szellemi áramlatok ki-
adták a titkos hadijelszót, hogy a kinyilatkoztatáson 
alapuló hitet a tudomány nevében kell megtámadni 
s miden áron űrt kell szakítani a hit és tudás között: 
azóta — irányzatosan vagy az árammal elragad-
tatva — abö l c se l e t is hirtelen és gyökeresen meg-
változtatta eddigi irányát és módszerét, sőt mi több, 
jelentékenyen módosította saját lényegét, voltaképeni 
célját és feladatát is. Sót valamennyi tudományszak 
közül épen a bölcselet kerüli legteljesebben ama 
hadijelszó hatása alá. 

S ez igen érthető jelenség. Az olyan mélyreható 
és általános jellegű kérdésben : vájjon összeférhet-e 
a személyes Istenben és kinyilatkoztatásban való hit 
a tudománnyal általában — első sorban azon tudo-
mány illetékes a feleletre, mely valamennyinek be-
fejezője, egyesitője, képviselője. A kinyilatkoztatott 
vallás ellenségei tehát saját céljaik érdekében jobbat 
sem tehettek, minthogy először is a bölcseletet igye-
keztek elveik szolgálalába szegődtetni, hogy aztán a 
tudományok-tudománya nevében mondhassák ki a 
tudás és hit összeférhetetlenségét. 

A bölcseletet azonban lehetetlenség volt meg-
hódítaniok természetének megtörése, gyökeres átala-
kítása nélkül. Mert a bölcselet, a mint évezredeken át 
élt és fejlődött, nemcsak közömbösnek nem bizonyult 
a vallás alapelveivel szemben, de sőt egyenesen rá-
vezetett azokra. A vallás alapelvei a bölcseleli kuta-
tások lényeges és elsőrangú eredményei. Azon tudo-
mány, mely lényegénél fogva a dolog végső létalap-
jait, a kül- és belvilág legáltalánosabb elveit és okait 
kutat ja : mennél inkább kifejti lényegét, annál köze-
lebb jut az okok okához, az elvek elvéhez, a min-
denség legáltalánosabb létesítő-, cél- és minta-okához. 
A theodicea vagy természeti Isten-tan mint Isten-
bölcselet a pogány ókortól kezdve épen e miatt ter-
mészetszerűleg és állandóan egyik legfőbb kiegészítő-
része volt a bölcseletnek s mainap is az még, akár 
a brahmán bölcseletnél is. 

A bölcseletnek ezt a természetszerű törekvését az 
okok oka felé kellett tehát legelőször meghamisí-
taniok a kinyilatkoztatás s a személyes Isten ellen-
ségeinek. Meg is tették ezt, midőn a bölcseleti kuta-
tás céljául a végső okok és elvek helyett a végsőbb okok 
és elvek felderítését tűzték ki, melyet aztán pozitiv 
célnak híreszteltek el, ellentélben a «transzcendens», 
«metafizikai» célokkal. 

Ezen újkori bölcseletnek tehát nem a követke-
zetes haladás a legfőbb szabálya; főfeladata nem az, 
bogy egyre fölebb, egyre magasabb, egyre összefog-
alóbb szempontokra emelkedjék, hanem ellenkező-

leg: hogy egy lépéssel legfőbb fejlődési pontja előtt 
megálljon, meghátráljon s az alsóbb szempontok: a 
mellékes részletkérdések határkörébe zárkózzék. 

De még itt sem állhat meg a bölcselet irány-
zatos átalakítása. Még a részletkérdések terén is 
vajmi sokat állapitolt meg a régi, a hagyományos 
bölcselet a mi — legalább a régi következtetések-
kel — nem kaphatott kegyelmet az Isten-iszonyban 
szenvedő modern tudomány zászlóvivői előtt; mert 
nem volt egyéb, mint egy-egy éles fegyver a theiz-
mus kezében, egy-egy erős támasza a személyes 
Istenben való hitnek. A bölcselet ezúttal is «ancilla 
theologiae»-nek, a hittudomány szolgálójának bizo-
nyult, nem külső kényszerből, irányzatos ráerőszako-
lásból, hanem belső szükségességből. A legfontosabb 
részleles bölcseleti tételek a hit útjait egyengetik: 
az akaratszabadság megállapítása, a lélek és értel-
münk szellemi voltának kimutatása, az erkölcsiség 
végső zsinórmértékének kutatása, a mozgásról és 
esedékességről, az időről és örökkévalóságról, az 
állati ösztönökről, az élet, a világ eredetéről, a ter-
mészet valamennyi osztályáben uralkodó remek cél-
irányosságról szóló fejtegetések, valamint öntudatunk 
bizonyos tanúságai — mind megannyi praemissái, 
kiindulópontjai egy-egy hathatós Isten-érvnek. 

A modern bölcseletnek már most módot kellett 
találnia benne, hogy ezeket a kérdéseket valami 
cimen vagy egyáltalán mellőzze, vagy legalább tel-
jesen a háttérbe szorítsa, a hol hihetőleg akkor sem 
lesznek nagyon ártalmasak, ha az ellenük felhozni 
szokott ellenokoskodások gyengesége mégannyira 
nyilvánvaló is. 

Az említett sajátosan bölcseleti és elsőrangú 
jelentőségű kérdések divatos háttérbeszorítását más-
kép alig is lehelne megérteni. Ama célzatosság nél-
kül megmagyarázhatatlan talány volna az az eről-
tetett, mesterkélt egykedvűség, mellyel bizonyos 
modern bölcselők a legközelebb fekvő, legérdekesebb, 
legfontosabb és legalapvetőbb kérdések mellett mint-
egy elsurrannak, hogy aztán annál tovább időzzenek 
a részletkérdések apróságokba vesző tárgyalásánál, 
melyek — mint például az idegrendszer hosszas le-
írása a lélektan keretében — inkább előkészítő, mint 
kiegészítő részei a voltaképeni bölcseletnek ; s ugyan-
csak erre a célzatosságra vall az a folytonosan meg-
újuló, valósággal aggodalmas fölszólalás, hogy a 
modern bölcselőnek nem szabad «terméketlen» speku-
lációkban, «transzcendens» kérdések bolygatásában 
tetszelegnie, hanem he kell érnie a kül- és belvilág 
tüneményeinek, muló jelenségeinek és törvényszerű-
ségeinek osztályozó megfigyelésével, tehát bizonyos 
magasabb fokú, tágabbkerelű természetrajzzal. Úgy 
látszik,attól tartanak ezek a modern emberek, hogy azok 
a «termékellen» spekulációk nagyon is termékenyek-
nek bizonyulnaksama kérdések feszegetése megkedvelt 
önistenítő gondolatkörükre nézve nagyon is transz-
cendens eredményeket hozhat létre. Bangha fíéla S. J. 
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7(égi hires harangok. 
A campanológiának nálunk aránylag nagyon 

kevés buzgó hive van, nem úgy, mint a külföldön, 
a hol a harangok kullurtörténeti és archeológiai, 
művészi és folkloristikai vonatkozású földolgozásának 
egész irodalmával találkozunk. Ezt az irodalmat egé-
szíti ki egy angol tudósnak és amatőrnek, dr. Ráven-
nék nemrég megjelent, díszesen illusztrált műve, Anglia 
harangjairól. («The Reils of England», Dutton and Co. 
338 oldal.) Raven tizennégyéves ifjú korától fogva 
foglalkozik hasonló irányú kutatásokkal; összekötte-
tésbe lépett Anglia legelső campanologistáival s ily 
módon becses anyagot hordott össze könyvében, 
mely alkalmas nálunk is arra, hogy ez elhanyagolt 
búvárlati ágra fordítsa a figyelmet. 

Rövid fejezetet szentel a szerző az ókoriak tin-
tinnabulumainak, azután megismertet a legrégibb 
angol harang- és kolompformákkal, melyeket a szá-
zadok romjai fönntartottak számunkra. Erclemezből 
kalapált és összeforrasztott harangokat is használtak 
már ez időben, mint a hogy máig is széltében hasz-
nálják juhkolompoknak, melyeknek hangja oly csengő, 
hogy csendes éjjeleken négy mértföldre is elhallszik. 
Lassan-lassan azonban mindjobban összeforrott a 
vallásos kullusszal a harang s ezen a réven bizonyos 
szentség nimbuszát nyerte. A «Liber Landeyensis» 
már 622-böl említ egy különösen szép hangú haran-
got, melyet a közönség ajánlott föl szent Tódor-
nak. «Ez — úgymond a forrás — gyógyította a bete-
geket, itélt a gonoszok fölött s a mi még csodálato-
sabb, minden órában magától megkondult a nélkül, 
hogy valaki hozzáért volna, míg végre megbénítva 
az emberek bűnei által, kik szentségtelen kezekkel 
nyúltak hozzá, megszűnt működni.» 

A római invázió nem változtatott semmit az 
angol harangokon. A szászok idejében tornyok kelet-
keztek mindenfelé az országban «lármaharangok» 
számára s Atheisten 926. évi törvénye minden «tha-
neság»-ra nézve kötelezővé tette lármaharangok föl-
állítását. 

Már akkor nagy súlyt fektettek a harangok szép 
összjátékára is s ebből az időből származik az az 
angol közmondás, hogyr «szép, mint a crowlandi 
harangszó». A crowlandi apátság harangjai ugyanis 
messze földön híresek voltak s a legnagyobbat kö-
zülök Guthlac-nak nevezték arról a nemesről, a ki 
mint remete élt e helyen, a hol halála után az apát-
ság épült. Erről a nagy tenor harangról tartolta a 
közhit azt is, hogy fejfájást gyógyít a hangja. Ez 
időben jött szokásba, hogy a harangokat egyes tekin-
télyes egyénekről nevezzék el. 

A normann korszak alatt még szaporodtak a 
harangok, többnyire vagyonos hivek ajándékából. 
Igy egy Lyolf nevű nemes, a ki gazdag volt kecskék-
ben és juhokban, sok háborítást szenvedett az éjjeli 
tolvajoktól. Végre megunta a sok zaklatást, eladta 

barmai nagy részét s azok árán harangot vett, melyet 
az apátságnak adományozott. Mikor először hallotta 
saját harangja hangját, örömteljesen kiáltott föl : 
«Milyen szépen mekegnek kecskéim és bégetnek j u -
haim!» Felesége szintén ajándékozott az apátságnak 
egy harangot s a kettő — úgy mondják — gyönyö-
rűen harmonizált. 

Látni ebből, hogy már akkor voltak harangön-
tők Angliában, a kik tudták a módját, miként lehet 
a harang ércébe szívhez szóló szózatot önteni. 

A harangozó kötél is csak akkor kezd divatba 
jönni, azelőtt a harangot kívülről verték vagy nyel-
vét kézzel lóbálták oldalához. Föl van jegyezve, hogy 
Canterburyben nem kevesebb, mint hetvenhárom 
emberre volt szükség, hogy az öt harangot megin-
dítsák. Fájdalom, mindezek a szép harangok ma már 
elvesztek, részint tűz pusztította el, részint a tornyok 
összeomlása. 

Számos legenda szól aztán elrablott, vagy elsü-
lyedt harangokról, melyek még ma is megkondulnak 
az Óceán, vagy a tó fenekén. Ilyen hagyomány él 
1541-ből a bangori püspökről, a ki székesegyházának 
harangjait eladta volna és a miatt hirtelen megva-
kult, a mikor épen a harangokat a hajóra akarták 
szállítani. Föld alá súlyedt harangokról is mesélnek 
itl-ott, például Relaigh közelében, a hol állítólag 
századokkal ezelőtt egy egész falut a templommal 
együtt eltemetett a földrengés. Sokáig fönnmaradt 
azután az a szokás, hogy a lakosság karácsony nap-
ján összegyűlt, hogy hallja az eltemetett harangok 
zúgását, a mit jól ki lehetett venni, ha az ember 
füleit a földhöz tartotta. 

Romfordban is mutatják még azt a helyet, a hol 
egy ódon templom állott, a melyet a XV. század vé-
gén romboltak le. Itt is hallani véli még a köznép 
minden András napján a harangkongást, valamint 
Rlackpool mellett, a hol azonban már karácsony es-
téjén szólalnak meg a harangok. 

Egy norfolki falu szájhagyománya szerint ott egy-
szer vita támadt a lelkész és az egyházi hatóság közt 
egy égő toronyból megmentett harang fölött s a vitának 
a sátán vetett véget, a ki elhurcolta a harangot. 

Mikor aztán a lelkész üldözésére kelt, a sátán a 
haranggal együtt a földbe sülyedt, a honnan még 
ma is fölhangzik néha a harangszó. 

Különös szokás van Wentnorban, a hol minden 
év novemberének utolsó csütörtökjén «halottnak ha-
rangoznak». Történik pedig ez egy utas családjának 
alapítványából, a ki abban az időben ott keresztül 
utazóban vesztette életét. Azóta nem múlik el év, 
hogy pontosan abban az órában meg ne húznák a 
harangokat, emlékeztetőül a szerencsétlenül jár t ván-
dorra. Rablott harang a tárgya egy worcesteri sötét 
legendának is egy diákról, a ki szintén harangot lo-
pott, de elfogták és elevenen lenyúzták bőrét. 

Dr.Raven szerint a szentségtönMettes egy bőrdarab-
ját ma is őrzik a székesegyház könyvtára régi kapuján. 
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Érdekesen ir dr. Raven egyes harangok fölira-
tairól és díszítéseiről is. A legrégibb ismert föliratok 
korát I. Edward idejére viszi vissza. Az ő feje díszíti 
a legrégibb angol harangok némelyikét. Különben 
úgy a szerzetek harangöntőinek, valamint a világi 
harangöntőknek is szokásuk volt rimes hexameterek-
ben örökíteni meg a harangon a nevet és időt. Ezek 
a régi harangöntők bámulatos műgonddal és mű-
érzékkel dolgoztak. Henrik király idejében azonban 
a szerzetesek harangjai olvasztóba kerültek s ágyú-
kat öntöttek belőlük. Egész Erzsébet koráig a harang-
öntőknek nem is akadt többé dolguk, csak akkor 
virágzott föl új ra a harangöntés s virágzása tartott 
a parlamenti háborúk egész ideje alatt. De az angol 
harangöntés igazi fejedelme a XVII. század folyamán 
a colchesteri Miles Graye volt, a lavenhami hires 
tenor harang mestere, melyről azt állítja egy mű-
értő, hogy teljes oktávát rezg és hogy hangja az idő-
já rás szerint változik. Tény, hogy legkiválóbb tulaj-
donsága vékonysága, különösen a koronáján. 

A harang-összjátékot is nagy tökélyre fejlesztet-
ték az angolok dr. Raven szerint, a régi századok 
szokásához híven, a mikor a vezérharangozó adta 
meg a jelt a harangok váltakozó meghúzásához. 
Azt mondja többek közt, hogy hozzáértő egyén öt 
harangot is képes egyszerre működésben tartani, az 
elsőt és másodikat jobb- és balkezével, a harmadi-
kat a könyökével, a negyediket és ötödiket lábaival. 
Természetesen az előbbieknek kötelei rövidebbek az 
utóbbiakénál. 

Az emberi elme foglalkoztatásának egyik leg-
szebb és leghálásabb tere a harangnak, a keresztény 
vallás e költői symbolumának kulturhistóriai szerep-
lése és műtörténeti méltatása. 

Mielőtt az egyre jobban terjedő közöny kioltaná 
azt az inspirációt, melyet a harang komor és iinne-
pies szózata századokon át gyakorolt a lelkekre, 
vajha nálunk is megmentené valaki a régi magyar 
vallási élettel oly sokszorosan összeforrott emlékeket, 
melyeket a dr. Raven angol műve oly érdekesen és 
tanulságosan tárgyal. Várnai Sándor. 

Budapest. A napilapszerkesztés művészetének egyik 
nyilt titka — az, hogy a napilapok nem újévre, hanem 
valamivel előbb, karácsonyra rohanják, akarom mond-
dani, lepik meg a jámbor olvasóközönséget oly óriási 
lapszámmal, hogy egy-egy ily karácsonyi reklámszámot 
nincs mód benne, hogy valaki karácsony napján feje 
belebódulása nélkül elolvasson. Kábítóan sokat és válto-
zatosat kap ilyenkor az olvasó, hogy a meglepetés és 
bámulat tartson mindaddig, míg a minden oldalról 
körülreklámozott olvasó meg nem adja, előfizetésre nem 
tökéli el magát. 

A haláskeltésnek, vagyis a közönség előfizetésre 
indításának ezt a művészetét és annak karácsonyi 
opus-szát, a hires «reklám-számot», a lapírás és szer-
kesztés művészetében mester «Budapesti Hirlap» a maga 

illető számában, a következő kijelentéssel mutatja be 
december 25-iki számában, elárulva, vagyis inkább 
fönnen hirdetve a lapszerkesztés művészetének nyilt 
titkát. 

«Régi szokása, úgymond, a magyar újságírásnak, 
hogy karácsonykor ünneplőbe öltözik lélekben és test-
ben egyaránt. . . Kiben mi lakik, tehetség, ötlet, újság-
írói szellemesség, cím, izlés, a lap szellemi karácsony-
fájának díszítésére használja. Úgy tetszik, még a gépek 
is ünnepiesebben zúgnak ilyenkor, pedig sűrűn, folyton 
zúgnak, mert a karácsonyi szám nemcsak minőség, 
hanem mennnyiség dolgában is (még pedig főleg ebben, 
egészítjük ki mi) vezérlő lapja az évfolyamnak.» 

A nagy gonddal és ügyességgel szerkesztett szabad-
elvű nemzeti city-lap még egyszer visszatér a lapírás e 
dicsőséges zeniljére. December 27-iki számában, «Kará-
csonyi gondolatok» cím alatt, az ünnepi hangulatból 
kijózanodva, keserű gúnnyal önti le az évfolyamnak 
földicsért vezérlő lapját, a hires karácsonyi számot. 
«A tömött bugyellárisban, úgymond a példázat, nem 
mindig bankó rejtőzik, olykor csak — haszontalan pa-
piros.» Ugyan merre, hova suhintott a sanda mészáros 
ezzel a keserüizü leleplezésével? mert magát bizonyára 
nem akarta pellengére állítani és mi szívesen is elismer-
jük, hogy a «B H.» az ő karácsonyi számára a maga 
álláspontjáról megelégedéssel tekinthet bármikor vissza. 
Kit és mit sújtott tehát? 

Százat merünk tenni egy ellenében arra, hogy a 
«B. H.» a «has/ontalan papiros» keserű vádjával az 
Az Újság című darabont korteslapra célzott, mert legtöbb 
«haszontalan papiros»-sal karácsonykor ez a lap lépett 
ki a fórumra, az egész fővárost felverő ama híresztelé-
sével, hogy nem kevesebb, mint 100 000 példányban 
jelenik meg az ő karácsonyi száma, oly terjedelemben, 
a minőt a föld színe még aligha látott volna. Valóságos 
monstrum-lapszám, ívrétű 160 oldal, míg a «B. H.» és 
a «Magyarország» csak 64 oldalig mentek. Van itt 
minden, a paprika-jancsiságtól föl egész a pápai encik-
likáig a modernizmus ellen. Bocsásson meg a «B. H.» 
Velélytársi minőségében az egyszer nagyon elszólta 
magát. Az «Újság» kolosszus-számának a rengeteg pa-
pírja nem — «haszontalan» papir. Meghozta az mái-
bizonyára az üzleti hasznot, kivált a 33—64. lapokon 
terjeszkedő nagy üzletek nagy hirdetéseinek a szállítása 
fejében. Azt mondják: a jobb ellensége a jónak, a több 
a kevesebbnek. Igaz is, nem is. Igaz, abban a pogány 
világban, a melyről a «B. H.» oda lyukad ki panaszával, 
hogy : «őrült verseny folyik a nagy üzletek tulajdo-
nosai között, nem csupán azért, hogy boldoguljanak, 
hanem azért is, hogy versenytársaikat tönkretegyék». 
(Dec. 25.) Ez a keresztény civilizáció XX. századában 
a fölfordult, a pogány világ. Mert a keresztény vallás 
szellemében, a keresztény vallást gyakorló hivek lelké-
ben és külső tevékenységében, a «több» mindig gyara-
pítója a «kevesebb»-nek, a «jobb» biztosítéka és telézője 
a «jó»-nak. Uraim 1 Vissza a keresztény vallásra! Ez itt 
most a nagy tanulság. Akkor nem lesz majd sem «őrült» 
verseny, sem tönkretevés : «bellum omnium contra 
omnes», hanem lesz béke és gyarapodás, Isten áldásá-
val, édes lelki nyugalommal, epesztő, aggasztó keserűség 
nélkül. Fiat, fiat! 

* 
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London. Egy konvertita nagy hagyományáról — 
tetl jelentést dr. Bourne westminsteri érsek a pápának. 
Lord Brampton nagy összegeket hagyott végrendeletében 
két célra, a melyek közül az egyik karita iv, a másik 
tudományos jellegű. Ez utóbbi célra esik a.: alapítvány 
nagyobb része. A végrendeletben ki van emelve az angol 
katholikusok számára a papnevelés elősegítése Lővenben, 
Rómában, Jeruzsálemben. Nincs kizárva az, hogy a 
tudományos célra kapott alapítvány egy része a nemzet-
közi katholikus tudományos társulatoknak fog jutni. 

W a s h i n g t o n . Nagy áldozat katholikus egyetemre. — 
Gibbons bíbornok, boltimorei érsek körlevelet intézett 
az Unió érsekeihez, kifejtve előttük a washingtoni katho-
likus tudomány-egyetem szorult anyagi helyzetét és jö-
vőjének veszélyeztetését, hogyha gyors segítség nem 
jön. Az amerikai katholikusoknak 2 millió dollárt kell 
összeadni, hogy az alaptőke az egyetem fönntartására 
elégséges legyen. Ebből kitűnik, hogy egy-egy egyetem 
fönntartására a minimum 10 millió korona alaptőke 
szükséges. 

° * 

P á r i s . Vegyes hirek. — Híre ment a lapokban s 
úgy látszik, igaznak bizonyul, hogy Battifol, a toulousei 
katholikus egyelem rektora, modernislikus törekvések 
címén folyó évi január 1-ével állásától megfosztatott. 
Itt ebben a világvárosban a karácsonyi éjféli misék oly 
látogatottak voltak, hogy még a radikális lapoknak is 
föltűnt a dolog. A hivek a mult évi mulasztást igye-
keztek pótolni. Akkor nagy volt a zavar; most a kedé-
lyek már nyugodtabbak. Az üldözés használ az egyház-
nak ; buzgóvá, izzóvá leszi a hitéletet. A «Gaulois» és a 
«Temps» nyiltan támadják a «blok-kormányt». Az 
előbbi bebizonyítja, hogy a 354 szavazattal megszava-
zott Briand-féle rabló-törvény «rendszeres tagadása» az 
1789-iki «halhatatlan elveknek» vagyis «az emberi jogok 
deklarációjának». Miért? Mert például az 1789-iki alap-
törvénynek 17. cikkelye a magántulajdont sérthetetlennek 
és szentnek jelenti ki és ez mint elv a francia Code 
civil alapját képezi. Érdekes az az országos mozgalom 
is, a mely Franciaországban a jelenlegi parlament ellen 
irányul. Be van bizonyítva, hogy ennek a parlamentnek 
a radikális többsége a nemzet kisebbségét képviseli csu-
pán. A hires francia «souffrage universel», a melyről a 
világ azt hiszi, hogy az a nemzet közakaratát igazán és 
tisztán képes uralomra segíteni, mesebeszédnek, por-
hinlésnek, világcsalásnak bizonyult. 

* 

R ó m a . Vallásos népiskola. Nathan zsidó-szabadkü-
miíves polgármester első kudarca slb. — Prinesti, volt 
külügyminiszter, a képviselőház előtt kijelentette, hogy 
ő a vallásoktatásnak a népiskolákban való megtartása 
mellett fog küzdeni és nem hiszi, hogy az országgyűlésen 
az ellenkező áramlat többségre tegyen szert. A bloc-
sindacót, a volt szabadkőműves nagymestert kudarc 
érte. A félhivatalos «Tribuna» kijelenti, hogy a suszter 
maradjon a kaptafánál és ne akarjon politikát csinálni. 
Nathan úr ugyanis egy antimonarchikus és osztrákelle-
nes tüntetésben vett részt. A nevezett lap leckéje szó-
szerint ez volt: «Ha a bloc a kapitóliumba (városházára) 
a végett vonult be, hogy olt anlimonarchikus és osztrák-
ellenes politikát csináljon, hát ebből ne csináljon titkot, 
hanem mondja ki egyenesen, hogy a város polgárai és 

a kormány megtudják, hányat ütött az óra». — Folyó 
év elejével az olasz papnevelő-intézetek reformjára nézve 
új szabályzat lép életbe, a melyet nagy részben maga 
X. Pius pápa dolgozott ki. —g—la-

A r r h e n i u s « F ö l d ü n k és az ég i t e s tek , m i n t az 
élő l é n v e k l akóhe lye i . («Természettudományi Köz-
löny» 1907. dec. füzete. 665 1.) 

A «Természettudományi Közlöny» decemberi füze-
tében közölte Arrhenius Svante stockholmi tudósnak 
tanulmányát a címben foglalt, fölötte érdekes kérdésről, 
melynek különösen a második fele érdekelt, a meny-
nyiben azt gondoltam, hogy ebben az irányban, t. i. 
az égitestek lakóiról valami újabb adatot, valami újabb 
fölvilágosítást olvashatok. A cikk elején maga a tudós 
is mondja, hogy «az idegen világok egészen más vonzó-
erőt gyakorolnak gondolatvilágunkra, ha azokon élő 
lényeket sejthetünk». Pedig az eredmény tagadó. Fiam-
marion ellenben egyik müvében csakhogy nem a fotog-
ráfiájukat is bemulatja a csillagok lakóinak, annyira 
biztos létezésükről. Ebből is kitetszik, hogy nem komoly 
tudós, mert adatok helyeit fan láziával dolgozik. 

Arrhenius óvatosan jár el; abban, a mit mond, 
adatokra támaszkodik s valószinűeknek nevezi állításait. 
S nem is a csillagok lakóiról ejt szót tulajdonképen, 
hanem — ezt csak érintvén — azokról a föltételekről 
számol be, a melyek mellett a Föld s a többi csillagok 
lehetnek élő lények lakóhelyei. 

Ezt is érdekes tudni, a mennyiben elénk adja azokat 
a valószínűségeket, a hogyan ma következtetnek a tudó-
sok Földünk első alakulására, míg élő lényeket befo-
gadhatott. Rövid kivonatban előadása a következő. 

Hogy a Föld kezdetben «puszta és kietlen volt», 
az — úgymond — kétségtelen. Jelenleg valószínűleg ki-
felé szilárd, befelé kocsonyásan folyós burokkal körül-
vett gáztömegből áll. Kezdetben a Naptól elszakadt gáz-
gömb volt, ugyanolyan állapotban, mint a milyet a 
Napon még ma is észlelhetünk. Ez a gázgömb, mely 
velejében körülbelül a Nap mostani állapotához hason-
lóan viselkedett, a hideg világűrbe való sugárzás révén» 
fokozatosan elvesztette magas hőmérsékletét és végül 
felületén szilárd kéreg képződött. Lord Kelvin számítása 
szerint 100 évnél nem tartott tovább, hogy a Föld kér-
gének hőmérséklete 100°-ra sülyedt. 

Ilyen hőmérsékletben élő lények minden bizonnyal 
nem élhetnek, mert a sejtek fehérjei ilyen magas hő-
mérsékletben a tojásfehérjéhez hasonlóan rögtön meg-
olvadnak. Loeb amerikai fiziologus szerint 55°-nál na-
gyobb hőmérsékletű forrásokban már nem lehet mo-
szatokra bukkanni. Minthogy pedig a földkéreg hőmérsék-
lete 100°-ról sokkal gyorsabban sülyedt 55°-ra, mint 
1000°-ról 100°-ra, mondhatjuk, hogy az első földkéreg-
képződés és az élet fönnmaradására kedvező hőmérsék-
letig való lehűlés szaka között csak kevés évezred mult el. 

(Megállapított tény tehát, hogy a Földön élet nem 
volt, hogy az életnek kezdele volt s itt áll elő a nagy 
kérdés : honnan és hogyan keletkezelt ? Két felelet van : 
teremtés által és spontán generáció útján. E másik mód 
mellett érvet eddig nem ludtak tölmutatni).. 

Ezután tovább megy át a Föld lakhatóságának to-
vábbi föltételeire. 
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Annák úgymond— hogy à Föld élő lények 
lakóhelye lehet, az az oka, hogy külső részei kisugárzás 
úlján alkalmas hőmérsékletre (55° alá) sülyedhetnek, 
de még sem hűlhetnek le oly erősen, hogy az egész 
világtenger (már t. i. földtenger) felülete állandóan be-
fagyna és hogy a kontinensek hőmérséklete mindig 
a fagyáspont alatt maradna. Ez a kedvező közbülső 
szak úgy létesül, hogy a Nap sugárzása a Földnek a 
világűr irányában történő hőveszteségct pótolni birja és 
elegendő ahhoz, hogy a földfelület nagyobb részeit 
fagyáspont fölötti hőmérsékleten tartsa. 

Ez a lakhatósághoz szükséges hőmérséklet föltétele. 
A Föld felülelének szükséges hőmérséklete bizonyos 

fokig a Földet környező légkör minémüségén és főleg 
az utóbbinak hőáteresztő tehetségén alapszik. Fourier 
már 1800 körül föltételezte, hogy légkörünk a hőveszte-
ség ellen védő hatást fejt ki, a mennyiben a Föld körül 
olyan tulajdonsága van, mely a hőálbocsátásra nézve 
az üvegre emlékeztet. 

Érdekes folytatólag annak a kérdésnek megvilágí-
tása, mi lenne akkor, ha a Földnek nem volna légköre 
vagy ha ez a sugarakat teljesen áteresztené? Erre ter-
mészetesen csak közvetve a Naprendszerünk többi bolygói 
állapotának összehasonlításával lehet felelni. 

A levegő léte vagy nem léte, valamint a középhö-
mérséklet sejtett fokaihoz képest, hogy csak az ered-
ményeket jelezzük, a Holdon, Merkúron nincs élet; 
Vénus egyes részei, különösen a sarkok körülötti terü-
letek kedvezők a szerves éleire ; Marson nagy valószínű-
ség szerint szerves élet tenyészhelik, középhömérséklele 
-j- 10'C lévén, de hozzáteszi: kissé elhamarkodott dolog 
volna az úgynevezett Mars - csatornák jelenlétéből a 
Marson értelmes lények létére következtetni. 

A mi a többi nagy bolygót illeti, a felületükre nézve 
kiszámított közepes hőmérséklet nagyon alacsony. A mai 
fölfogást összegezve, arra a valószínű következtetésre jut, 
hogy a Jupitertől kedve a külső bolygók a Naphoz ha-
sonlóan gázneműek és sűrű felhőlepellel vannak körül-
burkolva s ez a lepel megakadályozza, hogy belsejükbe 
pillanthassunk. Ezekről a bolygókról — úgymond — 
nem tételezhetjük föl tehát, hogy rajtuk étö lények tar-
tózkodhatnának ; inkább holdjaikról tehetnők ezt föl. 

Tegyük föl, hogy így van a dolog az élő lényekkel : 
micsoda kiválósága következik ebből Földünknek nap-
rendszerünk többi bolygói között! Hát csak Földünknek 
volna ez a gyönyörű változatos faunája és flórája s 
benne az ember, ez az értelmes, nagy haladásra kcpe-
sitett lény? Ennek gondolata, A rrhenius visz rá, mennyire 
emeli szememben a Genezis két első fejezetének értékét I 
Szögezzük le ezt a sokatmondó tételt a mai materiálisz-
tikus eszmeáramlatok között. 

A növények életéhez carbonium, az emberek életé-
hez oxigén kell. Fejtegetve ezeknek az elemeknek kivá-
lását az ősanyagból, megállapítja, hogy a levegő szabad 
oxigenjének mennyisége körülbelül megegyezik az üle-
dékes telepek szabad szén mennyiségével és hogy a 
levegő összes oxigenje valószínűleg a növények élet-
folyamata révén képződölt. Ez az oxigén az állati élet 
keletkezésének lényeges föltétele. Tehát az állati élet 
későbbi, mint a növényi élet. 

Ez nagyjában Arrhenius tanulmányának a tartalma, 
A tudomány kutat az igazság után s a hol megközelíti 

s a mennyiben megközelíti, mint látjuk, mindig köze-
lebb visz a kinyilatkoztatás adatainak megerősítéséhez. 

* 

N y u g a t . Ez a cime egy újonnan előlépett s régi 
folytatás gyanánt kéthelenkint megjelenendő folyóiratnak. 
Kezünkbe került, másnak is kezébe kerülhet olvasóink 
közül, azért kell szólnunk róla. Sok mindenről van 
benne szó. de semmit sem lehet belőle tanulni. Tudo-
mányos-léle írásainak könnyedsége az ürességből eredő 
könnyüség, magva nincs. 

A mi a stílusban affektállság, nagyképűség, szer-
telenség csak van, az ebben a füzetben mind hatványo-
zottan található. Eredetisége és szellemessége az érthe-
tetlenségben és lehetetlensége miatt való szokatlanságában 
van csak. (Pl. Jób Dániel elbeszélése.) Ady Endre olyan, 
a milyennek máshonnan is ismerjük ; újszerű akar lenni, 
de csak különc marad és émelygős. Elbeszélései nem 
azok, talan nem is akarják, hogy azok legyenek. Hát 
ugyan micsodák? Ki tudná ezt? Nem egészséges érzék-
nek, nem zavartalan agynak, nem rendes verésü szívnek 
valók ; fantáziák . . . rémlatások . . . víziók ? ? Nem ; hanem 
tinta és papírfogyasztások csak ! Szavakban, mondatban 
csak a bombasztot, a fröccsöt keresik ; gondolataik kuszál-
tak, befejezetlenek, talán egyáltalán nincsenek ? . . . 
(Pl. A Sionhegy alatt vagy Az élő harang.) Obscénitás 
bőven akad. (A völgyben. Hajnali madarak.) 

A hol mondani kellene valamit, a hol el kellene 
valamit Ítélni, mert elitélni való, de az író nem meri 
elítélni, ott kertel, csűr-csavar s dicsőíti a művészet 
fölött diadalt arató üzletet. (A Vígszínház.) Ki is jelenti 
ugyanezen cikk írója, hogy nem is akarja «szinházmora-
listává kijátszani magát, elvégre a szinház magánüzlet1 

is lehet.» S bár megmondja, hogy mi a baj, de el nem 
ítéli, meg nem bélyegzi, pedig van róla átkos mondani-
valója : «A Vigszinház a francia irodalom tertiär tüne-
teivel festette rózsaszínűre és betegre ezt a bőrt». Hát 
ez igazában nagy Ítélet, de nagyon-nagyon kendőzve, 
gyáván kifejezve. 

Az a folyóirat, melynek szerkesztője, Ignotus, Bródi 
Sándor «Dada» cimü színművét «gyönyörű darabnak», 
«kitűnő, gazdag, telihangú költői és színpadi munka», 
néven meri elnevezni — az a folyóirat nein való uri 
asztalra, nem úrira — tisztességesre nem való. 

A ki megkapta, fütsön be vele, ne csomagoljon bele, 
szó sincs róla ! Fütsön be vele. Legalább hasznát lálja, 
másra nem használható. Takács Gedeon. 

* 

Archaeolofliae Biblicae Summarium. Praelecti-
onibus academicis accommodatum a Francisco Xav. 
Kortleilner, studii biblicii Veteris et Novi Testamenti 
lectore approbato, abbatiae Wiltinensis canonico regu-
lari et subpriore. Cum approbatione ecclesiaslica. Oeni-
ponte. Libraria Academica Wagneriana. MCMVI. Nyolcad-
rét. 415 lap. Ara 6 korona. 

Igaz örömmel üdvözöljük ezt az egyházilag jóvá-
hagyott és ajánlott müvet, melyről a német, francia és 
olasz szaklapok is a legnagyobb elismerés hangján nyi-

1 Ma-holnap minden csak üzlet lesz ; szomorú hanyat lás , 
izraeliták csinál ják s a mieink utánozzák. Szerk. 
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latkoztak. Tankönyv, kompendium ez, mely elsősorban 
iheologusoknak van szánva, kik nem választhatnak 
maguknak ennél ügyesebb és alaposabb tankönyvet a 
Szentírás szövegének megértéséhez és méltánylásához. 

Címe után ítélve azt hinnők, hogy tán rövid, váz-
latos vonásokban adja a fontosabb bibliai régiségek ki-
vonatát. De tévedünk. A mily keveset ígér, oly sokat ad. 

Előszavában kifejti a szerző müvének célját s el-
sorolja azon katholikus és akatholikus munkákat, melye-
ket forrásmunkákul fölhasznált. Az előszó után nagyon 
praktikusan a tartalomjegyzék foglal helyet. (IX—XX.) 
Utána következik a bevezetés (Prolegomena 1—12. lap), 
mely röviden, de világosan meghatározza az alapfogal-
makat s nyilt képet ad a bibliai régiségtan mibenlétérői, 
tudományos műveléséről, irodalmáról, fontosságáról, 
és fölosztásáról. 

A tárgyalás beosztása a hagyományos két főrész : 
I. Antiquitates sacrae (13—203. lap) és II. Antiquilates 
sociales (205—394. lap). Az első főrészben megismerteti 
velünk a zsidó istentisztelet helyét, a vallásos személye-
ket, a szent időket, majd magukat az istentiszteleteket. 
E négy nagy fejezethez függeléket csatol a zsinagógákról, 
a vallásos szektákról, aztán a babonáról s a különböző 
vallásellenes irányzatokról. A II. lőrcsz, Antiquitates 
sociales, két nagy fejezetre oszlik: Antiquitates dome-
sticae és Antiquitates polilicae. 

Dicséretére mondjuk, hogy semmi lényeges kifogást 
nem találunk benne. Mindenütt a Szentírás szavaihoz 
tartja magát. Itt-ott az új-szövetséget is érinti. Legfeljebb 
apróbb, lényegtelen megjegyzéseket tehetnénk. Egyre 
mégis figyelmeztetjük a szerzőt, a mit a második ki-
adásnál figyelembe vehet. Igaz, hogy müve Summarium, 
vagyis vázlatos áttekintése a bibliai régiségeknek, azért 
mégis szenteljen majd néhány oldalt a földrajzi és ter-
mészetrajzi régiségeknek is. Illetve ismertesse röviden a 
zsidó nép földrajzi viszonyait is. Szigorúan véve igaza 
van szerzőnknek, a midőn elhagyta müvéből e két 
tudományágat, de viszont az is bizonyos, hogy valamely 
vidék földrajzi és természetrajzi viszonyainak ismerete 
világosabb fényt derít az illető népek életére slb. Azon-
felül szeretnők benne bővebben látni a legújabb egiplomi 
és assziriai ásatások és tanulmányok eredményét. Hisz 
Egiptom lőleg építkezés, zene, ipar és földmívelés tekin-
tetében nagy művelő hatással volt a bibliai népekre, 
főleg Izraelre. 

De ezek csak szubjektív ellenvetések, melyek egy 
cseppet sem vesznek el a mü értékéből. 

Megkönnyíti a könyv használatát a végére tett alfa-
betikus tárgymutató. Látszik, hogy a szerző le tud eresz-
kedni hallgatóihoz. Még a kezdő theológus is lexikon-
szerüleg fölvilágosítást nyerhet minden kétségére vonat-
kozólag. 

Szigorú egyházias szellem, logikus menet s korrekt 
rövidség fő jellemvonásai. Nyelve nemesen egyszerű, 
világos, de mindig klasszikus. Nyomása modern s igaz 
dicséretére válik a neves innsbrucki egyetemi nyomdának. 

Ezen nagy szorgalommal, szaktudással, finom tapin-
tattal összeállított Archaeologia, mely minden tekintet-
ben a modern tudományosság színvonalán áll, meg-
érdemli, hogy kiszorítsa szemináriumainkból elavult 
erdei t . 

1 Venator. 

Z. Kassa. Törvényesen bevett vallások : kath. (egynek vé-
tetik a római és a görög kath.), görög keleti, réf., ev., unit, s 
1895 óta az izraelita vallás. A baptista csak törvényesen elis-
mert vallás és pedig a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
1895. évi XL1I1. t.-cikk alapján Lukács miniszter nyilvání-
totta elismertnek (ma még csak ez az egy létezik ilyen) 1905 
nov. 2-án kiadott rendeletével, mely a «Hivatalos Közlöny»-
ben olvasható. A gimn. könyvtárban bizonyosan megvan. 
Erről a vallásról szól minap megjelent művem : A magyar 
baptisták szervezete és hitvallomása valláskritikai szempont-
ból. 1907. 

B. Budapest. Ha nagyon kíváncsi, megmondom. 1907-ben 
a nyomdai költség kitett 11303 K 30 fillért. Ehhez s egyéb 
föltétlenül szükséges költségekhez (pósta, levelezés, folyó-
iratok'stb.)legalább ezer rendes előfizető kellene, ami mégnincs'; 
ebből láthatja a helyzetet. A lapok főbb jövedelme a hirdeté-
sek s más efélék, de ilyen üzlethez én nem értek, mert én az 
eszméket szolgálom. Ezt mind nem panaszkép mondom, hanem 
mivel már önnel együtt többen tettek ez iránt kérdést s én 
nem találok benne titkolni valót. Dolgozom tovább, mint a ki 
ugy élesztettem életre a tiszteletreméltó múltú «Religiót», 
hogy anyagi hasznot tőle nem várok. Ha nem volna oly tete-
mesen magas a munkásdij, helyzete már kedvező volna, most 
azonban a jobb jövőt még csak remélnie kell. Az én illusztris 
előfizető közönségem talán majd ujabb hiveket fog vonzani 
maga után. 

V. Budapest . Kérdéseire a felvilágosító feleletet a jövő 
számban kapja. Az ilyen fontos ügyekben megfelelőbb az 
illetékes helyre fordulni. 

K. "Veszprém-Nyárád. Köszönöm szives értesítését 
ő excja rendelkezéséről, nem volt róla tudomásom. Hálával 
kell fogadnom, a mit különben személyesen is tapasztaltam, 
hogy püspök úr ő excja, sok más gondja között, nem felej-
tette el, hogy éveken át volt szerkesztője annak a «Religió»-nak, 
mely ma bizonyára még nehezebb anyagi viszonyok között 
futja pályáját, mint az ő idejében. A mi az odavaló előfizetők 
számát illeti, arról nem nyilatkozhatom, annyit látok azon-
ban, hogy még nem minden hitközségben ismerik a folyóiratot. 

H e l y r e i g a z í t á s . A «Religio» 2. számának 27. hasábján 
felülről a 32. sorban a mondat így olvasandó : «a babiloni 
templomok emberfejü és bikatestű kerubjai». 

Fi*. Ny i Ira. «Stimmel» nagyszerűen. 
M. Budapest . A Kath. Iskola-Egyesület jövedelmeinek 

egyik erős forrását egy eddig kiaknázatlan, idegen zsebekbe 
vándorló kútfőben, az egyházi ingatlanok biztosításában ke-
resi. A protestánsok az ilyen pénzből már jó ideje támogatják, 
óvják iskoláikat, nekünk eddig nem jutott eszünkbe, hanem 
a biztosítótársulatoknak engedtük át a tömérdek pénzt. Való-
ban nagyon életrevaló s támogatásra méltó terv. 
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JÇegyelem és szabadakarat. dl.) 

II. Molina rendszere. Az alap, melyre Molina a 
maga rendszerét fekteti, az ú. n. scientia media az 
Istenben. 

Istenben u. i. a kinyilatkoztatás alapján há rom-
féle tudást különböztetünk meg: 1. scientia simplicis 
inlelligentiae : a lehetséges dolgok tudását ; 2. scientia 
visionis: a meglevő dolgok ismeretét, akár a jelenben, 
akár a múltban vagy jövőben ; 3. scientia media: 
azon dolgok ismeretét, melyek csak bizonyos fölté-
tel mellett történhetnek, vagy tényleg lehetnek meg. 

Azon dolgok, melyeknek lehető bekövetkezése 
vagy tényleges léte valami föltételtől függ, futuribiliá-
nak neveztetnek. Kérdés, tényleg megvan-e Istenben 
ezeknek ismerete s mi módon ? 

Nem tagadható, hogy Istenben tényleg megvan 
a föltételesen jövendő dolgok ismerete. Voltak ugyan 
Molina ellenfelei között egyesek, kik ezt tagadták; 1 

de tévesen. Krisztus Urunk mondja az evangélium-
ban : «Jaj neked Korozain! j a j neked Betszaida! mert 
ha Tiruszban és Szidonban történtek volna a csodák, 
melyek tibennetek történtek, régen szőrzsákban és 
h a m u b a n tartottak volna bűnbánatot» Máté, 11, 21. 
Tehát tudta, hogy a tirusziak és Szidóniák bűnbána-
tot tartottak volna, föltéve, hogy náluk történtek 
volna az illető csodák. A jövőnek ugyanezen ismere-
tét az Istenről tanít ják a szentatyák is; ennélfogva 
azon tomisták, kik ezt tagadnák, az egész keresztény 
tradícióval helyezkednének ellentétbe. Végül ezt 
tanítja a józan ész is,2 mely némely körülmények 
között magának az embernek is efféle konjekturális 
ismeretet tulajdonít. 

Más kérdés : mi módon ismeri meg Isten a 
«futuribilia»-kat? Három eset lehetséges: vagy azok 
okaiban, vagy a maga határozataiban, vagy végül 

1 «Molina ellenfelei közül egyesek a föltételesen jövendő 
dolgok ismeretét magát is tagadták, vagy egészben, vagy 
részben; ezek közölt leginkább Curiel-t és Ledesma-t szok-
ták idézni. De mióta ezt a dolgot alaposabban vizsgálat alá 
fogták, az összes theologusok, kevés kivétellel, e föltételcs 
dolgok ismeretét az Istenben teljesen bizonyosnak tartják». 
Kleutfjen, Inst. Theol. n. 478. 

2 L. Mazzella, i. műve 454. 

azoknak tárgyi valóságában. Az első eset ki van 
zárva, mert azok a jövő szabad eseményei lévén, 
nincsen szükségszerű kapcsolat a megismerő alany 
és a megismerendő tárgy között ; a második esetet 
állítja a tomista determinizmus, mely a szabadakarat-
tal ellenkezik. A harmadik esetet tar t juk fenn mi s 
az isteni megismerésnek ezt a módjá t nevezzük «sci-
entia media»-nak. Ezt a «scientia media»-t tagadják 
a tomisták; de hivatkozhatnánk legalább kétszáz 
theológusra, kik ezt tanítják.1 

A mi az isteni megismerésnek ezt a módját köze-
lebbről illeti, azt Suarez következőkép magyarázza 
meg: «ez nem jelent mást, mint azt, hogy Isten a 
föllételesen jövendő dolgokat a maga végtelen ismerő 
tehetségével tudja meg, átlátván a közvetlen igazságot, 
mely azokban van vagy lehet s nem szorul valami 
eszközre, hogy azokat megismerje» ; (De Auxil. 2 1. 
2.c. 7. n. 15.) «Ivét föllételes, ellentétes mondat közül : 
ha P. ezen előző körülmények közé kerülne, P. bűnbe 
esnék és P. nem esnék bűnbe, egyik határozottan 
igaz, a másik föltétlenül hasim. Sehogy sem lehel 
mindkettő igaz, sem mindakeltő hamis, mert vagy 
bűnbe esnék vagy nem ; de nem lehetséges az, hogy 
egyszerre s ugyanazon tekintetben bűnbe is essék, 
nem is. Az, a mit tenne, határozottan a bűnbeesés 
cselekedete volna vagy ennek tagadása; mert hatá-
rozatlan cselekedet nem lehetséges. Tehát egyik a 
kettő közül bizonyára igaz, a másik biztosan h a m i s ; 
ámbár véges elme nem látja, melyik a kettő közül 
igaz, melyik hamis. De a végtelen elme, a maga föl-
tétlen tökéletességében szükségkép tud minden igaz-
ságot, a mint az tárgyikig van:»2 

E7. a «scientia media». 
Most lássuk, miben áll Molina rendszere ? Molina 

rendszere szerint egy üdvösséges cselekedet, pl. P. 
megtérése, így folyik le: 1. Isten a «scientia simp-
licis inlelligentiae» állal tudja, hogy természetfeletti 
segítség által minden lehetséges, így P. megtérése is; 
2. a «scientia media» állal tudja, mely segítő malasz-
toknak fog P. ellentállani s melyekkel közreműködni ; 
3. Isten a maga végtelen irgalmából elhatározza meg-

1 L. Henao-t Mazzellánál, i. müve 455. 1. 
3 Suarez : I. mű c. 5. n. 13. 

i. 
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adni P.-nek azt a kegyelmet, melyről tudja, hogy 
azt nem fogja visszavetni; 4. a «scientia visionis» 
által Isten látja P. bűnbánatát, mely nevezett ma-
lasztra fog következni, azért 5. kellő pillanatban Isten 
tényleg megadja P.-nek a neki szánt malasztot; P. 
beleegyezik, közreműködik annak hatásában s megtér.1 

Ezek után Molina rendszerét2 a kegyelem és 
szabadakarat viszonyáról így ér telmezhet jük: a 
kegyelem csalhatatlan hatása az akaratnak a közre-
működésre való szabad elhatározásától függ, melyet 
Isten előre látva, a maga végtelen irgalmából meg-
adja az illető malaszlot. 

Tehát Molina rendszerében a kegyelem hatása 
általában az akarat beleegyezésétől függ «ezért aztán 
szabadságunkban áll a kegyelmet vagy hathatóssá 
tenni, beleegyezvén és magunk részéről közreműköd-
vén oly cselekedetekben, melyek által üdvözlésünket 
készítjük elő; vagy hatástalanná tenni, megtagadván 
beleegyezésünket és közreműködésünket, vagy épen 
ellenkező érzést ébresztvén föl magunkban.»8 Ezért 
«lehetséges, hogy két ember közül, ki Istentől egy-
forma benső sugallatot kapott, egyik szabadakarat-
ból megtérjen, a másik hitetlenségben maradjon . . . 
Sőt lehetséges az is, hogy valaki, ki megelőzőleg sok-
kal nagyobb segítő malaszttal lett hivatva, szabad-
akarata folytán ne térjen meg, egy másik pedig sok-
kal kisebb segítséggel megtérjen.»4 Ilyen a kegyelem 
hatása. A kegyelem csalhatatlan hatása pedig Molina 
rendszerében a «scientia media»-n alapszik, mely 
által Isten előre látja, mely segitőmalasztoknak fog 
pl. P. ellentállni s melyekkel fog közreműködni. 

Molina rendszerének bizonyítása a következő. 
Kétségtelen dolog, hogy az az elmélet a legjobb, 
mely legkönnyebben magyarázza meg a kapcsolatot 
a kegyelem és a szabadakarat között. Ez az elmélet 
pedig oly könnyen magyarázza meg azt, hogy elle-
nei épen ezt vetik szemére. «Szent Ágoston szerint 
nehéz összeegyeztetni a szabadságot a kegyelemmel. 
(Idézve 1. 2. litt. Petii. c. 84.) De úgy a molinisták, 
mint congruisták rendszerében mindenki könnyen 
átértheti a szabadakaratnak a kegyelemmel való 
egyezését... Mily távol állnak ezek a rendszerek szent 
Ágoston rendszerétől !» (Billuart, de Gr. diss. 5. a. 6.) 
Azonban ne tartsanak tőle a tomisták, nehézségek 
maradnak itten is. Két kérdés merül föl: 1. mért ad 
Isten valakinek a tisztán elégséges malaszt fölé hat-
hatós malasztot is? 2. hogyan egyeztethető össze az 
emberi szabadság a kegyelemmel? Az első kérdés 
titok, mondja szent Ágoston s elismerjük mi is; a 
másodikat szent Ágoston nehezen megfejthetőnek 

1 Mazzella, i. m. 469. 1. V. ö. Franzelin, De Deo Uno, th. 
43. II. 

2 Molina Lajos jézustársasági atya a maga rendszerét 
következő hires munkájában fejtette ki : «Liberi arbitrii 
concordia cum gratiae donis.» Történetét később fogjuk látni. 

3 Molina, i. műve disp. 40. q. 14, a. 13. 
4 Id. műve disp. 12. q. 14, a. 13. 

találta, de nem megfejthetlennek ; s hogy tényleg 
nehéz azt megérteni, még e rendszerben is, legjob-
ban mutat ják elleneink példái. Minden körülmény 
között azonban legnagyobb bizonyítéka e rendszer 
helyességének az, hogy megvédi az emberi szabad-
ságot; s inkább ne értsük a kegyelem hatását úgy, 
a mint azt hitünk alapforrásai leírják ; inkább álljunk 
szemben számos ellenvetéssel a scientia media-t ille-
tőleg,1 inkább tűr jünk el sok mindenféle elfogult 
nézetet e rendszerrel szemben,2 de egyet nem szabad 
föladnunk, a mi szintén világosan van kinyilatkoz-
tatva, az emberi szabadságot. Ezért fogadjuk el Molina 
rendszerét. 

A mi a Szentírást és a szentatyákat illeti, azt 
szokták ellenünk fölhozni, hogy azok nem tudnak 
semmit a «scientia media»-ról, hanem a kegyelem 
hatását egyedül Isten mindenható akaratára vezetik 
vissza. így Ezek. 36, 27.; Eszther 13, 9. 14, 12. 15, 
11.; Izaiás 45, 9.; Jerem. 18, 6.; Filip. 2, 13. Róm. 
9, 16, 20. 21. ; I. Kor. 4, 7. stb. Ágoston s Cyprián, 
Conc. ara us. II., Trid. Erre csak azt feleljük, hogy 
a Szentírás, a szentatyák és a zsinatok sem a scientia 
médiáról, sem a fizikai praedeterminatióról nem 
szólnak semmit világosan; az sem igaz, hogy hitünk 
alapforrásai csak Isten mindenható akaratára utal-
nának; mert azok a kegyelem hatását az ember 
beleegyezésével kapcsolatban magyarázzák.3 Végül 
Molina rendszerében is az egész művelet inkább 
Istennek tulajdoníttatik, mint az embernek, a mint 
az magának Molinának művéből tisztán látható. 

A mi magából az észből veit ellenvetéseket illeti, 
azok úgyszólván nem egyebek, mint a tomista deter-
minizmusnak a szabadakarat ellen fölhozott érvei.4 

Végül, ha szent Tamás álláspontját keressük, érde-
kes, hogy mindkét fél az ő tekintélyére hivatkozik. 
Annyi bizonyos, hogy ő «ex professo» nem tárgyalta 
a kérdést; mellesleg azonban több olyat mondott, 
mi közelebb esik Molina rendszeréhez, mint a tomis-
ták állításaihoz.5 

Ezek után, eddigi fejtegetéseink eredményeül, 
kimondhatjuk, hogy a kegyelem és a szabadakarat 
viszonyának kérdésében a tomista determinizmussal 
szemben a Molina rendszerét részesítjük előnyben. 
Mert igy, de csakis így ért jük meg szent Ágoston 
szavainak igazságát, mikor azt m o n d j a : «qui te 
creavit sine te, non juslificabit sine te!» A ki nél-
küled teremtett, nem üdvözít közreműködésed nélkül. 

És ezzel végére értünk volna dolgozatunknak. 
Függelékül azonban lássuk még a következő igen 
érdekes történeti áttekintést.8 

1 L. Egger, i. m. 555—6 1. 2 Mazzella, 479—486. 3 Mazzella, 
488 sk., Egger, 556. 4 Mazzellánál találhatók : 498—506. 1. 

5 Szent Tamás álláspontját e kérdésben bőven tárgyalja 
Mazzella, i. m. 508—518 11., Egger röviden, 557. 1. 

6 A kérdés történetét megírták Theodoras Eleutherius 
és Lirinus de Meyer; utóbbi két vaskos kötetben, melyből 
röviden átvette Mazzella is, i. m. 521—6 11, 
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A kegyelem és a szabadakarat összeliatásáról 
szóló vitáknak nevezetes története van. Folytak pedig 
e viták évszázadokon keresztül a dominikánusok és 
jezsuiták között, mivel tomisták a dominikánusok 
voltak, Molina pedig jezsuita volt. Kezdődött pedig 
a vita 1581-ben, mikor egy spanyol jezsuita, Pruden-
tius de Montemajor, egyes oly tételekkel állott elő, 
melyek tagadásba vették cselekedeteink fizikai prae-
determinátióját. Ezzel sikra szállt Bannez domini-
kánus, nagy tehetségű és sok tudománnyal biró férfiú. 
Meghatározott napon vitára kelt e két tudós a 
salmanlicai akadémiában ; de Bannez nem tudta 
legyőzni Prudentiust. Hogy láb alól eltegye ellen-
felét, a spanyol inkvizícióhoz fordult ; de ez, minden 
vád dacára, semmi kárhoztatni valót nem talált 
Prudentiusban. 

Közben Bannez arról értesült, hogy egy más 
jezsuita, Molina Lajos, egy oly könyvön dolgozik a 
kegyelem és szabadakarat összehatásáról, melyben 
elveti a predesztinációt. Több sem kellett neki, Moli-
nát magánál Albert kardinálisnál, Austria főhercegé-
nél és a luzilániai inkvizíciónál bevádolta, oly cél-
ból, hogy a könyv kiadását akadályozzák meg. De 
ez az inkvizíció sem talált semmiíéle pelagian vagy 
semipelagian nyomokat Molina könyvében, úgy 
hogy az 1588-ban megjelenhetett. Bannez és társai 
erre egész Spanyolországban elterjesztették a hírt, 
hogy a jezsuiták eretnektanokat hirdetnek; ennek 
dacára az ágostonrendűek, bencések, cisterciták, kár-
meliták, minimiták s a legfőbb egyetemek (complu-
tesi, hispalai, vallisoletanai), Molina tanítását fogad-
ták el. 

A tomista dominikánusok ekkor az ügyet Bóma 
elé terjesztették. Bannez elküldte leghívebb barátját 
Alvarez-t Bómába, a hol ez két dominikánus-kardi-
nális közbenjárásával kieszközölte VIII. Kelemen 
pápánál, hogy Molina tanát vizsgálat alá vegyék. Ez 
meg is történt; Alvarez azon volt, hogy a konzul-
torok, kiknek az ügy kiadatott, ne sokat törjék raj ta 
a fejüket, hanem három hónap múlva (1598-ban), 
jelentsék a pápának, hogy a katholikus vallás érdeke 
követeli Molina könyvének elitélését. 

Hogy ez még sem történt meg, annak oka nem 
az, a mit némelyek gondolnak, hogy t. i. Molina 
jezsuita volt, hanem az, hogy a pápa gyanúsnak 
találta a sietséget, mellyel azok a konzultorok a vizs-
gálatot végezték. S miután a pápa más oldalról is 
értesült arról, hogy Molina könyvében nincsen semmi 
eretnektan, nyilvános vitát rendelt el a kérdésben, 
meghagyván a kél rend (dominikánus és jezsuiták) 
elöljáróinak, hogy a vitára tetszésük szerint válasszák 
meg theológusaikat. A vita kezdődött 1602. március 
20-án ; Bannezt védte Alvarez és Tomas de Lemos ; 
Molinát pedig Gregorius de Valentia, P. Arrubas és 
Bastida Ferdinánd. A vita négy évig húzódott 47 
kongregáció lefolyása alatt. i - . .. 

Eközben Franciaországból Rómában megfordult 

Perronius bibornok, tudós férfi és a pápának ked-
velt embere. Mint afféle meghitt barátjától kérdezte 
egyszer a pápa : nem volna-e célszerű Molina tanát 
elitélni ? A kardinális felelte : szentséges atyám, meg 
vagyok győződve arról, hogy ha Molina tanát el-
itéli, az összes német- és franciaországi kálvinisták 
és lutheránusok repesni fognak az örömtől, mivel 
abban majd az ő tanukat fogják approbálva látni 
az abszolút predestinációról ! Ezek hallatára a pápa 
meghökkent. Úgy is sok fejtörést okozott már neki 
az egész ügy; hallotta volt a jezsuiták erős érveit az 
abszolút predestináció ellen; látta Molina rendsze-
rének világosságát ; sokat boszantották tanácsadóinak 
kétkedései és véleményeltérései, úgy hogy már nem 
tudta, mire vélje az egészet s most hallotta Perro-
nius nyilatkozatát. 

Elhatározta tehát, hogy az igazság kedvéért nem 
fog többé senkire sem hallgatni, hanem maga fogja 
töviről-hegyére megvizsgálni az ügyet. Beteges, öreg 
ember létére maga akart ítélkezni Molina könyvé-
ről. Neki állt azt tanulmányozni; éjjel-nappal egye-
bet sem tett, mint olvasta, ma is megvan Bómában 
az általa használt példány, raj ta saját széljegyzeteivel, 
melyekben védi Molinát a pelagianizmus vádjától. 
Bizonyos, hogy ha ez a pápa tovább él, kedvező 
Ítéletet hozott volna Molinára; de a Gondviselés 
máskép intézkedett: VIII. Kelemen pápa meghall 
1605. március 5-én, a dolgot eldöntellenül hagyva. 

Utóda V. Pál volt. Ez annyival inkább hivatva 
volt döntő ítéletet hozni, mivel ismerte az összes 
előzményeket. Alatta bírálat tárgyává telték a domi-
nikánusoknak a predestinatióról szóló tanát is; más 
döntő körülmények is jöttek közbe. Spanyol-, Francia-, 
Olasz-, Németország, Lotharingia egyetemei, a szer-
zetesrendek mind Molina tanáért küldték szavaza-
tukat, a világi fejedelmek bizonyították a pápának, 
hogy országaik püspökei Molina tanát védik; mind-
ezeknek meg kellett, hogy legyen a maga hatása. 
V. Pál pápa 1606. augusztus 28-án végre kijelentette, 
hogy Molina tana minden cenzúra alól ment ; hogy 
mindkét rend szabadon védheti a maga tanát, hogy 
mindkét tan, úg)r a tomizmus, mint a molinizmus, 
előadható katholikus iskolákban és senki se merje 
a másikat téves hittel vádolni, mig csak a szent-
szék véglegesen nem fog dönteni. Ezt a határozatot 
megerősitetle XII. Kelemen is 1733-ban s ez a mérv-
adó szabály a mai napig. 

Már e rövid történeti áttekintésből is elég rokon-
szenvet szerezhet akárki Molina rendszere i ránt ; de 
záradékul még csak egyet akarunk említeni, a mi 
Molina rendszerének kedvez és ez a mindennapi 
gyakorlat. Ezt illetve, írja Hurter : «Mindazok, kik 
katholikus módon akarnak tanítni, érezni és beszélni, 
megengedik, hogy a kegyelem nem nyomja el az 
akarat szabadságát s következőleg, hogy az ember a 
kegyelem alatt szabad marad ; hogy a kegyelemnek 
ellenállhat, hogy tőle függ az azzal való közreműkö-
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dés: sőt mindnyájan, a néphez tartott beszédeikben, 
aszketikus könyveikben, a gyakorlatban, még ha dog-
mai ikus könyveikben a leghevesebben is védik a 
fizikai előre megindítást, Molina és Lessius véle-
ménye szerint beszélnek, t. i. hogy raj tunk múlik, 
a kegyelemmel élni, hogy tőlünk függ, a malaszt 
után előrehaladni az erényben, hogy Isten várja a 
mi kísérleteinket, hogy nekünk kell törekedni arra, 
hogy jó cselekedetek által biztosítsuk hivatásunkat, 
hogy mi az örök dicsőségtől, gondatlanságunk foly-
tán, eleshetünk, stb. : mely mondatokat elméletben 
némelyek tudatlanságból vagy kislelkűségből semi-
pelagianusoknak tartanak, de ha jól megértjük, épen-
séggel kalholikusoknak bizonyulnak, mivel közszájon 
forognak s a gyakorlatban mindennap hangsúlyoz-
zuk. Nyomós érv ez az igazság mellett! Előnyben 
részesítendőnek látszik előttünk az a rendszer, mellyel 
egyezik a gyakorlat, a mindennapi beszédmód s 
mely egyedül alkalmas arra, hogy az embereket 
minden erényre sarkalja, azon elméletnél, melytől 
többé-kevésbé eltér a gyakorlat s a keresztény nép 
lanílására alkalmas gyakorlati mód».1 

Brinzeu Miklós. 

JSIéhány szó a zarándoklatokról. 
Ez az esztendő a zarándoklatok jegyében indul. 

A Gave-parti jelenés ötvenedik évfordulója, Szent-
atyánk félszázados áldozári jubileuma meg fogja 
mozdítani az embereket úgy Lourdes, mint Róma 
leié. Hogy csak a nagyobbakról szóljak, egy-két 
bucsúmenet az említetteken kívül bizonyára Mária-
Cellbe és a Szentföldre is fog indulni. 

A mennyiben egy-egy ily zarándoklat a katho-
likus érzület megnyilatkozása és a hitélet előmozdítása 
kíván lenni, csak örülhetünk, ha azt látjuk, hogy 
sűrűn látogaiják a hivek a keresztény világ szent 
helyeit. Csakhogy úgy látszik, a mi bucsújárásainkban 
nem sok köszönet van. Erkölcsi haszon, lelki gyü-
mölcs nem túlságosan sok já r a nyomukban. Akár-
hány ismerőssel beszéltem, ki már nagyobb úttal és 
költséggel já ró zarándoklatban részt vett, az mind 
tele van panasszal. Különösen az úgynevezett technikai 
rendezők ellen hallani nagyon kemény, elítélő szava-
kat. Azt az áhítatos hangulatot, a mellyel a zarándokok 
útnak indulnak, a rendező urak hamarosan eltüntetik. 
Helyét a boszankodás, zúgolódás foglalja el. Sokat 
Ígérnek s keveset adnak. Azt is úgy, hogy nincs 
köszönet benne. Mit bánják ők, hogy mily lelki 
hangulattal, micsoda lelki haszonnal tér haza a zarán-
dok, ők csak azon vannak, hogy mentül több pénz 
maradjon a zsebükben. 

A naponkint özönével érkező fölhívásokból látom, 
hogy eddigelé az idén már három processzió van 
tervbe véve csak Lourdesba. Mindháromnak élén, 
mint lelki vezetők, igen tiszteletreméltó egyházi férfiak 

i Hurter, Comp. t. 3. tr. 8. n. 130. 

állanak, a kik után örömest indul a hithű katho-
likus közönség, mint olyanok után, kik teljes garanciát 
szolgáltatnak arra nézve, hogy a lelkieket illetőleg 
panaszra nem lesz ok. Azonban szomorúan kell meg-
állapítanunk azt a tényt, hogy a tervezett zarándok-
latoknál a dolog technikai részét, az egyiknél a 
Központi Meneljegyiroda, a másiknál a Magyar Utazási 
Vállalat-Részvénytársaság, a harmadiknál pedig valami 
magán egyén intézi. Ez pedig azért szomorú, mert 
úgy az egyik, mint a másik zsidó pénzen létesült és 
zsidó kezekben van. A kik előtt az egész dolog semmi 
más, csupán csak üzlet. Micsoda szégyenletes gyá-
mollalanság! Nemcsak a kocsikenőcsöt, a sáfrányt, 
az újságot kapjuk az izraeliták kegyelméből, de őrájuk 
szorulunk, ha Rómába, Lourdesba vagy a Szentföldre 
akarunk zarándokolni. Csoda-e aztán, ha egy-egy 
megjárt zarándokút után sok a panasz, mert sok a 
visszaélés. Ezek az urak lehetnek igen jó üzletemberek, 
a reklámcsináláshoz is remekül érthetnek, de azt 
talán még se volna szabad megenegdni, hogy ebbéli 
tehetségüket a katholikusok részére rendezett zarán-
doklatok esinálásánál is kimutathassák. A legkisebb 
szabálytalanság, a legcsekélyebb eltérés a megálla-
podásoktól, melyet e vállalatok megbízottjai a saját 
érdekükben oly könnyen el szoktak követni : mind 
a vallás és hitbuzgóság rovására megy és előbb-
utóbb úgy lejáratják a zarándoklatokat, hogy utoljára 
senkinek sem lesz kedve azokban résztvenni. 

Itt is e lmondhat juk azt, a mit a «Religio» utolsó 
számában mond az egyik szerkesztői észrevétel, hogy 
«maholnap minden csak üzlet lesz; szomorú hanyat-
lás, izraeliták csinálják s a mieink utánozzák». 

Mily épületes már az az igyekezet is, a mellyel 
e vállalatok iparkodnak egymásra licitálni az Ígé-
retekkel, hogy utasokat foghassanak. Gyere velem, 
én olcsóbbért viszlek ; én ezt adom, azt adom. . . Miért 
indul három processió, miért nem egy? Miért kell 
az erőket szétforgácsolni? Miért? mert az üzlet úgy 
kívánja! Mindenki belátja, hogy szebb volna egy 
impozáns, nagyzarándoklat, de hát üzletet akar 
csinálni az egyik is, a másik is, meg a harmadik 
is tehát három processiónak kell indulni . . . Ilyenkor 
látjuk, hogy nekünk magyar kalholikusoknak mennyi 
mindenünk hiányzik. Még egy megbiznató, keresz-
tény utazási irodánk sincs, a melyre nyugodtan rá 
lehetne bizni a zarándoklatok technikai rendezését. 
A mely a mit ígérne, azt meg is adná és a melynek 
vezetői garanciát nyúj tanának Isten és emberek előtt 
úgy a rendezés mintaszerüsége, mint a zarándokla-
tokban résztvevők érdekeinek minden irányban való 
becsületes megóvása tekintetében. 

Elmondottuk e dolgokat sine ira et studio. Nem 
a rosszakarat, nem is a gáncsoskodás szelleme szól 
belőlünk, de a kötelesség, mely azt parancsolja, hogy 
szellőztessünk a nyilvánosság előtt az ügy érdekében 
olyan dolgot, a mi bizony egy cseppet sincs rend-
jén. Ugv véljük, jogunk van azt szorgalmazni, hogy 
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azokban a dolgokban, a mik katholikus cégcr alatt 
vitetnek véghez, minden a lcgkifogástalanabb kor-
rektséggel történjék. Legyenek a zarándoklataink 
azzá, a minek az egyház szánja őket: a hitélet emelői 
és a vallásos meggyőződés ünnepies megnyilatko-
zásai, ne pedig pumpolási alkalmak, eszközök, melyek 
segélyével megtömik a zsebüket a mi népünk pén-
zéből azok az emberek, a kik előtt nincs semmi 
szent és a kik vallásunknak és népünknek nem 
barátai. Siposs Ágoston. 

A művészet erkölcsi korlátai. (iv.) 
Hogy pedig átlássuk, miben kell korlátoznia az 

erkölcsnek a művészetet, figyelembe kell vennünk, 
hogy milyen módokon árthat a művészet az erkölcsnek 
s hogy hogyan jöhet vele ellenkezésbe? Először is, lia 
a bűnt hirdeti, magasztalja, dicsfénnyel veszi körül. 
Előfordul ez a képzőművészet termékeinél is, de rit-
kábban, gyakori azonban a szépirodalomban és a 
színművészeiben. Ez egyenesen az erkölcs ellen irá-
nyított izgatás, mivel az erkölcstelenséget kívánatossá 
teszi, az erényt ellenben legalább is nevetség tár-
gyává. Ismerve az emberi természetet, beláthatjuk, 
hogy az ilyen eljárásnak a rossz hatása el nem 
maradhat. Hiszen az emberre hiúsága oly hatalmat 
gyakorol, hogy vele szemben az ész szava is elnémul. 
Ki ne áhítoznék azután, a mit az emberek nagynak 
tartanak s ki ne irtóznék a gúnytól és kinevettetés-
től? Ezt a gyönge oldalt csiklándozza a bűnt magasz-
taló művészet, mérges anyagot vet a közvéleménybe, 
mely azután elsorvasztja az erkölcsi érzéket s az 
egész társadalmat erkölcsi temetővé változtatja, mely 
hullaszaggal mételyez meg mindent. Ugyanis nem 
csak a bukottak veszítik el erkölcsi életüket, hanem 
másokban is megrendül az erkölcsi gondolkozás és 
érzékenység. A kik a társadalomban mozognak, rend-
szerint megmételyezett légkörből erkölcsileg zsibbasztó 
elemeket szivnak magukba, minek folytán nehezen 
ütköznek meg érdem szerint a bűnön, mivel látásá-
hoz hozzászoktak, miként az OIT a bűzhöz. Ez odáig 
fejlődhet, hogy a jó iránti fogékonyságuk is elgyön-
gül, mint az orrban a szaglóérzék a megszokott éles 
szagoktól eltompul, sőt a tetszetős alakban megjelenő 
bűn véglére jogot követel magának. Erkölcsi hulla-
szag terjed mindenütt. Művészet, mely hivatva van 
éltetni, öl ; mely hivatva van az élet szépítésére, för-
telmessé teszi azt. Azért, saját érdekében, jó hírnevé-
nek megőrzése végett kell támaszt keresnie, két kézzel 
kell kapnia az erkölcsi korlát után, hogy az ár iszapos 
örvényébe ne ragadja, melyből nincs más menekülés, 
mintha az erkölcstan kinyújtott kezét erősen meg-
ragadja. Első gondolata legyen tehát a művésznek, 
vájjon müve nem ellenkezik-e az erkölcsi jóval s ez 
a gondolat vezesse a legapróbb részletek kidolgozá-
sánál is, ezt tartsa folyton szemei előtt. S vállalkozása 
minél közelebb jár az ilyen veszélyhez, annál óva-

tosabb, annál körültekintőbb legyen ; minél erősebb 
ugyanis az ár, annál erősebben kell a korlátot is 
megfogni; a túlzás ebben nem lehet kárára, ellenben 
az engedékenység végzetessé válhat. 

A művészet összeütközésbe jut az erkölccsel 
másodszor, ha az erkölcsi rosszat, a bűnt a maga 
meztelenségében jeleníti meg. Már az ilyesmivel való 
foglalkozás is kell, hogy némileg eltompítsa a lel-
kületet, mennyivel inkább áll be ez akkor, lia valaki 
előszeretettel foglalkozik vele. Már pedig a művész, 
mint láttuk, egész lényével él tárgyának, következés-
kép reá nézve a rossz hatás el nem maradhat. Ez 
azonban még talán a kisebb baj, de ott van a mű-
élvező tömeg, mely a művészet ostyájában veszi be 
a méregadagot. Hiábavaló ilyenkor a jószándékkal 
való mentegetődzés, mert az előrelátható eredmény 
egészen más. Lehet, hogy a művész a bűn meztelen 
festésében csak alakot keres eszméinek megteslesí-
tésére, de a közönség csak a bűnt látja, az eszméhez 
kevesen emelkednek föl, lia ugyan ilyen csakugyan 
található benne. Az emberi gyarlóságnál fogva a tűi-
nyomó rész csak a bűnt csodálja s hozzászokik 
annak nyilvánosság elé viteléhez, a minek megvetve 
rejtekben kellene maradnia. Vagy talán azzal lehetne 
ezt igazolni, hogy hiszen a bűn a valóságban létezik 
s hogy a művészet bemutatván az életet a maga 
valóságában, nem mond semmi újat. Furcsa egy 
gondolkozás; hiszen a művészet nem történettudo-
mány, hanem a szépnek megjelenítője. A tudomány az 
a valósággal foglalkozik, hogy belőle új igazságokat 
vonjon le, a művészet ellenben a valóságban talál-
ható szépet mutat ja be. Ha a művész a bűnt mulat ja 
be, tulajdonkép nem az igazságot keresi, mert hiszen 
a bűnnek szépséget tulajdonít s ezt a tévedést viszi 
be a közönség lelkébe is. Az erkölcsi törvény, mely 
a rossznak még nézését is tiltja, mivel csábító hatás-
sal bír, korlátok közé p o r i t j a a művészt is, hogy 
csak lélekemelőt teremtsen. Ez által nem korlátozza 
teremtő erejét, mert hiszen annyi jó van a világon, 
hogy egy emberélet nem elég annak művészi célokra 
való kimerítésére. 

S ha a bűnben valóban volna valami szép, még 
akkor is óvakodni kellene annak művészi célokra 
való ilyetén fölhasználásától, mert a betegség ragá-
lyosabb, mint az egészség, nem a szép fejtene ki 
hatást, hanem a rossz. A természetes ész mondja, 
hogy a veszélyt kerülni kell : hihetetlen, hogy a művé-
szet ellentétbe helyezkedhetnék ezzel az elemi igaz-
sággal. Már pedig így állna a dolog, lia lényegéhez 
tartoznék a föltétlen korlátlanság a bűnnek bemuta-
tásában. így a művészet áldozatul kívánná a művész 
és közönség erkölcsét. Ez azonban lehetetlen, mert 
az erkölcsben van az ember alapértéke. Ha már jóhoz 
nem vezeti a művészet az embert, legalább meg ne 
fossza tőle, mert szellemnek a gyümölcse lévén, mint 
ilyen, nem fordulhat a szellemi élet ellen, tehát az 
erkölcsi törvényt tisztelnie kell. 
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Harmadszor vannak dolgok, melyek magukban 
véve nem rosszak, söt szépek a maguk egészében s 
mégis a szemlélőkre nézve erkölcsi veszélyt rejtenek 
magukban. Ide tartozik az ember teste, melynek be-
takarására a természet utasítja az embert. Az emberi 
test a földi teremtmények között a legszebb s mégis 
a művészetnek tartózkodónak kell lennie annak be-
mutatásában, az ember romlott, érzékiségre hajló 
természete miatt. A szemérem nem előítélet, hanem 
az emberi lélek nemességének jele, mivel arról tanús-
kodik, hogy a szellemnek a test fölött való ural-
máról nem akar lemondani s ennek megvalósítására 
támogatást keres. Az ember ezzel abbeli tudatának 
ad kifejezést, hogy nem tiszta szellem, melyen a test-
nek semmi hatalma nincs, de nem is állat, melynél 
csak a test uralkodik; s azért belőle csak annak 
szabad nyilvánosan megjelennie, a mi a szellemnek 
kifejezője. Az ember nem rendelkezik oly lelkierő-
vel, hogy szemérme támaszra ne szorulna, annál 
szükségesebb pedig ez, minél fogyatékosabb a lelki-
ereje. 

Már most, ha a művész az emberi testet veszi 
művészi kidolgozás tárgyául, arra kell törekednie, 
hogy szépségét a legapróbb részletekig kidomborítsa, 
mivel szépet kell teremtenie; de épen ebben rejlik a 
veszély. A műélvező közönség túlnyomó része, hogy 
ne mondjuk egésze, ugyanis nem bir azzal a mű-
érzékkel, hogy az ú. n. eszményhez emelkedjék, 
hanem megállapodik annál, a mit közvetlenül lát s 
abban gyönyörködik ; ez pedig az a test, mely benne 
érzéki vágyakat kelt s következőleg érzékies élvezetet, 
melynek bontó erejét a természet épen a szemérem 
által iparkodik csökkenteni. Itt tehát a művész maga 
a természet ellen kel harcra, hogy fölszabadítsa szen-
vedélyeit, sőt hogy nevelje azokat. Vájjon méltó-e ez 
a művészethez? Legkevésbbé sem s azért az erkölcs 
tiltakozik a művészet érdekében is az ilyetén szaba-
dosság ellen, korlátot állít a természet, mint ezt 
Cicero mondja : «Naturae tani diligenter fabricant 
imitata est hominum verecundia; quae enim natura 
occultavit, eadem omnes, qui sana mente sunt, amo-
vent ab oculis, quodque facere turpe non est modo 
occulto, id dicere obseoenum est. Nos autem natu-
ram sequamur». 

Mivel azonban az ember teste nem rút, hanem 
csak művészi bemutatása lehet veszélyes, a művé-
szetből föltétlenül ki nem zárható. Kérdés tehát, 
milyen határok közt kell maradnia a művészetben, 
hogy az erkölccsel összeütközésbe ne j ö j j ö n ? 

Tény az, hogy emberi alakok akár szobrászati, 
akár festészeti bemutatása a művészet követelményei-
től elmarad, ha a művész keze nem gyakorlott az 
emberi testnek a maga valóságában való hü meg-
rajzolásában. A gyakorlat végett tehát a művész a 
testtel is foglalkozik, csakhogy bizonyos föltételek 
alatt, melyek az érzékiségnek izgatását csökkentik. 
A meztelen alakok megjelenítésénél nézni kell a 

helyzetre és a körülményekre, nem szabad oly jele-
neteket alapul venni, melyek az érzéki fantáziát 
izgatják. Az erre a szempontra nem tekintő gyakor-
lat nem az emberi test szépségének visszaadására, 
hanem a meztelenség által az érzékiség izgatására 
törekszik, bármit mondjon is a művész. A színdarab 
által fölkeltett érzelmek jelei annak, vájjon valódi 
művészettel vagy ennek torzképével van-e dolgunk. 
Ha a megjelenített tárgy nemes érzelmet kelt, akkor 
művészettel van dolgunk, ha azonban nemtelen in-
dulatot kelt, akkor torzkép áll előttünk. 

A másik föltétel az, hogy a művész valóban csak 
gyakorlás céljából foglalkozzék az ilyen tárgyakkal 
s ne tekintse a meztelenséget a művészet tetőpont-
jának, vagy művészeti ágnak. Az igaz, hogy legnehe-
zebb az emberi test képmását művészileg visszaadni, 
de tudni kell azt is, hogy a szép és nehéz két külön-
böző dolog. Tény, hogy szépet teremteni nem könnyű 
dolog, de nem minden, a mi nehéz, szép is egyúttal, 
tehát nem a legnehezebb a legművészibb is. Kárba 
veszett fáradság tehát a mezítelenségek másolásába 
annyira elmerülni, hogy egyébiránt eltompul az ér-
zék s kimerüljön a teremtőerő. Ilyen művész az esz-
közt céllá avatja s különben is veszedelem rejlik 
ebben a művész erkölcsi életére nézve is. Már pedig 
mint ember és mint művész is ügyelni tartozik a 
saját erkölcsi életére. 

A művészet tehát nem független az erkölcstől s 
annál inkább szorul ennek korlátaira, mivel termé-
szeténél fogva az érzékiségben való elmerülés veszélye 
fenyegeti. Az ember társadalmi és végcélja követeli 
ezt a függést, hogy ne izgasson rosszra a nemtelen-
nek és veszedelmesnek féktelen mutogatása által. 
A történelem tanúsága szerint a művészet virágzása 
a valláserkölcs virágzásával tartott lépést. A mint a 
görög művészet a nép vallásával és erkölcsi életével 
szakított, bekövetkezett hanyatlási kora ; hasonlókép 
a mint az olaszok a humanizmus hatása alatt csak 
a formát, tar talomra való tekintet nélkül, emelték a 
művészet polcára, bekövetkezett a förtelem művé-
szetének kora. Korunk művészetéről pedig nem is 
kell megemlékeznünk, a szecessio léte eleget mond, 
ez már ugyancsak forma a formáért, de nem szép a 
szépért, habár ebből a elvből fejlődött is ki. Föl-
tünőség és karikatúra alapföltételévé lett ennek a 
művészetnek, ez a külsőség uralma a tartalom fölött, 
mintha a lét csak formában állna. Ez a művészet 
korunkból megörökíti majd a karikatúrát, minden 
téren a határozatlanságot és az ürességet. 

A művészeinek tehát mind saját érdekében, 
mind pedig társadalmi céljánál fogva, szembe szállva 
az előítéletekkel, vissza kellene térnie a régi elvek-
hez, annál is inkább, mert hiszen teljes kifejlődését 
látta már annak a magnak, metyet a «művészet a 
művészetért» e h e vetett el mezején. Nem azt kíván-
juk tőle, hogy csak szenteket és angyalokat fény-
képezzen, erényeket prédikáljon, ha ezt teszi, dicsé-
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relére válik, de nem kell tennie. Csak ne tagadja 
meg mivoltát s a mint a szellemnek szülötte, legyen 
valóban szellemképző is: ez erkölcsi feladata. Ha már 
a természetfölöttiből nem akar életerőt meríteni, 
legalább a természetből merítsen életelvet, de a hami-
síttatlan emberi természetből, melyből a szellemit és 
erkölcsit kidisputálni nem lehet. Ha már annyira 
félti szabadságát, rázza le az előítélet békóit, ne utá-
nozza a tudományt, mely ma szintén nagyobb súlyt 
fektet a szabadságra, mint az igazságra; törekedjék 
a valódi szépségre, ebben ne akarjon szabad lenni, 
akkor lesz valóban szabad a maga országában. 

Mihalovics Ede dr. 

A párbér jogi természetéhez. (n.) 
Korántsem szabad azonban ezen zsinati hatá-

rozatokból azt következtetni, hogy az oblatiók min-
den egyházmegyében, minden országban kötelezőkké 
váltak. 

Már említettük, hogy a kölni és milánói egyház-
megyékben milyen felfogás uralkodott ezen obla-
tiókra nézve. Mennyi tapintatot, óvatosságot ajánla-
nak a zsinat atyái a papságnak, hogy ezen ősrégi 
j ámbor szokást, mely már csaknem teljesen fele-
désbe ment, ismét felélesszék. Mennyire kerülni 
óhajtanak minden legcsekélyebb kényszert a hívek-
kel szemben ! 

Nemcsak ez szól azonban a mellett, hogy az 
áldozati oblatiók nem váltak általában kötelező szol-
gáltatássá, hanem még inkább azon körülmény, hogy 
az oblatiók által a hívek ténylegesen részt vévén a 
szentmiseáldozat bemutatásában, ez oblatiók nem 
is annyira mint kötelességek, mint tartozások, hanem 
mint jogok jelentkeznek. Úgyannyira, hogy az egyház 
szükségesnek látja meghatározni, hogy bizonyos kö-
rülmények közt határozottan tilos a híveknek áldo-
zati oblátiókat felajánlani. 

A IV. karthagói zsinat 498-ban megtiltotta, hogy 
az egymással haragban lévő testvéreknek, valamint 
a szegények elnyomóinak oblatiói elfogadtassanak.1 

A nantesi zsinat elrendeli, hogy a papok azokat a 
híveket, a kik engesztelhetlen gyűlölettel viseltetnek 
egymás irányában, a szentmiséhez ne bocsássák, 
oblatióit el ne fogadják, mert az evangéliumi tanítás 
szerint addig ajándékot vagy oblatiót nem tehetünk 
az oltárra, míg testvéreinkkel meg nem békülünk.2 

A III. lateráni zsinat pedig 1170-ben e tilalmat az 
uzsorásokra is kiterjesztette.3 

Az oblatiót ennélfogva úgyr kell tekintenünk, 
mint amely úgy önmagában véve, mint mennyiségre 
nézve, az oblatiót adó szabad elhatározásától függ. 

Az oblatió is kötelezővé válhatik azonban a hí-
vekre nézve ebben a három esetben : 1. ha az egyház 
szolgái e nélkül nem lennének képesek magukat 

1 Thomassin p, 39. « Magyar Sión 1886. évf. 614. 
3 Ugyanott. 

fönntar tani ; 2. valamely pozitiv törvény erejénél 
fogva és 3. gyakorlat útján. 

Ha az egyház szolgáitól pl. elvonnák a tizedet 
és midennapi szükségleteikről másképen nem tud-
nának gondoskodni, a hivek kötelesek lennének obla-
tiókat adni. Abban az esetben azonban, ha a hivek 
maguk is oly szegények lennének, hogy az oblatiók 
folytonos fölajánlására nem lennének képesek, a 
püspöknek kellene az egyház szolgáinak eltartásáról 
gondoskodni. 

Ha valahol pozitiv egyházi törvény áll fönn erre 
nézve, úgy ott a hivek szintén kötelesek oblatiókat adni. 

Előállhat a kötelezettség végre gyakorlat által is, 
oly formán, hogy pl. valamely községben huzamosb 
időn keresztül szokásuk volt a híveknek bizonyos 
alkalmakkor, mondjuk egyes nagyobb ünnepeken, 
oblatiókatadni. Az ily szokás által szentesített oblatiókat 
még akkor is meg kell adni, ha a plébános esetleg 
egyéb jövedelmeiből is meg tudna élni. 

Hogy azonban ily kötelezettség az áldozati obla-
tiókra nézve létrejöhessen, ahhoz két dolog szüksé-
ges: hogy a gyakorlat hosszabb időn keresztül álljon 
fönn és hogy a nép nagyobb része folytassa agyakorlatot. 

Csakhogy — és ez az, a mit Timon szem elől 
tévesztett — a mint a gyakorlat, jogszokás kifejlődé-
séhez elegendő, hogy a hivek többsége oblatiót adjon, 
úgy az ebből kifejlődő kötelezettségnek is elég van 
téve az által, ha a hivek nagyobb része fölajánlja 
adományait. Mert egyeseket csak abban az esetben 
lehetne kényszeríteni ezen áldozati oblatiókra, ha 
egyáltalában soha nem adlak volna még, vagy tagad-
nák ezen kötelezettség fönnállását.1 

Timon tehát csak az oblatiók természetének teljes 
félreismerése folytán mondhat ja azt, hogy «az egy-
kori áldozati oblatiók, melyek lassanként bizonyos 
nagy ünnepekhez fűződnek, évenként visszatérő egy-
házi szolgáltatássá, szóval egyházközségi adóvá vál-
nak» (10. 1.), ma jd később ismét «a laudabilis con-
suetudo képezi a párbér egyedüli alapját, egyedül ez 
szabja meg a szolgáltatás mértékét és alanyát» (16.1.), 
mert a laudabilis consuetudo alapján lé t re jöhet ugyan 
olyan kötelezettség, hogy a község híveinek többsége 
bizonyos alkalmakkor tartozik oblatiót adni, de soha 
sem fejlődhet ki a laudabilis consuetudo erejéből 
oly tartozás, mely a híveket egyénenként, külön-
külön terhelné, mint pl. a tized vagy a párbér, a 
mely tehát mennyiségileg is meg lenne határozva és 
egyénenként is realizálható lenne. Ez már azon ok-
ból is merőben lehetetlen, mert az oly helyen, a hol 
pozitiv törvény erre nézve nem intézkedik, az obla-
tiók mineműsége és nagysága annyira a hivek tetszé-
sétől függ, annyira más és más esetről-esetre, hogy 
erre nézve egyöntetű eljárás, mely a laudabilis con-
suetudo előföltétele, létre sem jöhet. 

1 Reiffenstuel : Jus canonicum. Romae, 1833. 
Decret. Tit. XXX. §. IX. 

fa) 
KJ'í\. . 
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Ezt a jogilag képtelen, históriailag igazolhatlan 
átalakulását az oblatióknak teszi meg Timon a pár-
bérről megalkotott elméletének, későbbi összes követ-
keztetéseinek, szóval egész munká jának bázisává; 
könyvében minduntalan erre hivatkozik, állításaiban, 
magyarázataiban erre támaszkodik. 

«A lelkésznek já ró szolgáltatások, tehát a párbér 
is, az oblatiókból fejlődtek ki». «Midőn még a régebbi 
egyházalapítások történtek, a manapság jogilag kö-
telező lelkészi szolgáltatások az önkénytes adomá-
nyozás stádiumában voltak». (48. 1.) 

«E korszakban még a párbér, mint jogilag meg-
állapított szolgáltatás, nem szerepel, a hivek szolgál-
tatásai még önkénytes adományok jellegével bírnak». 
(49. 1.) 

«A lelkészi szolgáltatások megállapításának tör-
ténelmi alapját a szokás, a laudabilis consuetudo 
képezi». (75. 1.) 

«Midőn a párbér oblatiós természetét veszítve, 
jogilag kötelező szolgáltatássá válik» stb. (76. 1.) 

« A párbér az előbbi századokban igen mozgékony, 
folyton fejlődő és változó jövedelmi forrást képezett. 
A szolgáltatás alapját az élő jogszokás (laudabilis 
consuetudo) képezi». (199. 1.) 

«A párbérszolgál tatások, a laudabilis consuetudo 
alapján, kötelező szolgáltatásokká, praestatiókká vál-
tak». (239. 1.) 

«A párbérszolgáltatások első jogalapja a lauda-
bilis consuetudo». (240. 1.) 

«A párbér legrégibb pozitiv kötelezettségi alapja 
a laudabilis consuetudo. A hivek önkénytes ado-
mányai a laudabilis consuetudo alapján váltak jogi-
lag kötelező szolgáltatásokká, praestatiókká. Kezdetben 
egyediíl a laudabilis consuetudo állapítja meg a hivek 
egyéni szolgáltatásainak mértékét és minőségét. A lel-
kész a laudabilis consuetudo alapján jogosított pár -
bért követelni». (357. 1.) 

Dacára annak, hogy Timon az oblatióknak és az 
erre nézve létrejött laudabilis consuetudonak oly elő-
kelő szerepet juttat munkájában, olvasóira nézve 
mindkettőt a legtökéletesebb homályban hagyja. 

Igy pl. nem szerzünk tudomást könyvéből arról, 
hogy adlak-e a régi magyarok csakugyan oblatiókat? 
Mit szoktak fölajánlani? Milyen alkalmakkor a ján-
lották föl adományaikat? Hol ajánlották föl obla-
tióikat stb. ? 

Nem tudjuk meg, hogy ezen oblatiók önkénytes 
adományok voltak-e valóban, avagy inkább köteles 
szolgáltatások. Többször említi ugyan a hivek önkény-
tes adományait, de azt is mondja «hogy az oblatiókra 
irányuló kötelezettségekről már korán — szent László 
idejében — történik említés». (16. 1.) 

Szintúgy nem nyújt a legcsekélyebb fölvilágosítást 
a laudabilis consuetudora nézve sem, hogy ez hozzá-
vetőleg mikor jöhetett létre, miben, hogyan nyilvánult? 

Pedig utóvégre is nem valami titkos eljárásról, 
valami rejtélyes dologról van szó. Nem egy-két 

emberről, néhány községről, hanem az egész ország-
ról. Nem egy-két esztendőről, hanem több évszázadról. 

Arról van szó, hogy az ország plébániáin oly 
gyakorlat fejlődött ki, mely sok száz és ezer ember 
érdekeit érintette. A mi körül lehetetlen, hogy nézet-
eltérések, véleménykülönbségek soha föl nem merül-
tek volna. Hogy az érdekeltek közt, a nép és papja 
közt, soha összeütközések ne támadtak volna. S ha 
támadtak ilyenek, lehetetlen, hogy erről mások tudo-
mást soha ne szereztek volna, hogy történelmi emlé-
keinkben ennek semmiféle nyoma nem lenne. 

Ámde akkor miért nem hivatkozik Timon egy-
két ilyen esetre ? Miért nem mutat rá olyan lényekre, 
amelyekből megtanulhatnánk, hogy ez a laudabilis 
consuetudo csakugyan fönn állott; hogy a hivek 
csakugyan ilyen önkénytes adományokban részesítik 
a gyakorlat révén papjaikat s a melyekből magunk 
is megítélhetnénk, hogy a mai párbér valóban ezek-
ből az oblatiókból keletkezett? 

Minderről hallgatni kénytelen Timon, mert min-
dez ismeretlen előtte is. 

Timon ugyanis — és ez munkájának második 
nagy nagy hibája, fogyatkozása — középkori forrás-
anyagunk teljes figyelmen kívül hagyásával irta meg 
könyvét. 

Miután átlapozta középkori zsinati határoza-
tainkat, középkori törvényeinket és ezek alapján 
megállapította, hogy hazánkban «a hivek egyház-
községi szolgáltatásai évszázadokon keresztül sem az 
egyházi, sem a világi hatalom rendelkezésének tárgyát 
nem képezik», nem gondolva arra, hogy nem egy 
oly jogi intézményünk virágzott a középkorban, a 
mely a törvényszerű szabályozás körébe soha nem 
jutott, azon forrásaink, emlékeink, okleveleink fölött, 
a honnan a jogtörténet írójának elsősorban kell 
merítenie, egyszerűen napirendre tért. 

A mi annál nagyobb mulasztás volt részéről, 
mert maga is úgy nyilatkozott könyve első kiadásá-
nak előszavában, hogy «a magyar közjogi és egyház-
közjogi intézmények dogmatikus kifejtése, csak a tör-
ténelmi jogfejlődés beható ismerete alapján eszkö-
zölhető sikeresen». (XIII. 1.) Ennélfogva nem lett 
volna szabad szem elől tévesztenie, hogy nemcsak 
középkori vallási, művelődési, vagyoni viszonyainkat, 
hanem jogi intézményeinket is csak történelmi emlé-
keinkből, forrásainkból ismerhetjük meg, Csak ezek 
vezethetnek rá bennünket bizonyos jogok eredetére, 
csak ezek világíthatják meg e jogok fejlődését, alakulá-
sát, történetét. Azok az oklevelek, a melyekben a min-
dennapi életszükségletei,sajátos mozzanatai megnyilat-
koznak, a melyekben a jogok élő formában jelent-
keznek. A jogtörténelem írója csak ezekkel az ok-
levelekkel a kezében haladhat előre kutatásaiban, 
akár pozitiv, akár negativ irányban kíván eredményre 
jutni. 

Ennek ellenére Timon nemcsak a még kiadatlan, 
a különféle nyilvános és magánlevéltárakban őrzötl 
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tömérdek középkori oklevelet nem nézte át, a mit 
utóvégre is meg tudnánk érteni ; hanem a sokféle 
okmánytárban közzétett, tehát bárkire nézve könnyű 
szerrel hozzáférhető okleveleket is teljesen mellőzte. 

Pontosan utána néztünk könyvében, hogy hány 
oklevelet használt föl az egész középkorra vonatko-
zólag és azt találtuk, hogy egyetlen egyet, IV. Béla 
királynak egy 1255-ből származó rendeletét, melyre 
két izben is hivatkozik. 

Ezzel az egy oklevéllel a kezében vállalkozik a 
párbér középkori történetének megvilágítására ; ezzel 
az egyetlen oklevéllel akarja legkevesebb négyszáz 
esztendő eseményeit, fejlődését megérteni. Mert hiszen 
a visitationális jegyzőkönyvek, a melyekből ő a 
párbér történelmi fejlődését tanulmányozhatni vélte, 
csak a XVII. századtól kezdve állanak rendelkezé-
sünkre, holott a párbérintézmény — mint látni fog-
juk — már a XIII. században megvan. 

Nem lehet ezek után csodálni, hogy Timon, ám-
bár a XVII. századtól kezdve a párbérre vonatkozó 
anyagot elismerésre méltó gonddal kutatta föl 
és gyűjtötte össze, ámbár ezt a jogász ember fegyel-
mezett elméjével, szakismereteivel dolgozta föl, a 
párbér tulajdonképeni eredetéhez nem tudott eljutni, 
a párbér történelmi fejlődését nem tudta föltárni. 

Nem vállalkozhatunk ugyan ezúttal arra, hogy 
Timon mulasztását helyrehozva, középkori történelmi 
anyagunk teljes kiaknázásával és fölhasználásával 
megírjuk a párbér középkori történetét; miután azon-
ban arra, hogy meggyőzően kifejthessük Timon párbér-
elméletének tarthatlanságát, nem tartjuk elegendőnek 
csak azt kimutatni, hogy a kánonjog szempontjából 
az oblatióknak kötelező, jog útján realizálható át-
alakulása, úgy a hogy azt Timon tanítja, nem mehe-
tett végbe, hanem azt is be kell bizonyítanunk, 
hogy ez az átalakulás hazánkban valóban nem is 
ment végbe, ezt pedig csak úgy tehetjük meg, ha 
ismerjük a nálunk szokásos oblatiókat, a kezünk 
ügyébe eső történelmi emlékek segítségével mindenek-
előtt ezekre nézve kell röviden tájékozódnunk. 

III. 
Nemcsak a keresztény vallás maga, hanem azok 

az emberi szív vallásos buzgóságával benső összhang-
ban levő különféle j ámbor szokások is, termékeny 
talajra találtak a régi Pannoniában letelepedő ma-
gyaroknál, a melyek részint a már itt élő népnél, 
részint pedig a szomszéd nyugati keresztény országok 
lakóinál, gyakorlatban voltak. 

így honosodott meg hazánkban a hozzánk leg-
közelebb eső germán és szláv népektől eltanult azon 
eljárás is, hogy a hivek az egyháznak és szolgáinak 
szükségleteire, úgy a szentmiseáldozat bemutatása 
alatt, mint azon kívül, különféle egyházi ténykedések 
és szertartások alkalmával,fölajánlottákadományaikat. 

A szentmiseáldozat alatt fölajánlott ajándékok 
allai őseink is azt óhajtolták elérni, hogy a vérontás-

nélküli áldozat gyümölcseiben különösebb módon, 
fokozottabb mértékben legyen részük. Ennélfogva 
ezen ajándékokat úgy tekintették, mint valóságos 
áldozati adományokat, oblatiókat, a melyeket buzgó 
lélekkel Isten dicsőségére és saját vagy hozzátarto-
zóik lelki üdvére áldozatul mutattak be a Teremtőnek. 

Ezen áldozati oblatiókat, ámbár a régi magyarok 
vallásos buzgalma, áldozatkészsége, mi kívánni valót 
sem hagyott hátra, nem mint az ős keresztény egy-
házban történt, minden egyes szentmise bemutatása 
alkalmával rendszeresen ajánlották föl, hanem, ahogy 
ez akkor a szomszédos országokban is divott, inkább 
csak vasárnapokon, ünnepeken és a halottakért mon-
dani szokott gyászmiséken. 

A mi viszonyaink kezdetben nem voltak olyanok, 
hogy a nép minden nap megjelenhetett volna a szent-
misén; a mikor szent István király rendeletéből csak 
minden tíz falu épített magának egy templomot s a 
mikor még a XIII—XV. századokban is nem egyszer 
hallunk panaszokat arra nézve, hogy a járatlan utak, 
nagy távolság, zord időjárás következtében lehetetlen 
az embereknek gyakrabban fölkeresni az Isten házát. 

E mostoha viszonyok magyarázzák meg szent 
László királyunk azon intézkedését, hogy lia a 
hivek távol laknak a plébániaegyházlól és nem képes 
az egész község a plébániaegyházat fölkeresni, vasár-
naponkint legalább egy jöj jön el ide közülök, a 
többiek nevében és három kenyeret és gyertyát 
ajánljon föl az oltárra.1 

Szent László e rendelete a legjobb bizonyíték a 
melleit, hogy a hivek részéről adandó oblatiók nagy-
sága nem volt megállapítva, sem pedig az nem voll 
előírva, hogy a hivek mindegyike tartozik adományát 
fölajánlani, mert ez esetben az egész község nevében 
nem három kenyeret és gyertyát kellelt volna az 
anyaegyházba küldeni, hanem a mennyi az egész 
község részéről összegyűlt volna. 

A szent király e parancsával legföljebb azt akarta 
elérni, hogy ha valamely község hivő közönsége aka-
dályozva volt abban, hogy a vasárnapi szentmisén 
megjelenjék, a szokásos adományok azért teljesen 
el ne maradjanak. 

Egyébként azonban semmiféle törvény vagy szo-
kás nem szabta meg, hogy a hivők mikor adjanak 
ily adományokat vagy mennyit adjanak. Kiki annyit 
ajánlott föl, a mennyit jónak látott. A gazdagabb, 
vagyonosabb többet adott, a szegényebb kevesebbet. 
És mindenki akkor adott, a mikor buzgalma ezt neki 
ajánlotta, a mikor úgy érezte, hogy Isten kegyelmére 
nagyobb mértékben szüksége lenne, a mikor úgy 
gondolta, hogy valamelyik kedves halott jának külö-
nösen enyhülésére szolgálna, ha áldozat-adományai-
val is igyekeznék leesdeni lelkére Isten irgalmát. 

Az egyház megelégedett annak ellenőrzésével, 
hogy az oblatiók körül visszaélések ne kapjanak 

1 Líecret. I. 11. 
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lábra s az 1104. évi esztergomi zsinaton csak azt 
tiltotta meg, hogv az áldozárok ne bocsássák mint-
egy árúba a szentmisét az oblatiók fejében.1 

De épen, mert a hivek szabad elhatározásától, 
buzgóságálól, lelki szükségletétől függött, hogy mikor 
ajánl ják föl adományaikat, nem volt olyan nap, olyan 
szentmise, a mikor ne lehetett volna oblatiót adni. 

Ha nem is sok, egy vagy két j ámbor lélek, kü-
lönösen népesebb helyeken, előkelőbb egyházaknál, 
találkozott mindig, a ki közönséges hétköznapon is 
fölajánlotta oblatióját.2 

Vasárnap, a mikor mindenki, a ki csak tehetle, 
köteles volt szentmisét hallgatni, természetesen meg-
növekedett az oblatiókat adók száma is. 

Még inkább áll ez a nagyobb ünnepekre, a mi-
kor az egyes hittitkok magasztossága, a kiválóbb 
szentek példája maga is buzdítólag hatott a hivek 
lelkületére s a mikor a távolabb eső leányegyházak-
ból is lehetőleg teljes számmal sereglettek össze a 
hivek az egj'házi ünnepély megtartására. 

Eltekintve a sátoros ünnepektől, a mikor a nap 
jelentősége is fokozta a hivek áldozatkészségét, őseink 
a halottaikért bemutatott gyászmiséken ajánlot-
ták még föl különös előszeretettel áldozati ado-
mányaikat és pedig elsősorban a temetés napján, 
valamint a halál évfordulója alkalmából. 

A váradi káptalan legrégibb statútumaiban, me-
lyek 1374-ben Írattak össze, külön intézkedést talá-
lunk arra nézve, hogy ha a király, a királyné, vagy 
valamelyik főúr temetkezik a székesegyházba, a te-
metés napján a szentmise alatt fölajánlott oblatió a 
káptalant illesse.3 Hasonlóképen a káptalant illette 
Esztergomban is — a mint ezt az 1397. évben meg-
tartott visitatió jegyzőkönyvében olvassuk — mind-
azon arany, ezüstnemű, selyemszövet, lámpaféle és 
készpénz, a mi offertorium cimén fölajánltatott, akár 
valamely nagy ünnepély, akár a királyi család vala-
melyik tagjának, valamely főpapnak, mágnásnak 
temetése alkalmával.4 Bessenyőn pedig 1299-ben az 
volt a szokás, hogy bár a győri püspök engedélyé-
ből a községnek külön papja volt, mindazt, a mit a 
hivek a temetés napján, az elhunyt lelki üdveért 
mondott első gyászmisén fölajánlottak mint oblatiót, 
a bagadi anyaegyház papja kapta meg.5 

Többé-kevésbbé az áldozati oblatiók közé sorol-
hat juk még azon adományokat is, a melyeket a 
hivek egyes búcsujáróhelyeken, különös tiszteletnek 
örvendő szentek sirján, ereklyéi előtt, szoktak volt 
fölajánlani, hogy tiszteletüket ez által is tanúsítsák 
és az illető szent közbenjárására magukat ez által 

1 Péterffy : Sacra concilia ín regno Hungáriáé. Posonii 
1741. I. 59. 

2 Fe jé r : Codex Diplomat ics . VIII. 4. 586. 
3 Bunyitay: A váradi káptalan legrégibb statut'umai. 

Nagyvárad, 1886. p. 60. 
4 Kollányi: Visitatió capituli e. m. Strigoniensis. A. 1397. 

Bpest, 1901 p. 32. Fejér VI. 2. 227. 

is érdemesekké tenni igyekezzenek. Tudjuk pl. hogy 
Váradon, különösen szent László teste fölvétele ( jú-
nius 27.) és halála (július 29.) napján, Pünkösd ün-
nepén, szent Ferenc napján, a nagyhét alatt, a szent 
sirját fölkereső j ámbor lelkek mindenféle oblatiókat 
szoktak fölajánlani, a melyek a káptalan tagjai közt 
lettek szétosztva, kivévén a június 27-én összegyűlt 
adományokat, a melyek felerészben a püspököt 
illették.1 

Az áldozati oblatiók fölajánlása ugyanúgy tör-
tént a régi időben is, ahogy manapság az úgyne-
vezett oltárkerülés, ofifera-adás. A hivek a szentmise-
áldozat bemutatása alatt, szép rendben, ünnepétyes 
komolysággal, elől az előkelőbbek, tekintélyesebbek, 
a falu elöljárói és vénei, azután a többiek, körül-
járták a főoltárt és vagy arra, vagy a melléje helye-
zett asztalra tették adományaikat. 

Az oblatió tárgya, értéke szerfelett különböző 
volt, az adományozók társadalmi állása és vagyoni 
viszonyai szerint. A néha kincseket érő drágaságok 
mellett ott szerepelt a szegény asszony fillére is. 

Az áldozati adomány állhatott kenyérből, hús-
ból, vászonneműekből, gyertyából, viaszból, kész-
pénzből, leggyakrabban mégis — kivált a későbbi szá-
zadokban— gyertyából és pénzből.2 Az előkelőbbek és 
hatalmasabbak azonban nem egyszer arany és ezüst 
kelyheket, kereszteket, kupákat, serlegeket, bársony-
szőnyegeket, miseruhákat és egyéb egyházi szereket 
is fölajánlottak áldozati oblatiók gyanánt.3 

Hogy mily értékes tárgyak szerepeltek néha ezen 
oblatiók közt, arról fogalmat alkothatunk magunk-
nak abból, a mit Heltai Krónikájában olvasunk, a 
Mátyás király temetése alkalmából Székesfehérvárott 
történtekről. 

«Mikoron a Boldogasszony egyházába bemen-
tenek — irja a krónikás — és az vitézek mind 
lehagyigálák a zászlókat a nagy oltár eleibe és mind-
nyájan nagyon kezdenek sirni, mind az egész 
egyházba. Úgy jőve az Domonkos prépost ki és a 
nagy oltár eleibe mène és a requiemes misét mondá. 
És az Hunyadi János herceg offerdlni méné az oltár-
hoz és offerála először egy mérő aranykeresztet, 
drágakövekkel rakottan, mely 45.000 forint árú vala. 
És egy arany medencét, arany gyertyatartókat, arany 
kelyheket és egy arany monstranciát, mind drága-
kövekkel rakottakat. Egynéhány ezüst képet és 
tizenkét misemondó ruhákat minden hozzávaló szer-
számokkal, kik mind gyöngyökkel és drágakövekkel 
valának fűzve. Annakulána offerálának az oltárra 
700 arany forinttal.»4 

A régi magyarok azonban nemcsak a szentmise 
áldozat alatt ajánlották föl áldozati oblatióikat, hogy 
ez által nekik, övéiknek, haloltaiknak nagj robb ré-
szük legyen annak gyümölcseiben; hanem egyes 

i Bunyitay i. h. 2 Fejér IV. 1. 372. 3 Bunyitay i. m. 61. 
4 Kolozsvári kiadás. 1575. 387. 1. 



7. szám. RELIGIO 59 

szentségek kiszolgáltatása, egyes egyházi szertartások 
végzése alkalmával is adtak oblatiókat, hogy az 
egyházi ténykedéssel kapcsolatban nyert malaszt, 
lelki jótétemény fejében ez által is tanúsítsák Isten 
és az ő szolgájával szemben hálájokat. 

Háromkirályok vigiliáján vagy ünnepén, a plé-
bános, esetleg káplánja, maga előtt vitetvén a meg-
váltás jelét, a keresztet, bejárta a plébánia területén 
lévő összes lakóházakat — singulos domos parochiae 
cum cruce visitaret1 — azokat megáldotta, a ház 
lakója pedig ennek fejében bizonyos adományban 
részesítette. 

Érdekes megjegyzés kíséretében emlékezik meg 
Martius Galeot, Mátyás királyról, jeles, bölcs és elmés 
mondásai és tetteiről irt könyvében2 ezen vízkereszti 
házszentelésről. «Országos szokás — úgymond — 
hogy Vízkereszt ünnepén a papok egyházi öltözetben, 
minden házba bemennek, keresztet vive maguk előtt, 
megkísértvén 'mintegy, ősi szokás szerint, a kereszt 
elfogadását s bizonyos szent igéket mondanak és 
bért szednek». 

A vízkereszti házszentelés léhát valamikor, a 
mikor a keresztény vallás még nem győzedelmeske-
dett teljesen a pogányság fölött, egyúttal arra is 
szolgált, hogy a pap megállapíthassa, hol, melyik 
házban nem voltak hajlandók a keresztet elfogadni, 
hol nem akartak a ház lakói még mindig elszakadni 
az ősi babonától. 

A házszentelést egyformán megtartották a királyi 
palotában, a püspöki lakban és a legutolsó falusi-
házban. Azok az adományok «of fer tor ium cruris» 
«ojfertorium ad crucem» a melyek a püspöki lakban 
fölajánltattak, úgy Esztergomban mint Váradon a káp-
lalant illették.3 A mit Esztergomban a várban adtak 
a házszentelés fejében, az a praebendátusoké volt. 

Kollányi Ferenc dr. 

Bölcseleti oktatásunk és a keresztény világnézet 
II. 

A bölcselet e szerint fontos stratégiai ponttá fej-
lődött a két ellentétes világnézet: a theizmus és 
atheizmus szellemi harcterén. Minden bölcseleti mű, 
majd minden bölcseleti tankönyv, folyóirat, sőt érte-
kezés kénytelen állást foglalni e két világnézettel 
szemben ; akarva, nem akarva kénytelen szolgálatába 
szegődni vagy a régi hitnek, vagy az új hitetlenség-
nek. Minden fonlosabb kérdésben kénytelen elárulni, 
mire van több haj lama és bátorsága: arra-e, hogy 
megengedje azon elveket, melyekből a theizmus 
praemissákat kovácsol Isten-érvei számára, vagy pedig 
arra-e, hogy elvágja saját gondolkozása előtt az utat, 

1 Hazai okmánytár VIII. 339. 
2 Kazinczy Gábor : Martius Galeot könyve Mátyás király-

ról. Pest, 1863. p. 57. 
3 Visitatio capiiuli e. m.Strigoniensis A. 1397. p. 32.Bunyitav 

i. h. 60. 

mihelyt ez az út a kényelmetlen, «transzcendens» 
igazságok felé közeledik. 

Egyetlen pillantás a bölcseleli előtan középiskolai 
tankönyveire szintén igazolja e fölfogást. Valóságos 
előkészítő hittan az mind : előkészítő katekizmusa vagy 
a hitnek vagy a hitetlenségnek és kételkedésnek. 
Nálunk a Hajdú-Zoltvány-féle tankönyv — bárha, 
sajnos, nagyon is elvont a középiskola számára — 
magában valóságos hitvédelem ; a többi — igen 
kevés kivétellel — igazi elemi kátéja a kételkedés-
nek és vallási nihilizmusnak,1 bárha a jóhiszeműek 
megtévesztésére német földön kieszelt ügyes fogást — 
az «Isten», a «Teremtő», a «vallás» tiszteletteljes han-
goztatását ezek is gyakran alkalmazzák (természetesen 
csak posztulált Istent és érzelmi vallást érlve, mely 
a vallásellenes filozófiával is összefér). 

Sőt tankönyveink csendes és titkos guerilla-harcát 
az Isten-érvek praemissái ellen különösen is meg-
könnyíti, másfelől pedig a védekezést megnehezíti : 
a tanterv és az utasítások merev állásfoglalása a böl-
cseleti előtannak sajátosan bölcseleti irányba való 
terelése ellen. Semmi sem könnyebb, mint ama fon-
tos és mélyreható kérdések — pl. a lélek szellemi 
és halhatatlan volta, az akaratszabadság stb. — felől 
a tanulóban néhány odavetett, felületes megjegyzéssel 
kételkedést kelteni s aztán — Szitnyai és mások 
módjára — a hivatalos utasítások tilalmára hivat-
kozva egyszerűen eltekinteni ama kételkedés jogos 
voltának bebizonyításától. A tevőleges eljárás, a bizo-
nyítás és védekezés mindig hosszadalmasabb, nehe-
zebb, több elmeélt és előkészültséget tételez föl, mint 
az ellenvetés és kételkedés, főleg képzetlen fiatal-
emberekkel, deákokkal szemben. 

Nagy előnyt nyújt a bölcseleti oktatás hitellenes 
kizsákmányolására az is, hogy oly kevés idő jut e 
tárgyra : heti három óra abban az osztályban, melynek 
alig kilenc hó a szorgalmi ideje, melyben annyi más 
nehéz tantárgy vonja szerteszét a tanuló figyelmét s 
a melyben tanár és tanítvány egyaránt igyekszik 
minden érettségire nem kerülő tárgyat lehetőleg hát-
térbe szorítani s minden törekvését az érettségire össz-
pontosítani. Ily körülmények közt, mikor sem idő, 
sem kedv, sem kellő nyugalom nincs a bölcseleli 
önművelésre, nem csoda, ha a tanár is inkább hajlik 
a természetrajzzal érintkező aprólékos mellékkérdések 
futólagos átvételére, mint mélyebb eszmélődést igénylő 
kérdések érintésére; s a hol e mélyebbjáratú kérdé-
seket érinti, már csak időhiány miatt is inkább csak 
kételkedések felkeltésére lesz érkezése, minisem be-
hatóbb vizsgálódást kivánó tevőleges eljárásra, ü ivó 
tantervünk — talán akaratlanul is — ebben a pont-
ban ismét csak a komoly bölcselet ellenségeinek 
malmára haji ja a vizet. 

1 Igy nevezetesen a Szitnyai-féle is, melyet pedig közép-
iskoláink nagyobb fele használ : 100 értesítőt átnézve 63 helyen 
találkoztunk vele és hozzá — megfogliatlan jelenség ! — nagy-
részt épen katholikus tanintézetekben ! 
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Az sem egészen ártalmatlan dolog, hogy közép-
iskolánk a bölcselet különféle szakaiból csak kettőt 
Ízleltet meg a tanulóval, még pedig épen azt a kettőt, 
melyekből azokat a bizonyos kényelmetlen kérdéseket 
talán még legkevésbbé feltűnően ki lehet szorítani. 
Tagadhatatlanul fontos ismereteket közöl a lélektan 
és logika (jobban = a dialektika); de épen nem 
mondhatni — főleg a lélektanról — hogy az általá-
nos bölcseleti önművelésre a legmegfelelőbb s egy-
magában elegendő előkészület, vagy hogy egymagá-
ban elegendő kiindulópont akár a bölcseleti alapon 
álló világnézet megalakítására, akár a középiskolá-
ban végzett tananyag egységesítő befejezésére; hiszen 
ellenkezőleg: a középiskolai tananyag csaknem kizáró-
lag a külvilágra, a természeti világrendre utal, a 
mivel pedig sem a lélektan, sem a logika összefog-
lalóan nem foglalkozik. A mint itt a természetböl-
cselet néhány alapkérdésének rövid megbeszélése is 
helyén volna, úgy a nevelőoktatás betetőzésére az 
erkölcsbölcselet alapvonásai volnának legalkalmasab-
bak ; mindenesetre megfelelőbb tananyagot szolgál-
tatnának, mint az idegrendszerről, temperamentu-
mokról, a lelki betegségek fajairól vagy az ítéletek 
elméleti beosztásairól szóló mellékkérdések, melyek-
nek terjengőssége miatt a többi bölcseleti szakok 
elemeit érinteni is lehetetlen. 

Pedig mennyi hiánnyal j á r a jelen módszer a 
tanulóra nézve már csak az általános műveltség szem-
pontjából is! Hány fontos és mindennapi használatú 
fogalom marad tisztázatlanul a középiskolát végzett 
ifjú elméjében; oly fogalmak, melyeket tisztázni a 
bölcselet volna hivatva ! Hány köznapi szó marad 
rá nézve — talán egész életén keresztül — értelmet-
len vagy félreértett, ismeretlen vagy hamis ismere-
teket keltő jel, kisértet, elmosott értelmű frázis! Tár-
sadalom, jog, állam, államjog, tulajdonjog, család, 
becsület, kötelesség, szabadság, tekintély, természetes 
erkölcsi világrend, művészet és erkölcs, a tudomány 
szabadsága s a tekintélyen alapuló hit, a társadalmi 
kérdés stb. mind ilyen fogalmak: mindenki használja 
őket, de hányan adtak maguknak valaha számot e 
szavak helyes jelentéséről? Ha pedig mégis használ-
ják e szavakat és fogalmakat: csoda-e, ha lépten-
nyomon bizonytalan, tapogatózó, sőt helytelen és 
téves ítéletet és következtetést építenek r á juk? Az 
indulatok kicsinyes osztályozása, az érzékszervek 
állattanba illő aprólékos leírása, az indukció segéd-
eszközeinek bő tárgyalása s több effélék miatt nem 
akad tehát idő arra, hogy a felnövekedő művelt tár-
sadalom megszerezze az általános bölcselet legelemibb 
fogalmainak ismeretét s megtanuljon önmagának szá-
mot adni legalább az oly alapvető bölcseleti kérdé-
sekről, minők például ezek: mi az állam mivolta? 
mik a feladatai? mi határolja körül jogkörét pl. a 
vallási hatósággal szemben? stb. Pedig, hogy csak 
ezen egy példát szőjük tovább, nem az lesz-e szük-
ségképeni következménye ennek a fogalomzavarnak 

az állameszme körül, a mit tényleg annyiszor kell 
fájdalmasan tapasztalnunk világi katholikusainknál, 
hogy t. i. egész politikai és egyházpolitikai gondol-
kodásuk jórészt félszeg, államliberális eszmékkel van 
telítve s impresszionista jelszó-bölcseségben merül k i? 
S a mi az állam-fogalom tisztázásának elhanyagolá-
sáról áll, áll egyébről is: a tudományos, erkölcsi, 
vallási, társadalmi, művészeti élet alapfogalmairól, 
melyeket a középiskolai bölcseleti előtan sokkal mellé-
kesebb apróságok kedvéért egyszerűen mellőz. Nem 
tudni : érdekében áll-e az iskola fölött gyámkodó 
államnak, hogy ifjúságunk ily félszeg irányban, ily egy-
oldalúlag fejlődjék s a tengernyi aprólékos részletkér-
dés mellett az általános emberi műveltségnek s a helyes 
gondolkodásnak ily elemi kellékeit háttérbe szorítsa? 

Mindenesetre tény, hogy ez az eljárás ismét csak 
azoknak a fent jelzett irányzatoknak kedvez, melyek-
nek érdekében áll, hogy bizonyos igen fontos, min-
dennapi használatú bölcseleti kérdések terén inkább 
homály és fogalomzavar uralkodjék, sem hogy reájuk 
nézve kényelmetlen igazságok kerüljenek napvilágra. 
Jog, erkölcs, becsület, kötelesség s hasonló fogalmak, 
az állam másodrangú szerepe az emberiség legelső-
rangú érdekeit védő vallási társasággal szemben s 
hasonló kérdések csak hadd maradjanak homályban, 
mert ha mélyebbre hatolunk beléjük, bajos lesz el-
kerülni a transzcendens fogalmakat s azokat az ered-
ményeket, melyek semmiféle szabadelvűséggel és ön-
törvénykezéssel nem férnek egybe. 

A felsorolt körülmények kétszeresen, három-
szorosan kötelességévé teszik a katholikus közvéle-
ménynek, hogy a felnövekedő ifjúság bölcselet-előtani 
oktatását szemüggyel kisérje, nehogy az is, mint 
annyi más, a külföldről importált vallásellenes irány-
zatok államsegélyes előharcosává fajuljon el. A katho-
likus tanárok és intézetek kétszeresen finom érzék-
kel vessék vizsgálat alá a tankönyvet, mielőtt az 
ifjúságnak kezébe adnák s iparkodjanak személyes 
ügyességük által ellensúlyozni a tanterv hiányait, a 
katholikus tudományos sajtó pedig ne kímélje a 
kritikát azokkal szemben, a kik az iskolát és tan-
könyvet hitellenes törekvések terjesztőivé alacsonyít-
ják le. Ez a kritika annál inkább helyén való, mert 
a bölcseleti tanításnak amaz elsekélyesítése és el-
félszegesílése nemcsak a vallásos gondolkodásnak, 
hanem a komoly tudománynak, az általános művelt-
ségnek s ezzel nemzeti kul túránknak is ellensége, 
kerékkötője.1 Ne féljünk ! a külső előny (a tantervnél 
és egyéb körülményeknél fogva) ellenségeinké ugyan ; 
a belső előny azonban : az igazság, melyet a hami-
sítatlan bölcselet tár fel előttünk, a miénk! 

Ismételjük: a középiskolai bölcselettanítás ellen-
őrzése és megóvása a hitellenes törekvések guerilla-
szerű támadásaival szemben nemzeti, kulturális és 
vallási kötelesség. Bangha Béla S. J. 

1 Főleg ezen szempontból vesszük részletesebb birálat alá 
a nálunk használatosabb középiskolai bölcseleti tankönyveket. 
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A Marx-féle kollektivizmus, mint tudomá-
nyos chiliasmus.1 

A tömegelkeseredésnek, haragnak, titokzatos vágya-
kozásoknak, vérmes reményeknek félelmetes hatalma 
jut kifejezésre abban, a mit a marxista kollektiviz-
mus elnevezés alatt érteni szoktunk. Azért nem lehet 
találni elég komoly szavakat, melyekkel a közfigyel-
met eme metszően fájdalmas jelenségre s annak 
reális okaira terelhetnék. Akár az egyházszeretet, 
akár a honszerelem vagy az általános filantrópia 
érzelme képezi az ember lelki világának uralkodó 
vonását : mindenkinek nagy érdeklődéssel és rész-
véttel kell foglalkoznia egy oly tünettel, mely hit-
sorsosainak, honfitársainak, illetve felebarátainak 
millióit nyugtalanítja, izgalomban tartja vagy épen 
vezérli, mozgatja és uralja. 

Ez alkalommal hűen akarom leírni a Marx-féle 
kollektivizmus lényegét, a «jövendő» társadalom ké-
pét.2 Ugyanis nehéz találni összefüggő, hamisítatlan 
leírást, mely megbízhatóan tájékoztatna ezen elmé-
letről, pedig annyiszor esik róla szó nap, mint nap. 
Ha cikkem cimében tudományos chiliasmusnak ne-
vezem Marx kollektivizmusát, oly világításban szán-
dékozom azt bemutatni, mely bepillantást enged 
annak legtitkosabb, legmélyebb motívumaiba. 

Ki ne érezné, hogy társadalmunk beteg? Ki ne 
tudná, hogy szociális viszonyaink rövid időn belül 
lényegesen meg fognak vá l tozni . . . ? Azonban milyen 
lesz ez az átalakulás? Minő lesz a jövő társadalom 
képe? 

A Marx tanaira hallgató embereknek nagy tömege 
határozott, sőt tudományosnak tartott nézeteket alko-
tott magának e nagy problémáról s e nézetei a hit-
beli meggyőződés, a dogmatizmus jellegét öltötték 
magukra. 

Szigorú, mechanikai szükségszerűséggel működő 
törvények gondoskodnak arról, hogy a mai társa-
dalmi berendezkedés megszűnjék s új rend foglalja 
el a helyét. A technika rohamos fejlődése hatalmasan 

1 Mi volt a chiliasmus ? Rapaicsnál (Egyháztört. I. 162. 1.) 
olvassuk: Voltak nem kevesen az első három századbeli ke-
resztények között, kik az ó- és újszövetségi szentírás némely 
helyeit betű szerint értelmezvén, azon bal véleménynek hódoltak, 
hogy a rájok mért próbaidő letelte és az antikrisztus hatal-
mának megsemmisítése után, Krisztus még egyszer el fog 
jönni a földre s az újra fölépített Jeruzsálem környékén ha-
talmas birodalmat alapitand, melyben az élők és feltámadottak 
Krisztussal ezer évig fognak uralkodni s az átok alól fölszaba-
dított föld gyümölcseiben minden munka és fáradság nélkül 
részesülni. — Ezt az ezer évig tartó országra vonatkozó hitet 
nevezték chiliasmusnak. Szerk. 

2 Alapul veszem : Marx, Kapital I. köt. 45., 492-493., 7 2 8 -
729. stb. 11.; Marx—Engels, Heilige Familie; Engels, Umwäl-
zung der Wissenschaft ; Engels, Entwicklung des Socialismus 
von der Utopie zur Wissenschaft; Kautsky, Das Erfurter 
Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert (1892.) ; 
Marx, Kritik des socialdemokratischen Programms ; Bebel, 
Unsere Ziele, VI. kiad. (1886.) 

föllendítette a termelő erőket. A kisiparosokat, és a 
középüzemeket elnyeli a tőke, mely a gépeket és a 
termelő eszközöket hatalmába kerítette. Az indivi-
duális, szétforgácsolt termelőerők kollektiv jelleget 
öltöttek, összpontosultak. Kisajátították őket a nagy-
birtokosok. Az ipari termékek tehát társadalmi, kol-
lektiv munkának az eredményei; egy mester helyett 
a munkások egész társasága termeli azokat. Azonban 
a termék mégis egy embernek képezi tula jdonát ; 
a munkások nem a maguk számára termelnek, 
hanem másnak számára, a ki munkájukból gaz-
dagszik. így a termelő erők ellentétbe kerültek 
a tulajdonjogi viszonyokkal s ez ellentétnek a 
dialektika törvénye szerint meg kell szűnnie. A tőke 
összpontosulása folytán egyre nő a proletárok száma, 
a kik termelő eszközeiktől megfosztva, utalva vannak 
kezük munkájára, napi bérükre. Helyzetük azonban 
egyre súlyosbodik. A nagy kinálat folytán olcsóbb 
lesz a munka, nő a nyomor, a brutális kizsákmányo-
lás, a bestializálás, a degradáció. A nagy mennyiség-
ben termelt javakat a nyomorgó proletariátus meg-
venni nem képes, azért időszakonkint a hiperpro-
dukció gazdasági kríziseket hoz létre, melyek egyre 
nagyobb arányokat öltenek és tűrhetetlenekké vál-
nak. Akközben a tőke összpontosulása egyre folyik. 
A nagyobb üzemek a versenyben győznek a kisebbek 
fölött. A kisajátítókat kisajátítják. Ez a mechanikai 
processzus azt fogja eredményezni, hogy idővel néhány 
pénzoligarcha kezében fog összpontosulni az egész 
nemzeti vagyon. A financiális oligarchák uralkodni 
fognak az egész világ fölött. 

A fejlődés ezen stádiumán összecsapnak a ter-
melő erők a tényleges termelő viszonyokkal s beáll 
a társadalmi forradalom. Egy oldalon lesznek a kis-
számú tőkések, kiknek kezében egyesülve lesz az 
egész ökonómiai hatalom, a másik oldalon a vagyon-
talan, kisajátított, kizsákmányolt proletárok óriási 
tömege. Az elnyomatás és rabszolgaság egyrészt össze-
forrasztotta a munkásságot, másrészt pedig gyűlölettel 
töltötte el őket az elnyomó tőkésmágnások ellen s 
a folytonos küzdelem képesekké tette arra, hogy át-
vegyék az egész termelés vezetését. 

A proletárság hatalmas tömegei kisajátítják a 
tőkések kis csoportját. Megfosztják bitorolt javaiktól, 
a mikor is ütni fog a tőkés magánvagyon utolsó 
órája. A társadalom nevében a proletariátus tulaj-
donába veszi a földet, a gépeket, a nyersanyagot, 
szóval az egész gazdasági hatalmat. Valószínű, hogy 
ez csak nagy vérontás árán történhetik meg. A Marx 
és Engels által kidolgozott «Kommunista Kiáltvány» 
nyillan mond ja : «A kommunisták nem titkolják, hogy 
céljaikat csak az eddigi társadalmi berendezkedés 
erőszakos fölforgatásával érhetik el. Remegjenek tehát 
az uralkodó osztályok; a kommunista forradalom 
jön. A proletárságnak nincs veszteni valója. Legföljebb 
rabláncait vesztheti el, de megnyerheti a világot!» 

A proletariátus győzelmének első gyümölcse az 
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lesz, hogy az állam megszűnik létezni. Az állam a 
marxizmus szerint «a kizsákmányoló osztály organi-
zációja abból a célból, hogy meglarthassa a termelés 
külső föllételeit. Az utolsó tőkéssel tehát vége lesz a 
régi rendnek, a politikai hatalmat a proletariátus 
veszi át. Eltűnik a kizsákmányoló osztály, melynek 
az állam csak eszköze volt. A tőkésekkel eltűnik a 
föld szinéről az utolsó uralkodó osztály; utána nem 
jön más, csak proletárok fogják képezni a társa-
dalmat. E szerint az állam fölöslegessé válik, hiszen 
nem lesz többé elnyomó és elnyomatott osztály a 
földön. Az államnak a társadalmi viszonyokba való 
beavatkozása — mondja Engels — lépésről-lépésre, 
fokról-fokra fölöslegessé válik, míg végre teljesen 
megszűnik. A személyek fölötti uralom helyébe az 
ügyek vezetése és a termelő processzus rendezése 
lép. Az államot nem kell majd megdönteni, magától 
szűnik az meg.1 

Minthogy ezen nagy fölfordulás megbontja az 
eddigi viszonyokat s nagy zavart okoz, beáll egy 
időre a proletáriátus diktatúrája. Ez lesz az osztály-
hatalom utolsó, átmeneti, de legnyíltabb korszaka. 
A sorok között kiolvasni, hogyr ez a diktatúra új 
formája lesz a francia forradalom terrorjának, persze 
nagyobb méretű és véresebb amannál. Természetes, 
hogy az új rend összes nyilt és titkos ellenségeit 
össze kell majd tiporni, úgy hogy végül csak igazi 
szociálisiák maradnak az államban. 

A rend helyreálltával megszűnik a proletariátus 
diktatúrája. Nem lesz többé osztály, mely egy más 
osztály fölött uralkodni akarna. A munkásság birto-
kába veszi az összes termelő eszközöket. A szabad 
munkások kooperációja alapján a meglévő és a közös 
munka által létrehozandó termelő eszközök és javak 
kollektiv tula jdonná változnak. Igy nem lesz többé 
ellentét a termelőerők és a tulajdonviszonyok közölt. 
A társadalom minden tagja dolgozni fog, de már 
nem az egyes lökés gazdagítására, hanem a maga 
számára, vagyis azon szervezet javára, melynek maga 
is egyenrangú és egyenjogú tagja. 

Az új társadalom nem szüntet meg minden 
magántulajdont. Az élvezeti, használati javak kinek-
kinek privát vagyonát fogják képezni. Ezt hang-
súlyozni kell, mert ebben a pontban különbözik 
Marxék kollektivizmusa azon kommunizmustól, mely 
ellensége mindennemű magántulajdonnak. A kollek-
tivizmus legfőbb követelményei ezek: azon javak, 
melyek új javak termelésére alkalmasak, kivétel 
nélkül az egész társadalom birtokába mennek át; a 
szociálista társadalom vezeti és szervezi az egész 
munká t ; a tőkéből munka nélkül senki jövedelmet 
nem húzhat, mert jövedelem csak a munkának lehet 
gyümölcse. Ma is van kollektiv vagyon, mint pl. az 
utak, a vasutak, a közterek, nyilvános parkok, kertek, 
múzeumok, az egész állami vagyon stb. ; a szociálista 

1 Engels, Umwälzung 301. és k. 1. 

társadalom a nemzeti vagyon többi részét is kollek-
tivizálni fogja. Ellenben nincs komolyabb marxista, 
a ki azt követelné, hogy azon dolgok is közösek 
legyenek, melyek a közvetlen személyes használatra, 
vagy az individuális élet nagyobb kényelmére szük-
ségesek. 

Ezáltal a társadalom alapberendezkedése, az 
ökonómiai alapstruktúra, teljesen át lesz alakítva. 
Ez aztán maga után fogja vonni az egész lelkivilág, 
a gondolkodásmód, az egész kultura és világnézet 
átalakulását. Mert hiszen a történelmi materializmus 
szerint az eszmei kulturtényezők, a jog, az erkölcs, 
a vallás, a filozófia, a művészet, egy szóval az egész 
ideológia a gazdasági viszonyoknak visszatükröződése, 
reflexe, epifenomenonja. Az új gazdasági alap, melyé-
ből minden egyenlőtlenség, aránytalanság, ellenlét és 
fonákság eliminálódott, egészen új ideológiát fog 
létrehozni, más világfölfogást, ú j gondolkodásmódot, 
véleményeket és elveket a jogról, az etikáról, a vallás-
ról, a művészetről egyaránt. Nagy és fönséges lesz 
ezen átalakulás, a világ új és sokkal szebb képet 
ölt. Az eszmei ténj'ezők, a szellemi erők a régi társa-
dalomban kötve vollak a gazdasági alaphoz; az elmék 
az ökonómiai viszonyok nyomasztó rabláncaiba voltak 
verve: ez most mind másképen lesz, az ideális erők 
fölszabadulnak és megerősödnek. Igaz ugyan, hogy 
az eszme mindig függni fog az anyagi viszonyoktól, 
azonban az új társadalomban az anyagi lét föltételei 
közösek lesznek; nem lesz többé osztályküzdelem s 
így az ideológia sem lesz kénytelen az egyes osztályok 
szolgálatába szegődni. Ez által oly nagyr önállóságra 
és erőre tesz szert, hogy egészen új, erősebb, frissebb, 
intenzivebb és termékenyebb kulturéletet fog lehetővé 
tenni. 

Nem szabad feledni, hogy a történelmi mate-
rializmus szerint, melynek egyik — bár teljesen hete-
rogén1 — eleme a hegeli dialektika, minden változik, 
mozog, átalakul; Tiavxa pet. Az ökonómiai alapberen-
dezkedéssel a gondolkodásmód, a logika, a fogalmak 
is átalakulnak. E tan igen kedves fegyvere a marxis-
táknak mindazok ellen, a kik optimizmusukat nem 
haj landók osztani. A társadalom ezen jövendő képét 
is, t. i. nem lehet megítélni mai fogalmaink szerint. 
Az új kor új erkölcstant, új logikát, új igazságot fog 
létrehozni s csakis a gondolkodás ezen új törvényei 
szerint lehet azt majd helyesen megítélni. A régi 
zsinórmérték az új viszonyokra nem alkalmazható. 
Ily módon sok kellemetlen ellenvetésen teszik túl 
magukat a marxizmus hivei s vannak már teoreti-
kusaik, mint pl. Dietzgen, a ki a jövendő logikáját 
is előkészíti. 

A szociálista társadalommal beköszönt végre az 
emberiség aranykora.2 A költők álmai, a bölcsek 
(Kant) elméielei az emberiség fejlődésének végtelen 

1 V. ö. fejtegetésemet: Hegel dialektikája a történelmi 
materializmusban, Religio 1907. 36. és 37. sz. 

2 Boldog álmodozók ! Szerk. 
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vonaláról, a régi kommunisták várakozásai: mindez 
teljesedésbe megy az új társadalomban. Az emberi-
ség fölszabadul a régi j á rom alól, nélkülözései, szen-
vedései véget érnek ; valósággal föllélegzik. Az ember 
nem fog többé remegni azon természetfölötti hatal-
mak előtt, melyeknek tudatlanságában véres áldo-
zatokat is hozott. A társadalmi erők eddig természeti 
törvények módjára vakon, kegyetlenül, pusztítva nyúl-
tak bele az emberek sorsába.1 Ez az állapot is véget 
ér. Az emberek a természet uraivá lesznek, hatalmukba 
kerítik annak erőit s nem engedik, hogy titokzatos 
hatalmak módjára uralkodjanak a nemzetek és az 
egyesek sorsa fölött. Az emberi nem minden ereje, 
képessége, tehetsége kifejlődik s üj élet kezdődik 
majd, a mely boldogabb, valódibb, szebb, teljesebb 
és gazdagabb lesz a lefolyt korszakok életénél. «A ter-
melésben uralkodott eddigi anarchiát», irja Engels, 
«fölváltja majd a munkafolyamat tudatos szervezése. 
A létért való küzdelem megszűnik. Csak itt hagyja 
el az ember valóban és véglegesen az állatvilágot s 
az állati létföltételeket, igazán emberhez méltó lét-
föltételekkel cseréli föl. Az élet azon föltételei, melyek 
az embert körülveszik s fölötte mindeddig uralkodtak, 
az ember ellenőrzése alá kerülnek, a ki most először 
válik a természet igazi urává, a mennyiben saját 
társulásának törvényei fölött is uralkodni kezd. A tár-
sadalmi tevékenység törvényeit, melyek eddig mint 
valami természeti törvények, idegen hatalom módjára 
állottak szemben az emberrel, teljes szakismerettel 
fogja ezentúl alkalmazni és saját javára dolgoztatni. 
Saját szocializálódásuk, melyet eddig a természet és 
a történelem kényszerének tekintetlek, most tulajdon 
művükké válik. Azon objektiv, idegen hatalmak, 
melyek eddig a történelmet igazgatták, az ember ellen-
őrzése alá kerülnek. Csak ezen időtől kezdve lesznek 
majd az emberek teljes öntudattal a saját történel-
mük mesterei, csak ezen időtől fogva lehet majd 
várni, hogy az általuk működésbe hozott társadalmi 
okok elsősorban és növekvő mértékben oly okozatokat 
fognak létrehozni, melyeket az emberek intencionáltak. 
Valódi ugrása ez az emberiségnek a szükségszerűség 
országából a szabadság birodalmába».2 

Olvasván e szavakat, önkénytelenül is eszünkbe 
ju tnak a Jelenések Könyvének szavai: «És letöröl 
Isten minden könyhullatást az ő szemeikről ; és halál 
többé nem leszen, sem bánat, sem jajgatás, sem fáj-
dalom nem lesz többé; mert az előbbiek elmultak». 
(21, 4.) A mit azonban a szent János állal látott 
országban Isten fog tenni, azt Marxék szerint meg-
teszi majd a szocialista társadalom. Még pedig nem 
az égben, hanem itt a földön, a hol megvalósul majd 
az óhajtott paradicsom, oly szépségesen ésboldogítóan, 
hogy az ember nem fog többé a mennyország után 
vágyakozni. Az ég lakóiból a föld szabad polgáraivá 
válnak Ad ám gyermekei. «Quia pr ima abierunt.» 

Birálni ezen elméletet részben volt, részben pedig 
lesz még alkalmunk elég. Itt csak egy-két eszmét 
akarunk megpendíteni. 

Nem tudok elzárkózni azon benyomás elől, hogy 
a Marx-féle kollektivizmusban a régi chiliasmus 
ébredt új életre. Persze ludományos formában, modern 
öltözetben. Az anyagias gondolkodásit, pénzsóvár 
zsidók, Izaiás, Ezechiel, Dániel prófétáknak a Messiás 
birodalmáról szóló jövendöléseit szószerint, szellem-
telenül magyarázva, azt várták, hogy a Messiás már 
itt a földön alapítja meg a maga boldog országát, 
paradicsomi állapotokat teremt és megszilárdítja 
Izrael hatalmát. A szegény Üdvözítővel nem tudtak 
megbarátkozni. Tudjuk, hogy e fölfogás az apostolokat 
s azok rokonait is (Máté 20, 20.) megzavarta — de 
csak a Szentlélek eljöveteléig. Jellemző, hogy az angol 
szociálista, M. G. Wells, a legújabban is azt állítja, 
hogy a kereszténység, ha következetesen megvalósít-
tatnék, a szociálista államhoz vezetne.1 S vájjon nem 
érdekes-e azon körülmény, hogy Marx és Engels 
izraelita eredetűek voltak? 

S még egyet. A történelem azt tanítja, hogy a 
mai termelő és birtokviszonyok nagyon hasonlók a 
római birodalom megfelelő viszonyaihoz, a római 
dicsőség utolsó stádiumában. Plinius azt mondja , 
hogy a meghódított Afrikának fele hat ember birtokát 
képezte. A tőke koncentrációja Rotschildot ki-
véve — aránylag nagyobb volt a mainál. A mit pedig 
a történet a rabszolgák elnyomásáról, kizsákmányo-
lásáról, kínzásairól beszél, az mai állapotukkal össze 
sem hasonlítható. S mégis, a római birodalom romba-
dőlte után nem következett be semmiféle kommunista 
uralom. A nemzetek elfogadták Krisztus tanítását s 
a gazdasági téren is boldog állapotokat teremtettek 
magliknak. 

Hogy ez ma így legyen, arra szükséges a régi 
keresztények entuziazmusának újjászületése. Szük-
séges, hogy a hitbeli imperativusok új erőre kapjanak. 

Jehlicska Ferenc dr. 

V a r s ó . Egy szerencsétlen katholikus nemzet. Nincs ßgyha: 
szerencsétlenebb nemzet ezen a világon a lengyelnél egy se. . . . 
Három nagyhatalom, az orosz, a nagynémet és a kis- _ ° 
német, vagyis az osztrák osztozkodtak rajta a XVIII. krónika 
században s azóta mostanáig hárman dolgoznak azon, 
hogy reménye se lehessen ahhoz, hogy valaha föl-
támadjon. Tulajdonképeni hóhérja Lengyelországnak 
Oroszország; a másik két nagyhatalom, nehogy az egész 
zsákmány Oroszország ölébe szakadjon, önzésből csat-
lakoztak a hóhérhoz segédekül az osztozkodásnál is 
sorakoznak most a szerencsétlen nemzet nyűgben tartá-
sára és lassú kipusztítására. Legkisebb a bűne Ausz-
triának; hisz azt mondják, hogy Mária Terézia könnyezve 
egyezett bele a Bécset megmentő Sobiesky nemzetének 
földarabolásába s azóta is Ausztria legnagyobb kimé-
lettel kezeli a lengyel nemzettől neki részül juttatott 

1 Engels, Umwälzung 300. 1. - Engels, Entwicklung 42. 1. 1 «The Grand Magazine» folyóirat, 1907. dec. sz. 
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darabot. Ellenben, Oroszország kezdet óta, Poroszország 
pedig jó nagy ideje már, hogy a hóhér siető mohóságá-
val dolgozik ennek a nagymultú katholikus nemzet-
nek a kiirtásán. 

Poroszország az ő kisajátítási törvényével gyalázatot 
hozott az emberiség abbeli meggyőződésére a törvények-
ről, hogv azokban csak igazat, tisztességeset és jogosat 
szabad kimondani s hogy rablás és nemzetpusztítás tör-
vény tárgya becsülettudó emberek között sosem lehet, 
keresztények között annál kevésbbé. Oroszország nem 
maradhat a porosz előnyomulás hatása alatt hátra. Hisz 
ő a főcinkos ; neki kell Lengyelország megsemmisítésé-
ben elüljárni. A kis japánok által tönkre silányított 
óriás pusztuló erejét a védtelen és tehetetlen lengyeleken 
akarja pezsgő életre kelteni és a világ elölt fitogtatni. 
Hire ment és ez a hir jó korán, talán a leggyorsabban 
eljutott a Vatikánba. 

Miről van vájjon ezúttal szó? Nem kevesebbről, 
mint arról, hogy az orosz cárság a Lengyelországból 
neki jutott részt, mint a régi előázsiai pogányok moloch-
istene, végkép el akarja nyelni, magába fól akarja min-
denestől szívni. Az 1815-iki szerződés (bécsi kongresszus) 
értelmében, Oroszország a neki jutott kongresszusi 
Lengyelországban a lengyelség nemzeti létének néhány 
igen értékes darabját, a lengyel nyelvet, külön alkot-
mányt, külön törvénykönyvet (a Code Napoleon-t) a 
nyugati nemzetek időszámítását stbit, becsületbeli köte-
lességének volna köteles tartani. Ámde zsarnokság nem 
ismer kötelességet, se becsületet. Nála a kötelességeket 
kirovó becsület helyét az önkénynek réseket törő vad 
erőszak foglalja el. S min kezdi vájjon az Ázsiában meg-
alázott muszka imperializmus Lengyelország további 
pusztítását? A kongresszusi Lengyelország keleten, a 
régi Cbehn fejedelemségben és a lublini és sedlilzi kor-
mányzóságokban tudvalevőleg a törzsökös lakosság ru-
tlién, a mely mellett tekintélyes számú lengyelség lakik. 
Ezeket a ruthéneket — mind egyesültek, katbolikusok 
voltak — az 1868-iki lengyel forradalom leverése után 
Oroszország vérontással kényszeritette a katholikus hit 
elhagyására s az orosz szakadár egyházhoz való csat-
lakozásra. A szerencsétlen végű japán háború után be-
következett fordulat a szabadság és alkotmányos étet 
felé ezeket a hilvallásilag eloroszosílott ruthéneket arra 
bátorította föl, hogy a római katholikus egyházzal újra 
egyesüljenek. A megtérések tömegesen folytak le. 
A muszka imperializmus e miatt haragra lobbant s ki-
mondotta, hogy azt a területet, hol a katholikus egy-
házba visszatért ruthének laknak, Lengyelországtól vég-
legesen elszakítja és Oroszországba kebelezi be. 

íme, erről van most szó Oroszországban. Lengyel-
ország ismét vérezni fog. Emberi becsület — mulatja 
ez a példa is — jogok védelmére, kötelességek biztosí-
tására nagyon elégtelen dolog. Jogokat biztosítani csak 
a minden gonoszsággal elbánni tudó isteni gondviselés 
képes. 

Pá r i s . Házasságok és születések. Franciaország «Jour-
nal Officiel»-je, hivatalos lapja, a mult év őszén meglepő 
adatokat közölt Franciaország népesedési mozgalmáról 
az 1906-iki évre vonatkozólag. A házasságkötések száma 
évek óta fogyó irányban haladt; ebben az évben kivé-
telesen a házasságok száma tetemesen emelkedett. De 

mi haszna, ha a házasságkötések száma emelkedik, 
hogy ha a születések száma szakadatlanul és feltartóz-
talhatlanul fogj'. A szegény franciáknak még az örven-
detes eseményeken sem lehet örvendeni, mert például a 
házasságkötések szaporodásának örvendetes ténvébe 
ime könyörtelenül belekiált a halál sölét angyalának a 
mementója, a pusztulás kétségtelen jele, a születéseknek 
ha nem is rohamos, de szakadatlan ritkulása. Ez a 
tünemény, mondja egyik hírneves katholikus publicista, 
Roussel, valóban nemcsak sajnálatos, hanem egyenesen 
szörnyű, «monstrueux» dolog. Miért? Mert hiszen ha 
szaporodnak a házasságok, az emberi természet törvé-
nyénél fogva a születéseknek is szaporodniok kellene. 
Itt az emberi természetbe valami oly tényező furakodott 
be, a mely természetellenes, természetpusztító, mert a 
házasságot természetes céljától eltántorítja. 

Mi ennek a szerencsétlenségnek, ennek a csapásnak 
az oka? Kivándorlásra hivatkozni Francziaországban 
képtelenség. Hisz más államokéhoz képest Franciaország 
kivándorlása úgyszólván semmi. Van egy megdöbbentő 
tény, mely a születések fogyásának az okára mintegy 
kézzel mutat rá. Tény, hogy Franciország lakossága 
1806. óta, vagyis egy század alatt 10 millióval szaporo-
dott. Most ebből annak kellene következnie, hogy száz 
év alatt a születések száma is megfelelő arányban emel-
kedett. Szó sincs róla. Ép ellenkezőleg : 1906-ban 109.000 
franciával kevesebb születelt, mint 1806-ban, mikor 
10 millióval kisebb volt a lakosság száma. 

Az emberek keresik az okát ennek a «szörnyű» 
bajnak. A nagyon okosak, például a «Journal des Débats, 
a baj okául gazdasági okot tolnak előtérbe. Azt mondja 
ez a lap nagy szemrehányással, az ország budgeljéről : 
«A budget jutalmat ad minden iparágnak, buzdít a 
marhanevelésre, érdeklődik a hallenyésztés iránt, pár-
tolja az üvegselyem készítését, hanem ez a nagy gon-
doskodás, mely az egész természetre kiterjed, megáll a 
gyermek bölcsőjénél.» A nekikeseredett lapnak van még 
nagyobb keserűsége is. És ezt következő szavakban önti 
ki a hires papölő Waldeck-Rousseau volt miniszter 
ellen: «Nagy bizottságot állított össze Waldeck-Rousseau 
úr ennek a primordiális, életbevágó kérdésnek a tanul-
mányozására, a melytől az ország jövője függ. Ennek a 
bizottság munkálata holt betű maradt ; javaslatai nap-
világot se láttak, kivéve azt a néhány ezer frankot, a 
mikbe kinyomtatásuk került. Azzal a kérdéssel végző-
dött az egész dolog, hogy hát a fönnálló körülmények 
közölt, vájjon igazán szükséges-e évenkint tüzetes érte-
sítéseket adni ki népismei nyomorúságunkról, miután 
mindenki megadta magát annak a meggyőződésnek, 
hogy a bajon úgy sem lehet segíteni.» 

íme, a szabadelvű ész tehetetlensége. S a mindent 
legjobban tudni vélő újság nem tud vele szemben töb-
bet tenni, mint gúnyolódni. Melyik nagyobb szegénységi 
bizonyítvány?! De hagyjuk «a holtakat eltemetni ha-
lottjaikat.» A dolog nyitja oly világos, mint a nap. Erre 
is országosan kiáltó tény vezet rá. Statisztikailag bebizo-
nyított tény, hogy Franciaországnak oly vidékein, a hol 
a házas élet a keresztény hitből táplálkozik, a szülelé-
sek száma növekvő irányban halad; ellenben ott veri 
az Isten az országot a házasságok terméketlenségével, 
hol a nép hűtlen lett őseinek keresztény erkölcseihez. 
Pénzzel, állami díjakkal a házasságokat termékenyekké 
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lenni nem lehet. Az államok jólétének a forrása a nép, 
a polgárok lelkiismerelében rejlik. És ott nem a zsan-
dár, nem a finánc az úr, hanem az Isten. 

Kik tehát vájjon — ez a legtöbb kérdés — kik 
Franciaországban a gyermekek gyilkosai, a nép pusztí-
tói? Azok, kik a házasságokban kiszárították azt az 
élelforrást, melyet Isten keze fakasztott ottan; azok, kik 
kiölték az emberek lelkéből azt az Istenbe vetett hitet, 
a mely egyedüli biztosítéka a családi élet termékenysé-
gének. Ki fogja Franciaországot a gyermekgyilkosságok 
és terméketlenségek értelmi szerzőitől megszabadítani? 
Világtörténelmi kérdés. Minden népnek, minden nem-
zetnek föl van adva meggondolásra és megoldásra. 

—y —la. 

A főkegyúri joçj és az autonómia, különös 
tekintettel a vallás- és tanulmányalapítványokra. Irta 
Túri Béla. Budapest. 1908. 77 1. Ára 1 kor. 60 fillér. 

Autonómiánk megszervezésénél az volt egyik vezérlő 
gondolatunk, hogy életbeléptetéséhez, illetőleg jogköre 
megállapításához törvényváltoztatásra ne legyen szükség, 
mivel az rendkívülileg megnehezíthetné a miniszter ke-
zelése alatt levő ügyeink végleges rendezését. Nevezete-
sen az 1848. évi III. t.-cikk 6. és 7. §-ai okoztak sok 
fejtörést. A 7. §. szerint az érsekek, püspökök kineve-
zése a miniszter ellenjegyzése mellett történik; a 6. §. 
szerint mindazon tárgyakban, melyek eddig a m. kir. 
udvari kancelláriának, helytartótanácsnak köréhez tar-
toztak s általában minden polgári, egyházi, kincstári, 
katonai tárgyakban ő felsége a végrehajtó hatalmat ezen-
túl kizárólag csak a magyar minisztérium által fogja 
gyakorolni. 

Első tekintetre úgy néz ki a dolog, egyházi ügyek-
ről lévén mindkettőben szó, mintha a törvény a fő-
kegyúri jogot, ilyen intézkedés által, a király és a mi-
niszter között megosztotta volna, tehát mintha a törvény 
miatt a végrehajtó hatalom részéről jogátruházásra volna 
szükség, lia a főkegyúri jogosítványok gyakorlását a 
miniszter helyett az autonómiára, szóval egy katholikus 
testületre kívánjuk bízatni. Persze, ha ez volna a tör-
vény értelme, t. i. a főkegyúri jog gyakorlásának meg-
osztása a király és a miniszter között, az autonómia 
örökké pium desiderium maradna, mert ilyen sarka-
latos elv föladását hiába várnánk a parlamenttől. 

A kongresszust megelőzőleg írt «Autonómiánk» 
cimü müvemben nekem is nagy nehézséget okozott e 
kérdés, mert az említett látszatot a fönnálló miniszteri 
gyakorlat, kivált egy távolabb álló szemében, valóság-
nak tüntette föl. 

A kongresszusi ülések folyamán azonban a dolog 
világosodni kezdett, nevezetesen Günther Antal képvise-
lőnek, a mai igazságügyminiszternek egyik fölszólalása 
teljes világosságba állította a két szakasz értelmét. Az 
egész kongresszus egyik legúnnepiesebb pillanatában 
történt. Günther klasszikus beszéde tulajdonkép válasz 
volt Timon Ákosnak, ki hosszabb fölszólalásában indo-
kolta, miért kaphat az autonómia csak némi árnyék-
jogot, olyasmit, mint a mennyit Wlassics miniszter 
«hiteles följegyzéseíböl» ismertünk. Mindenki érezte, 
hogy Timonban Wlassics bizalmasa beszél, kisérte is 
annyi ellenmondás, hogy az összes ülések alatt nem 
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zajongtunk annyit. Szapáry Gyula gróf elnök Timon 
beszéde után szünetet rendelt. Közhangulatba ment, 
hogy Timon beszédét nem lehet szó nélkül hagyni, mert 
az lesz majd felelet a szűkkeblű kormánynak is. Nyom-
ban és szakszerűen — ez volt a közhangulat — csak 
Günther Antal beszélhet, vállalkozott is rá szívesen. 
S Günther talán sohasem volt annyira elemében, mint 
e rögtönös fölszólalásában. Torte-zúzta Timon beszédét 
állításról-állításra ; dialektikája, tudása volt hozzá sok. 
Mindenkit meggyőzött, óriási lelkesedés kisérte, Timon 
megsemmisülten ült a helyén. 

Láttuk tisztán Günther jogi magyarázataiból, hogy 
«az 1848. évi III. t.-c. még a legtágabb körű katholikus 
önkormányzat megalkotásának sem képezi akadályát 
és hogy ez az önkormányzat megalkotható a legtágabb 
tartalommal és jogkörrel, a nélkül, hogy a végrehajtó 
hatalom részéről jogátruházásra volna szükség.» «0 Fel-
sége — így beszélt a többi közölt — a törvénycikk 
(1848: III.) szentesítésekor a főkegyúri jog gyakorlását 
magának tartotta fönn s az e jogkörbe tartozó aktusok 
közül csupán egyetlen egy követeli a miniszteri ellen-
jegyzést és ez a főpapok kinevezése. A m i b ő l . . . követ-
kezik, hogy a főpapok kinevezésén kívül a katholikus 
egyház minden egyéb ügyeiben a főkegyúri jog gyakor-
lása nemcsak hogy miniszteri ellenjegyzéshez, de mi-
niszteri közreműködéshez sincs kötve. Sőt meg vagyok 
arról győződve, hogy ezen, most olt kezelt ügyeknek 
kivétele a kormány kezeléséből és az önkormányzat részére 
leendő átadása az 1848. évi III. törvénycikknek poslulá-
tumát és valódi végrehajtását képezi». 

Történeti megemlékezés okáért említem föl, mert 
rám nézve fölölle kellemes, hogy Günther óriási hatású 
beszéde után, hozzá csatlakozva, Timon ellen az egyházi 
javak nem állami eredetét fejtegettem, mintegy kiegé-
szíteni akarván a megelőző nagy jogi fejtegetést annak 
a mesének az eloszlatásával, mintha egyházi javaink 
(s igy alapítványaink is) csak azért is tartoznának a 
végrehajtó hatalom körébe, mivel állami eredetűek, 
holott pedig szent István saját családi javaiból ado-
mányozta azokat. 

Günther tehát tisztázta a fenforgó legnagyobb nehéz-
séget, azt a nézetlélét t. i., mintha a kath. autonómia föl-
állításához törvényváltoztatásra volna szükség. Nemcsak 
hogy ilyen törvényváltoztatásra nincs szükség, de ellen-
kezőleg, épen az 1848. évi III. t.-cikk végrehajtása köve-
teli az autonómia fölállítását, a nélkül, hogy a végrehajtó 
hatalom részéről jogátruházásra volna szükség. Túri Béla, 
az «Alkotmány» szerkesztője, cimben jelzett művével 
tulajdonkép kommentárt irt Günther Antal eme nagy 
fontosságú fejtegetéséhez. Széles keretben, törvénykönyv-
vel a kezében, kimulatja, hogy törvényeinkben minden-
kor a legélesebb megkülönböztetést találjuk a király 
főkegyúri joga és az államfő tisztjével járó jogai, az 
ú. n. felségjogok között (13. I.); kimutatja, hogy elő-
deink, midőn egyházi ügyekben törvényeket hoztak, 
sohasem gerálták magukat úgy, mintha itt állami hata-
lomról volna szó, mintha a magyar alkotmány szabná 
meg a fökegyúr hatáskörét. Ellenkezőleg, úgy tekintet-
ték a főkegyúri jogot, mint egyházi természetű jogot, 
mint a királynak személyes jogát s csupán azt rende-
lik, hogy az hajtassék végre. (25. 1.) 

Meggyőzően fejtegeti : miért vannak a Corpus Juris-
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ban törvények, melyek a főkegyúri jog területén mozog-
nak? «Miután a magyar király a Szentszéktől, tehát 
egyházi jogforrásból kivételes egyházi hatalmat: a fő-
kegyúri jogot nyerte, azt a magyar alkotmány elismerte 
és a közjog részévé avatta. A jog gyakorlata fölött pedig, 
jóllehet az a király személyét illeti s a király részben 
közvetlenül, részben közvetve maga gyakorolta is, ott 
lebegett a magyar alkotmány szelleme, őrködve úgy az 
egyház joga, mint az alkotmányos törvények szentsége 
és sérthetetlensége fölött.» (29. 1.) A főkegyúri jog nincs 
az alkotmányon kívül. 

A nagy különbséget a főkegyúri jog és a felség-
jogok között mutogatja a főkegyúri jog gyakorlásának 
módján is a mai napig. (32. 1.) Ma a főkegyúri jog gya-
korlásával megbízott közeg az államhatalom közege, a 
felelős miniszter; de «a felelős miniszter ebben a jog-
körében egészen máskép jár el, mint abban, mely öt, 
mint parlamenti minisztert megilleti», (54. 1.) miután 
«a parlamentáris kormány hatáskörébe nem úgy került 
a főkegyúri jog gyakorlása, mini a fejedelmi jogoké 
általában. (39. 1.) 

Ebbe a nagy jogtörténeti keretbe beleállítja aztán 
a bennünket legközelebb érdeklő 1848. évi III. t.-cikket 
és annak történetével, magának a szövegnek szinte 
magamagát magyarázó értelmével kimutatja, mennyire 
igaza volt Günthernek e törvénycikk fölfogásában. A 48-ki 
törvényhozók közül senki se akarta a királynak fő-
kegyúri jogát korlátozni, vagy épen mint államhatalmi 
jogot az állam számára konfiskálni. Abban a törvény-
ben csupán a királyt a minden hazai vallással szemben 
megillető föfeliigyeleti jog van becikkelyezve és semmi 
egyéb, ez pedig megilleti az államfőt, ha főkegyur sem 
volna. Ennek kézzelfogható bizonyítéka, hogy a minisz-
ter alapítványainkról sohasem számol be az állami költ-
ségvetésben. (55. 1.) 

Túri fejtegetése az 1848. évi III. t.-cikk körül befe-
jezett értékű s ezzel el van az útból hárítva a legna-
gyobb akadály, a mit a félreértés a múltban a kath. 
autonómia fölállítása elé állilolt. 

Azután következtetéseket von arra nézve, hogy egy-
részt a főkegyúri jog, másrészt alkotmányunk mit és 
mennyit engednek meg a tényleges állapot megváltoz-
tatása s az autonómia szervezése körül ? (65.1.) A főkegy-
úri jog — úgymond — mint a királynak személyes joga, 
természetesen továbbra is a főkegyűr joga marad. Ez a 
fökegyúrnak álruházhatallan joga. Az utonómia és a 
főkegyúr közötti jogviszony marad olyan, a milyen jog-
viszony állolt fönn a főkegyúr és a főkegyúri jogok 
gyakorlásával megbízott eddigi közegek, a helytartó-
tanács és a miniszter között. Az átruházásnak úgy kell 
történnie, hogy se a főkegyúri, se a föfeliigyeleti jog 
ne csorbuljon. Még a miniszteri felelősség sem szűnik 
meg. (67. 1.) Azért kívánjuk ugyanis az autonómiát, 
mert erkölcsi összeférhetetlenséget lálunk abban, hogy 
a felekezeinélküli állam minisztere legyen a főkegyúri 
jog gyakorlásának a közege. Ennek helyébe állítjuk az 
autonómiát, a nélkül, hogy kilépnénk az alkotmány 
kereteiből. 

Végül foglalkozik azzal, hogy az autonómiát tör-
vény útján kell létesíteni (69. 1.); de nem az autonómia 
szervezetét kell törvénybe iktatni, hanem az autonó-
mikus szervezkedés jogát, mint ez a protestánsokkal az 

1790. évi XXVI. t.-cikkbén történt. S bemutatja az 
autonómiát becikkelyező törvényjavaslat főbb elveit. 

Ez a jelen nagy fontosságú dolgozat tartalma, mely-
lyel Túri az utolsó jogi homályt is eloszlatta, a mi még 
az autonómia kérdése fölött borongott. Alapos és tanul-
ságos, komoly és meggyőző, számot fog tenni, ha az 
autonómia fölállítása szőnyegre kerül. Günther kon-
gresszusi beszéde és Túri munkálata kiegészítik egymást. 

Ismertetésünk e kitűnő munkáról azonban nem 
volna teljes, ha egy velejáró körülményt kiemelni el-
mulasztanánk. Midőn Túri müvét kezünkben forgatjuk, 
önként eszünkbe jutnak régibb nagy és tanult zsurna-
lisztáink, abból a korból, midőn a sajtó — izraeliták 
nélkül — nem az üzletet, hanem az eszményi javakat 
szolgálta. Vértesy Kölcsey Ferencről tavaly megjelent 
müvében igy jellemezte azt a kort : «A XX. század fiá-
nak csodálatosnak tetszik ez az írói élet a maihoz viszo-
nyítva. Semmi nyoma annak a lázas sietségnek, ideges 
munkának s az utána következő közönynek, a mi most 
uralkodik. Az írói társaság nem vegyes, mind úr és 
magyar, ki a szülői háztól hozta a hagyományt magá-
val. Fő vonásuk az egymás tisztelete, megbecsülése. 
Mindnyájan nagyon komolyak. A mikor írnak, nem 
gondolnak pénzhajhászatra, nem a pillanatnyi sikert 
kergelik : írnak, a mit a lelkük sugall. Nem félnek, hogy 
nem fogja olvasni a közönség. Kicsiny az a közönség, de 
az övék.» (82. 1.) Ez volt a Kossuthok, Eötvösék, Luká-
csok, Kemények stb. korszaka. 

Tanulva írlak és írva tanultak, hogy eszmékkel 
gazdagítsák, fölemeljék nemzetüket. A mikor írtak, nem 
gondollak pénzhajhászatra, önző mellékcélokra s nem 
vollak üresfejű, önérdeket hajhászó stréberek, a kik-
nek minden eszköz jó a saját énjük emelésére. Cikkeik 
rendesen tanulmányszámba mentek s nem voltak tisza-
virág életű alkotások. 

Túri könyvét forgatva s visszaemlékezve a parla-
mentáris kormányformáról tavaly írt hasonló tanulmá-
nyára, ez a korszak jut eszünkbe. Túriban is véghetet-
len nagy örömünkre egy ilyen régi szabású hírlapíró 
fejlődését látjuk. Mint tanult férfiú fogta a tollat kezébe 
s most is tanulva ír s írva tanul. A mikor ír, nem gon-
dol mellékérdekekre, lianem eszményeket szolgál, a toll 
neki nem pénzkereseti forrás aljas szenvedélyek kielé-
gítésére, mert mint magánember is feddhetetlen jellem, 
a kiről az írói körökben sem szokás írói anekdotákat 
mesélni. Férfiú, kiben környezete is hisz s nem fintor-
gatja az orrát, ha mások előtt szóba kerül. Szegény 
ember, kinek gazdagsága a nagy munkája ; minden 
ambíciója a katholikus ügy előbbrevilele : ennek él, 
ebben fáradhatatlan. 

Ezt az előttem nagyrabecsült, igen értékes férfiút, 
munkájáról szólva, magát is szóba kellett hoznom, 
abból az alkalomból, hogy a kath. közönség a legjobb 
reményektől ösztönöztetve, ép most hordja össze fillé-
reit a kath. sajtó jobb jövőjét megteremteni hivatott 
Sajtó-Egyesület számára. Ez a pénz csak anyagi eszköz 
a sajtó föllendítésére; de akármennyi pénz gyűljön is 
össze, ne felejtkezzünk meg arról, hogy a magas szín-
vonalon álló sajtót tulajdonképen csak a Túri-jellemü 
férfiak alkothatják meg, különben a mozgalom vége a 
közönségnek egy újabb csalódása leszen. 

Komoly, tanult írói nemzedék nevelése az a másik 
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tőke, mely nélkül az előbbi a mai bomlott korban leg-
fölebb újabb bajok okozója lehet. Ez a nagyobb sza-
bású kath. írói nemzedék hiányzik nekünk, hiányzik 
nekünk megfelelő számú Túri Bélánk és Görcsöni Déne-
sünk ; csorbás emberekkel semmi nagy ügy nem indul-
hat, hanem csak olyanokkal, kiknek itt Pesten maguk 
a beavatottak is hisznek. 

írnak, az igaz, sokan ; de kevesen tanulnak, a toll-
forgatás csak mesterség nekik. Megesik, hogy a cikkben, 
a lapban lelkesednek, a magánéletben meg ép az ellen-
kezőjét teszik. Az ilyeneknek nincs hitelük. Meggyőző-
déses, egész férfiak kellenek, mint vannak Németország-
ban, a kik nemcsak írnak, hanem maguk is kalholikus 
módon élnek. Nem olyanok virágoztathatják föl a kath. 
sajtót, a kiknek csak sok pénzre van szükségük, hanem 
a kik a nagy eszmék szolgálatában szegények akarnak 
és tudnak is maradni. Ezt majd fölismeri a kath. kö-
zönség is s mindjárt más lendületet ad sajtónknak. 

Elismerés illesse Túrit, hogy könyvével a katholikus 
hírlapirodalomnak, — életével, munkálkodásával pedig 
a nevelendő újabb kath. írói nemzedéknek oly ériékes 
példát nyújt. 

A házassági hirdetésekről. 
X. Pius pápának «Ne temere» kezdetű dekre-

tuma sok üdvös és gyakorlati újítást tartalmaz a 
házasságjogra nézve. Oeminenciájának most meg-
jelent II. számú cirkuláréja pedig szabatos és világos 
magyarázatot is fűz a leközölt dekretumhoz, sőt 
megfelelő gyakorlati példákban is bemutatja az új 
szabályokat. Kétely részletes esetekben természet-
szerűen ennek dacára is fölmerülhet. Ilyen a követ-
kező, melyet eloszlatni kérek. 

A hercegprímásnak II. számú körlevele a 13-ik 
lapon, az 5-ik pontban ezeket mondja : «Tenore novi 
Decreti (Cap. V. §. 2.) parochus, cui compelit matri-
monio licite assistere, est parochus domicilii aut 
menstruae commorationis. Locum quasidomicilii in 
nova disciplina occupât menstrua commoratio». 

Vagyis az új dekretum értelmében a rendes 
domicilium mellett «quasidomicilium» jellegével bír 
bármely plébánia területén töllött egyhónapi tar-
tózkodás is. Ebből következnék, hogy a hirdetés-
nek — ha a jegyesek domicilium és quasidomicilium 
fölött is rendelkeznek — mindkét helyen kell tör-
ténnie, mivel az új dekretum a «proclamalió»-ról nem 
szól, tehát ebben az uzus a régi. 

Ámde a körlevél alább, a 14-ik lapon aj jelzés 
alatt így hangzik: «Si ambo nupturientes ralione 
domicilii vei menstruae commorationis ad parochum 
Csévensem pertinent, tunc factis proclamationibus, 
instituto examine sponsorum ac certitudine acquisita 
de liberó stalu contrahentium, petita insuper dispen-
satione necessaria ab impedimentis nefors obversan-
tibus, postulato démuni testimonio de peracta civili 
caeremonia, nihil ulterius requiritur ad hoc, ut pa-
rochus Csévensis matrimonio licite assistere possil». 

Tehát ha mindkét jegyes ralione menstruae com-

moralionis a csévi plébánoshoz tartozik, vagyis egy 
hónap óta ott laknak, olt a házasságot köthetnék is, 
a nélkül, hogy a más helyen történt kihirdetésről 
bizonyítványt kellene hozniok. Hogy erre nem köte-
lesek, látszik a következő bj pontból, melyben a 
hirdetésről szóló bizonyítvány elhozatala szükséges-
nek jeleztetik. 

Már most két család — mondjuk a fővárosból — 
Csévre megy nyaralni. Egyhónapi ott-tartózkodás után 
az egyik család leánytagja a másik család férfitagjá-
val házasságra lép. A csévi plébános őket érvényesen 
(valide) összeadhatja. Delegalio tehát nem kell, sőt 
az új dekretum szerint licentia sem kell. Ez érthető ; 
de hogy miért nem szükséges a rendes domicilium 
helyén történt háromszoros kihirdetésről a bizonyít-
vány, ez nem világos. A körlevélnek a! jelzés alatt 
föntebb idézett soraiból nem is olvasható ki, hogy 
ha mindkét jegyes ralione domicilii vei menstruae 
commorationis a csévi plébánoshoz tartozik — kell-e 
egyáltalán hirdetniök más helyütt? S ha ezt per se 
intelligiturnak vesszük, miért nem említtetik —min t 
szükséges kellék — azon helyen (domicilium) történt 
hirdetésről szóló bizonyítvány? 

IIa pedig elég a csévi plébánián való három-
szoroshirdetés olyan jegyeseknél, a kiknek mindkelteje 
egy-egy hónap óta tartózkodik ott, minő címen elég? 
Hiszen ez az egyhónapi tartózkodás quasidomicilium-
nak van minősítve, domicilium verum lehet máshol. 
A régi törvény szerint mindkét helyen kell hirdetni 
a jegyeseket (lásd Dr. Aichner, Jus ecclticum. VII. ki-
adás. 576. 1.), az új dekretum ezen változtatást nem 
tesz, tehát a csévi példa csak arra az esetre szólhat, 
midőn a jegyeseknek domiciliumuk nincsen, a mi 
volt, az elhagyták és Csévre költöztek s az első hónap 
után házasságot akarnak kötni. Mindenesetre össze-
adhatók. De sokan ezt félremagyarázhatják s azt 
hihetik, hogy — ha a jegyeseknek «domicilium verum»-
juk van is — mindegy; elég ott hirdetni, a hol mind-
kelten egy-egy hónap óta laknak, vagy lia kell is 
hirdettetni a domicilium verum helyén, arról bizo-
nyítványt nem kötelesek hozni. A dolog tehát nem 

világos. Valnicsek Béla dr. 
* 

Munkatársunknak, a ki az új dekretumot tavaly 
a «Religio»-ban részletesen fejtegette, a nehézségekre 
ez a válasza. 

A fönti sorokban foglaltakra nézve észrevételeim 
a következők : 

A S. C. C. «Ne temere» szavakkal kezdődő leg-
újabb házasságjogi vonatkozású rendelete csakis az 
eljegyzések és házasságok megkötésére nézve alkot 
új jogszabályokat és helyezi lialályon kívül az ezek-
kel ellenkező régi (1908. április 18-áig bezárólag 
érvényes) törvényeket. Nem érinti tehát, hanem teljes 
érvényességében meghagyja továbbra is egvehtfken 
kívül a trienti zsinat által (Sess. 24. de refonnÄlione 
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matrimonii cap. 1.) alkotott egyetemes érvényességű 
jogszabályt a házasságok kihirdetéseire vonatkozólag, 
mely igy hangzik: « . . . u t antequam malr imonium 
contrahatnr, ter a proprio contrahentium parocho 
tribus continuis diebus festivis in ecclcsia inter Mis-
sarum solemnia publice denuntielur». 

Az egyetemes egyházjog csak ennyit rendel a 
kihirdetésekre vonatkozólag. Ezt az általános és egye-
temes érvényességű jogszabályt közelebbről megvi-
lágítják a részleges egyházjogi előírások, melyek 
tüzetesebben megállapítják a kihirdetésekre vonat-
kozó eljárást. Nálunk Magyarországon a kihirdetések 
foganatosítása tekintetében csekély eltéréssel azok a 
részletes utasítások irányadók, melyek a Rauscher-
féle «Instructio pro iudiciis eccl. imperii Austriaci 
quoad causas matrimoniales» című jeles és a római 
cenzorok által (1855. május 4.) átvizsgált és megdicsért 
utasítás 60—65. §§-aiban foglaltatnak (L. Tauber, Ma-
nuale iuris canonici. Ed. 2. §. 143.). A «Ne temere» 
rendelet tehát ezeket a kihirdetésekre vonatkozó 
részleges egyházjogi szabályokat egyáltalában nem 
érinti és a kihirdetésekre nézve a trienti zsinatnak 
föntebb idézett általános érvényességű előírását 
fönntart ja hatályában. A hercegprímási utasítás ez 
okból mondja világosan (13. ].). . . «Ad amussim igitur 
servari debet etiam in nova disciplina lex Tridentina 
(Sess. 24. de réf. m. c. 1.) de proclamationibus seu 
bannis,» Az «a régi törvény» a kihirdetések tekinte-
tében, melyre V. B. dr. Aiclmerre támaszkodva hivat-
kozik, mint a mondottakból kitűnik, pusztán részleges 
jogszabályokat tartalmaz idevonatkozólag. 

A hercegprímási utasítás sem helyezi hatályon 
kivül a kihirdetésekre vonatkozó eddigi részleges 
jogszabályokat. Ha ezt akarná tenni, világosan ki-
fejezésre jut tatná ezt. 

E szerint tehát szerény véleményem szerint a 
hercegprímási utasítást (14.1. aj) úgy kell értelmezni, 
hogy ha mindkét jegyes Csévben bir rendes lakó-
hellyel (domicilium verum), vagy pedig, ha mindkét 
jegyes már egy hónap óta tartózkodik Csévben, a 
nélkül, bogy másutt rendes lakóhellyel bírna, akkor 
a hirdetések csak a csévi plébános által eszközlendők. 
Ha azonban a jegyesek Csévben már egy hónap óla 
tartózkodnak, de másutt, pl. Budapesten (esetleg az 
egyik Budapesten, a másik Esztergomban) rendes 
lakóhellyel birnak, akkor a kihirdetéseknek Csévben, 
valamint a rendes lakóhely plébániájában is meg 
kell töriénniök. Ennélfogva tehát a kihirdetés meg-
történtét igazoló szokásos bizonyítványt is be kell 
szerezni, így kell tehát érteni és értelmezni a herceg-
prímási utasítás föntebb idézett (14. 1. aj) helyét, 
valamint a 13. 1. eme helyét: «Si itaque sponsi in 
diversis parochiis habent domicilium, proclamationes 
fieri debent in utraque pa roch ia . . . Testimonium tam 
de peractis proclamationibus, (quam de statu liberó 
vei viduo el de immunitate a quovis impedimento) 
ante celebrationem matrimonii porro quoque semper 

requirendum aut procurandum erit, si una pars vei 
utraque ad alienam parochiam pertinet . . .» 

Megjegyzem, hogy eme hozzászólásom, illetőleg 
magyarázatom tisztán doctrinális, tudományos értékű 
és jellegű, jogi hatállyal és jeleggel biró magyarázat 
adására egyedid az egyházmegyei hatóság illetékes, 
a mely a hozzá fordulóknak kötelességszerűen és 
készséggel meg is fogja minden egyes kétes esetben 
a fölvilágosító utasítást adni. 

Mindazonáltal nagyon helyesnek és hasznosnak 
tartom az ilyen kétes esetek és nehézségek nyilvános 
tárgyalását, mert ilyképen tisztázódnak az eszmék 
és szűnnek meg a kételyek, a milyenek a gyakorlati 
lelkipásztorkodás terén kiváltképen új törvények életbe-
léptetése folytán gyakran előállnak. 

Tauber Sándor dr. 

Sz. B u d a p e s t . A «Prot. Egyházi és Iskolai Lap» mult 
számában elmélkedvén a «Kath. Népszövetségről», benne «a 
társadalmi és a vallási békét fenyegető veszedelmet» látja meg. 
Majd így sóhajt fö l : «Ellenfeleink körében öntudatosság, 
buzgóság, egyetértés ; nálunk bizonytalan kapkodás, lany-
haság, széthúzás». Látszik hogy a szerkesztő hivő ember, sokat 
képes elhinni ; szép, hiszen boldogok, a kik hisznek. 

H. B u d a p e s t . Teljesen igaza van, a ki a magyar katho-
likusokban a dogmatikai ismereteket mélyíteni törekszik, az 
mélyíti a valódi és öntudatos hitélet gyökereit. Ez az a kath. 
hit, melyből az igaz él. Ezek az ismeretek talán mindennél 
jobban voltak nálunk elhanyagolva, azért lett oly parlagi a 
közéletünk. 

G. Gyerflyóalfalu. Nagyon kedves, hogy várta az elő-
fizetésre való fölhívást. Nem szoktam én senkit fölhívni, úgy 
is tudja mindenki, mire van szüksége. Ha jön, szívesen látom; 
ha nem jön, nem csípem meg gallérjánál. De azért nem mondom, 
hogy nem szeretem, ha sok jó barátom Van a széketyek között. 

S. G ara n iszOl lös. Szuszai «Apologetikájának» 129, lap-
ján önnek úgy látszik, hogy az a «lia nem telnék az atomokból, 
hát teremt az Isten» nova plasmatio és nem resurrectio. Az 
a kinézése. 

B. Nyilra. A sok-sok üdvözletet szívből viszonzom. 
Csak neveljenek derék, vallásos és hazafias nemzedéket, melyet 
az élet fertőzött levegője el nem rothaszt. Valóságos közóhaj 
már a jellemes emberek szaporodása. 

Ch . Viu jbesz le rce . Jól van, fiatal barátom, a komoly 
munka mezején szeretek önnel találkozni. A legjobb barát a 
könyv. 

TARTALOM: Kegyelem és szabadakarat. II. (Vége.) 
Brinzeu Miklóstól. — Néhány szó a zarándoklatokról. 
Siposs Ágostontól. — A művészet erkölcsi korlátai. IV. 
(Vége.) Mihalovics Ede dr.-tól. — A párbér jogi termé-
szetéhez. II. Koltányi Ferenc dr.-tól. — Bölcseleli oktatá-
sunk és a keresztény világnézet. II. (Vége.) Hangba Béla 
S. J.-töl. — A Marx-féle kollektivizmus, mint tudomá-
nyos chiliasmus. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. — g —la-tói. —• Irodalom. 7úri Béla : A fő-
kegyúri jog és az aulonomia. — A házassági hirdeté-
sekről. Vatnicsek Béla dr.-tól és Tauber Sándor dr.-tól. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyelemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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LIGI 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L O F I Z E T E S I ARA 

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E H K E S Z T O 

K 12. D U D E K J Á N O S dr. 
« 6 . E G Y E T E M I TANÁR 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Egy püspöki papnevelő-intézet hittudományi 
főiskolája Németországban. 

A budapesti kir. m. tudományegyetem hit tudo-
mányi kara most fogta újra, javítás céljából, ú j ki-
dolgozás alá a karnak 1805-ben történt új megnyi-
tása óta sokszor toldozott-foltozott tanulmányi rendjét. 

Magától érthető dolog, hogy a karnak minden 
tagja tőle telhetőleg igyekszik behatolni a dolog 
lényegébe és a részletek szövevényeibe. Azt is min-
denki természetesnek fogja találni, ha mindannyian 
igyekszünk körültekinteni a világon, hogy a theologiai 
tanítás ügyében mi, hol és hogy van berendezve és 
működésben tartva, legfőképen azokon a helyeken, 
hol az isteni tudomány tanításának virágzása kétség-
telennek vehető, mer t országokra, esetleg világra 
szólóan hatásosnak bizonyul. Hiszen, a másoktól való 
tanulás nemcsak a katholicizmusnak, hanem minden 
egészséges, biztos és nagy haladásnak minden téren 
egyik alapfeltétele.1 Világos azonban, hogy a másoktól 
való tanulás nem észnélküli majmolás , hanem mások 
munká jának birálatos méltatása és felhasználása lehel 
csupán. A kritikai módszert nem Immanuel Kant 
találta föl. Aristoteles sokkal nagyobb kritikai mun-
kát végzett, mint a königsbergi szobatudós filozóf ; 
ezenfelül a különbség a kettejüktől végzett kritikai 
m u n k á n abban nyilvánul, hogy Aristoteles kritikai 
munká jának gyümölcseit, mint a filozofiai elmélke-
dések legértékesebb termékeit, az egész világ azzal 
becsüli meg, hogy használja, míg Kant kr i t ikájának 
az értéke, legenyhébb szót használva, még mindig «sub 
iudice lis est». De nem Aristotelest akartuk tu la jdon-
képen most dicsőíteni, hanem szent Pál apostolt, a 
ki Kant idejénél jóval korábban hirdette már, még 
pedig az evangéliumba befoglaltan, a birálatos kuta-
tás és vizsgálás jogát, mint a keresztény hivők fen-

1 Ebben az értelemben mondja XIII. Leo pápa Caietanus 
szavait használva Aquinói szent Tamás mérhetetlen tanulé-
konyságán alapuló kimeríthetetlen bölcseségének nagyságá-
ró l : «Inter Scholasticos Doctores, omnium princeps et ma-
gister, longe eminet Thomas Aquinas; qui, uti Caietanus 
animadvertit, veteres doctores sacros quia summe veneratus 
est, ideo intellectum omnium quodammodo sortitus est». Encycl. 
«Aeterni Patris», de die 4. Aug. 1879. Acta Leonis XIII. T. 1. p. 212. 

sőbbséges kötelességét, m o n d v á n : «Omnia probate», 
mindeneket vizsgáljatok meg; «quod bonum est, 
tenete», a mi j ónak bizonyul, ahhoz ragaszkodjatok I1 

Ezek után mindenki természetesnek fogja találni, 
ha alulírott is körültekintett a nagy világon a theo-
logiai tanítás körében, a hol immár körülbelül 38 
éve forgolódik, mindig a legjobbat keresve és tisz-
telve mesterben úgy, mint tanításban. Bégi tanul-
mányok fölfrissítése közben,2 a melyeknek folytatására 
nézve megbecsülhetetlen szolgálatot telt utóbb Mihályt! 
Ákos dr. «A papnevelés története és elmélete» c. két-
kötetes munkája , szemem megakadt a bajorországbeli 
eichstátti püspöki papnevelő-intézet hi t tudományi 
főiskolájának különös tanulmányi rendjén, a melyet 
a fönt tisztelt nagyérdemű kollégáin párat lan mun-
kájának abban a részében, hol a «jelenlegi nevezete-
sebb papnevelő-intézeteket» mutat ja be,3 nem ismer-
tetett meg. Bészint e miatt, részint pedig mivel böl-
cselet-propredeutikai és theologiai tudományostaní tást 
(tehát kettős szaktanítást) ily sajátságos módon össze-
olvasztó tanulmányi rendet egyszerű püspöki pap -
nevelő-intézetben többet a világon nem találtam, 
kötelességérzet kezdett sarkalni arra, hogy azt Ma-
gyarország kath. papságának és e papság nevelése 
iránt érdeklődő világi értelmességének bemutassam. 

Köztudomású dolog, hogy a trienti zsinat 1563. 
júl. 15-én tartott XXIII. ülésében a papnevelés ügyére 
vonatkozólag korszakot alkotó intézkedést emelt 
érvényre «Leglényegesebb a trienti zsinat határoza-
tában, hogy a növendékpapok, más tanulóktól elkü-
lönített szemináriumban, a püspök felügyelete alatt 
neveltessenek. Ez a tulajdonság különbözteti meg" a 
trienti zsinat szemináriumát a megelőző korszak 
bursáitól és kollégiumaitól.»4 Előtérbe lépett a püs-
pök szeme előtt folyó pappá nevelés; a tudományos 
oktatás a nevelés mellé coordinatióba került. 

Szakasztott ilyen «trienti szeminárium» az eich-
státti papnevelő-intézet,5 a mely, mint az emberi 

1 I. Thess. 5, 21. 2 V. ö. a Kath. Theologiai Folyóirat, de 
különösen a Religio több évfolyamát és számait a 80-as évekből, 

3 I. köt. 414.—510. 1. * Mihály fi, 1. 130. 1. 
5 Nevezetes, hogy az első trienti szemináriumot Német-

ország épen Eichstättben kapta meg. Schaumberg Márton 
püspök alapította 1564-ben. 
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test két oldalból alakulva, szintén két intézetből eggyé 
összeforrva alkot egy szervezetet. Az egyik intézet a 
papnevelő, a másik a hi t tudományi főiskola, a mely 
lyceum nevet visel. Ez a két intézet, írja nekünk 
egy ottani alkalmazott, egymással perszonálunióban 
van egyesítve, a mennyiben a papnevelő regense egy-
úttal a lyceum rektora.1 Már ennyiből is érthető, mily 
sokatmondó a szent Willibaldról nevezett eichstätti 
püspöki papnevelő-intézetről kiadott tájékoztató terv-
ra jz állítása, midőn ezt m o n d j a : «Das bischöfliche 
Clerikalseminar in Eichstätt ist genau nach den 
Vorschriften des Concils von Trient eingerichtet, 
und bietet deshalb alles, (nagy szó !), was zur wissen-
schaftlichen Ausbildung und klerikalen Erziehung 
der künft igen Priester nöthig ist». 

Nagyon tévedne az, a ki azt gondolná, hogy a 
trienti zsinat rendelete a nevelés előtérbe helyezésé-
vel és a tanításnak mellérendelésével a tudományos 
tanításnak érdekeit és sikereit megkárosította vagy 
hát térbe szorította. Tudja minden ember, a ki az 
egyház történetét nyílt szemmel nézi, hogy a tudo-
mányos tanítás — nemcsak a theologiában, hanem 
minden szakban — a trienti zsinat u tán a kath. egy-
házban ú j virágzásnak indult. A trienti zsinat pap-
neveldei rendelete épen a haladás, nem a maradiság 
szellemének köszöni eredetét. A trienti zsinatból 
fakadt egyházi megújhodás szelleme sarkalta és sar-
kal ja folytonosan az egyház vezérlő férfiait arra, 
hogy a papnevelés és a theologiai tanítás ne merev 
sablonokba kötözze be magát, hanem ragaszkodva, 
hűségesen és lelkesen a keresztény hitélet ősi forrá-
saihoz és elveihez, minden időn át igyekezzék érzé-
kenységét fentartani az illető kor jó és rossz áram-
lataival szemben egyaránt ; szóval, hogy tud jon ősi 
katholikus szilárdsága mellett minden idők igényei-
nek kielégítésére termetten korszerű is lenni. 

S épen e két tekintetben tűnik ki az eichstätti 
püspöki papnevelő-intézet a többi egyházmegyei hit-
tani főiskolák körében az ő különös sajátságával. 
Miben áll ez, ki fog világlani a kettős, bölcseleti és 
hi t tudományi tanrend következő vázlatos előterjeszté-
séből. És itt á tadjuk a szót magának az intézetnek, 
illetve a róla szóló bemutató tervrajznak. 

«A tudományos kiművelés céljából a papnevelő-
vel öt évfolyamú püspöki lyceum van összekötve, 
melyet az állam is elismert nyilvános intézetnek, 
úgy hogy az itt végzett tanulmányok az egyetemeken 
végzett tanulmányokkal egyranguak.2 

1 Érdekes, hogy a lyceum theologiai tanfolyama (mert 
van bölcseleti tanfolyama is) a helybeli székeskáptalannal 
mintegy reálunióban látszik lenni, a mennyiben a theologiai 
tanári kar nagyobb része (7 közül 4) kanonoki stallum élvezője. 

2 Itt egyenrangúság alatt nem azt értik Eichstättben, 
hogy a náluk végzett tanulmányok rigorosumoknál egyete-
meken beszámíttatnak. Ez nálunk, a mi papneveidei főisko-
láinkra nézve (a mi a theológiát illeti), szintén fönnáll. Az 
eichstättiek egyenrangúsága azt jelenti, hogy ők tudomány-
egyetemi szintájon mozgó tanítást adnak és tanulást végez-

Az első évfolyamban kizárólag bölcseleti szakok-
ból vannak előadások. (Elméleti bölcselet, physica, 
chemia, világtörténelem, philologia, botanika.) 

A bölcseleti tanfolyamhoz négy évre terjedő hit-
tudományi tanfolyam csatlakozik; az első theologiai 
évfolyam alatt azonban még bölcseleti és természet-
tudományi tantárgyak is előadásra kerülnek, (bölcs, 
erkölcstudomány, jog- és társadalom-bölcselet, vallás-
bölcselet, esztétika, paedagogia és a bölcselet törté-
nelme, valamint physiologiai embertan). 

Azok a papjelöltek, kik n e m az eichstätti egy-
házmegyéhez tartoznak, a természettudományi szakok 
helyett hi t tudományiakat választhatnak, hogy theolo-
giai tanulmányaikat valamivel előbb fejezhessék be. 

Dogmatikából a négy évi theologiai tanfolyam 
mindegyik évében van előadás. (Tehát nyolc semes-
ter en át.) 

Keresztény erkölcstudományt,egyházjogot, egyház-
történelmet, exegézist négy-négy féléven át kell tanulni. 

Liturgika három, pastoralis, bevezetés a szent-
írásba, valamint homiletika, zsidónyelv (és olvasás) 
és rubricistica két-két féléven át adatik elő. 

Hermeneutica, bibliai régiségtan és katechetika 
előadására egy-egy félév kerül». 

Ez az eichstätti püspöki papnevelő-intézet hit-
tudományi főiskolájának a tanulmányi rendje, a 
melynek alapján ennek az intézetnek a híre, oly 
tanárok szárnyain, a milyennek Stöckl-t, a bölcselőt, 
Morgott-ot, a dogmatikust és főleg a tavaly, julius 
11-én elhunyt Prunert , a moralistát és pasztoralistát1 

ismerjük, messze földre kiment és az egész világot 
bejárta. 

Legyen szabad az intézet órarendjét is a 12 tagból 
óllá tanári karrla együtt bemutatni. Kitűnik ebből az óra-
rendből, hogy aránylag kevés előadási óraszámmal igen 
tisztességes tudományos eredményt lehet elérni, föléb-
resztve természetesen a hallgatókban a tudományos 
(nem csupán emléző) tanulás szellemét : 

a) HITTUDOMÁNYI SZAK. 

1. Dr. theol. von Pruner ev. János, Domprobst, 
prelátus, 3 kir. rend keresztese stb., a lelkipásztorság-
tan rendes tanára, a IV. éveseknek : 

I. félévben : 
Priesteramt (6 óra) . 

II. félévben : 
Hirlenamt (6 óra) . 

tetnek. Erre nézve v. ö. Didiot «Cours de Théologie Catholique»-
jában a Logique surnaturelle subjective rész LXXX. tételét, 
a mely így szól: «Quant au degré de perfection quelle peut 
atteindre, la Théologie se divise rationellement en éléméniaire, 
secondaire, supérieur». 663. 1. A mi egyetemi theologiai okta-
tásunk itt Budapesten, a papneveldékével együtt, csak másod-
rendű fokon mozgott idáig. 

1 Kije és mije volt Pruner ez eichstätti theologiai főis-
kolának, az intézet 1906/7-iki jelentése a következő rövid nyi-
latkozattal fejezi ki : «Ohne Übertreibung kann es gesagt 
werden, dass mit seinem Namen der Name unserer Anstalt in 
alle Welt gedrungen ist.» Jahres-Bericlit, 4. 1. 
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2. Dr. theol. Schmalzl Péter, kanonok, geistl. Rat. Az 
ószövetségi magyarázat és a bibliai tudományok r. tanára : 

I. félévben : 
1. Aggaeus és Zacharias próféta (3 óra). 
2. Bibliai régiségtan (2 óra). 

II. félévben : 
1. Malachias próféta (2 óra). 
2. Hermeneutica (2 óra). 

Mind a két félévben : Zsidó nyelv (1 óra). Zsidó 
olvasás, Izaiás próféta (2 óra). 

3. Dr. theol. Hollweck József kanonok, geistl. Rat. 
Az egyházjog és katechetika r. tanára: 

I. félévben : 
1. Egyházjog: Bevezetés, konstitutív jog (ál-
lam és egyház viszonya), (4 óra). 
2. Bajor állami egyházjog (sic) (2 óra). 
3. Katechetika (2 óra). 

II. félévben : 
1. Egyházjog : Személyjog és büntetőjog (4 óra). 
2. Bajor állami egyházjog (2 óra). 
3. Katechetikai gyakorlatok a népiskolában 
(2 óra). 

4. Dr. Kiefer Károly kanonok, rektor és seminariumi 
regens, a ker. erkölcstudomány és homiletika r. tanára : 

I. félévben : 
1. Ker. erkölcstudomány: Részletes erkölcs-
tanok, — a szeretet és igazság erényei és azok 
ellentétei (4 óra). 
2. Homiletika : Az egyházi ékesszólás elmélete 
kisebb gyakorlatokkal (a II. éveseknek 2 óra). 
A III. éveseknél szintén praktikus gyakor-
latok voltak. 

II. félévben : 
1. Ker. erkölcstudomány. Részi, erkölcstanok — 
folytatás (4 óra). 
2. Homiletika : Elmélet, folyt. (1 óra). 

5. Dr. theol. Eisenhof er Lajos, az egyháztörténelem, 
liturgika és patrologia r. tanára : 

I. félévben : 
1. Egyháztörténelem : Az egyház a középkor-
ban (VII. Gergelytől a hitszakadásig) (3 óra). 
2. Liturgika : A szentségek és szentelmények. 
Az egyházi év (2 óra). 
3. Patrologia : Az első három század leg-
kiválóbb írói (2 óra). 

II. félévben : 
1. Egyháztört. Hitszakadás és ellenreformáció. 
Bajanismus és jansenismus (2 óra). 
2. Liturgika. Az egyházi év (folyt.) Breviá-
rium (2 óra). 
3. Patrologia : A latin egyház nagy tanítói. Ol-
vasmány Tertullián Apologeticumából (2 óra). 

6. Dr. theol. et philos. Ehrenfried Mátyás, az új-
szövetségi exegesis és az apologetika r. tanára: 

I. félévben : 
1. Bevezetés az újszövetségbe (2 óra). 
2. Szent Lukács evang. magyarázata (2 óra). 
3. A kinyilatkoztatás védelme (3 óra). 

II. félévben : 
1. Szent Lukács evang. magyarázata (3 óra). 
2. A kereszténység és az egyház apologetikája 
(3 óra). 

7. Dr. theol. et philos. Grabmann Márton, a dogma-
t ka rk. tanára : 

I. félévben : 
Bevezetés a dogmatikába, christologia, sote-
riologia, mariologia (5 óra). 

II. félévben : 
Isteni kegyelemtan (5 óra). 

(Ne feledjük, hogy dogmatikát itt négy éven, vagyis 
nyolc féléven át tanítanak : azért jut ennyi idő egy-
egy ilyen tractatusra.) 

b) BÖLCSELETI SZAK. 

8. Komstöck szal. Ferenc, geistl. Rat. A physika és 
mathematika tanára. 

I. félévben : 
A Physika történetének vázlata. Mechanika. 
Akusztika. Hőtan. Elektrostatika (6 óra). 

II. félévben : 
Elektrodynamika és optika (G óra). 

9. Dr. phil. Schwertschlager József, geistl. Rat. A vegy-
tan és a természetrajz tanára, rendes tagja a regens-
burgi bajor kir. Növénj'tani Társulatnak. 

I. félévben : 
1. A bölcseleti folyamban : Szervetlen kísér-
leti vegytan és ásványtan (4 óra). 
2. Az I. é. hittani folyamban : Anthropologia. 
(A II. félévben). (3 óra). 

II. félévben : 
1. A bölcs, folyamban : Altalános növénytan 
(kirándulásokkal). (4 óra). 
2. Az I. évi hittani folyamban : Geologia 
(3 óra). 

10. Msgre Dr. phil. Lochner von Hültenbach Oszkár 
báró, pápai titkos kamarás, az egyetemes történelem, 
müvészeltörténelem és philologia tanára. 

I. félévben beteg volt, két más tanár, dr. Wiltmann 
és dr. Grabmann helyettesítette. 

II. félévben: 
1. Történelem : Diplomatika, sphragistika és 
heraldika (2 óra). 
2. Philologia: Róma topographiája (2 óra). 
3. Művészettörténelem : A ker. építészet fejlő-
dése a középkor végéig (2 óra). 

11. Dr. phil. Wohl m ul h György (Stöckl könyvének 
átdolgozója), az elméleti bölcselet és a pedagógia tanára. 

I. félévben: 
Bölcselet: Logika, kritika, ontologia (8 óra). 

II. félévben: 
1. Bölcselet : Kosmologia, psychologia, theo-
dicaea (8 óra). 
2. Paedagogia (2 óra). 

12. Dr. phil. Wittmánn Mihály, a gyakorlati böl-
cselet tanára. 

I. félévben : 
1. Ethika, jog- és állambölcselet (4 óra). 
2. Vallásbölcselet (2 óra). 

II. félévben : 
Az újabb bölcselet történelme (4 óra). 

Az a kérdés, hogy mi a feltűnő, mi a különös 
ebben a tanulmányi rendben? 

Ha azt mondaná valaki, hogy az, mert teljes böl-
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cseleti propaedeutika alapjára fekteti a theologia 
tanítását: erre azt kellene felelnünk, hogy ebben 
nincs semmi különös, semmi feltűnő. XIII. Leó pápa 
világhírű, de hírénél is még nagyobb bölcseségű 
1879-iki rendelete óta ez mindenütt, a hol törődnek 
a haladás törvényével és kötelességével, így van az 
egyházban. 

Ha azt mondaná valaki, hogy feltűnő az egész-
ben az, hogy ez a tanulmányi rend az összes hittudo-
mányi tanítás gerincévé a dogmatikát teszi : erre 
ugyanazt lehetne felelni, hogy ez mindenütt így van, 
a hol ismerik a dogmatika értelmét s hatóerejét és 
azt elismerik. 

Ha végül azt mondaná valaki, hogy ennek a 
püspöki papnevelőintézeti hittudományi főiskolának 
az ő tanulmányi rendjére nézve feltűnő, különleges 
distinctivuma az, hogy egyetemi tudományos rang-
fokozaton ad tanítást: erre ismét csak tagadólag kel-
lene felelni, mert hiszen az egyszerű egyházmegyei 
papnevelő hit tudományi főiskolák közül többnek is 
van nem csupán a végzett tanulmányok tudományos 
érvényessége tekintetében, de a doktori fokozatok 
osztása jogára nézve is (tehát még magasabb fokon) 
tudományegyetemi rangja. Például, 1882 óta a milánói 
érseki seminarium liittani főiskolája valóságos hit-
tudományi kar ; továbbá, ha jól emlékszem, boldogult 
Perraud autuni biboros püspök is szerzett egyházme-
gyei papnevelőintézetének tudománykari rangot. 

Miben van, hol rejlik tehát az eichstätti theolo-
giai tanulmányi rendnek az a különössége, mely őt 
más egyházmegyei hittudományi főiskoláktól meg-
különbözteti ? 

Tüstént kitűnik, mihelyt meggondoljuk, hogy az 
eichstätti seminariumba vagyis hittudományi főisko-
lába főgimnáziumot végzett és ha Németország szülöttjei, 
érettségi bizonyítvánnyal ellátott ifjak léphetnek be. 

Mi tűnik ki ebből? 
Az, hogy az eichstätti főiskolába oly if jak kerül-

hetnek be csupán, a kik főgimnáziumi érettségit tet-
tek, tehát a kik mathematikát, természettant, tehát 
mechanikát, akusztikát, hőtant, optikát, elektrosta-
tikát, elektrodynamikát, vegytant, ásványtant, növény-
tant, geologiát, egyetemes történelmet, görög és latin 
klasszikus philologiát, azután bölcseleti előtant, logi-
kát, tapasztalati lélektant stb. már tanultak, tehát 
már tudnak. És mégis mit tesz velük az eichstätti 
tanulmányi r end? Mit követel tőlük ? Azt, hogy ismét 
tanulják át úgyszólván az egész felső gimnázium 
tananyagát, a reáliákat mind, az ideáliákból a világ-
történelmet, a philologiát és az egész bölcseleti elő-
tant, kibővítve minden addig tanultat s megtoldva 
az egészet—a bölcselet teljes anyagának kimerítő fel-
dolgozásával. Ez, tudtommal, püspöki papnevelő-
intézetben unicum az egész világon.1 A római pápai 

1 Mindenekfölött, ennél az intézetnél azt kell megjegyezni, 
hogy ezt a 12 tanárral működő hittani főiskolát egyetlen egy, 

tudományegyetemen, igaz, három évig kötelesek a 
leendő theologusok bölcseletet és főgimnáziumi reá-
liákat tanulni. Igen ám, de Rómában nem kötelező, 
nem szükséges kellék az érettségi. Oda kevesebb 
tudással is be lehet jutni és ott csak csillagászattal 
tanítanak többet 3 év alatt, mint Eichstättben 1 év 
alatt. 

A ki az eichstätti papnevelő-intézet theologiai 
tanulmányi rendjét készítette, az az egyházi férfiú 
feltiinő mélyen belátott a mai középiskola tanításá-
nak az átlagos szellemébe s meglátta ott — a papi 
iskolákat kivéve — azt, a mit még igen kevesen lát-
nak csupán, a «cinis dolosus»-t, a vallásellenes, a 
keresztényellenes szellemi áramlat lappangó parazsát. 
Az emberi tudás minden szaka, sajnos, oly irányú mű-
velés alá kerül már a középiskolában, hogy az ifjak 
közül sokaknak a lelke bizony már ott a középiskolában 
megtántorodik keresztény hitében, például a geologia, 
a világtörténelem, az állattan stb. tanulása közben. 
Vagy nem a paleontologia köréből szállítja-e az áltudo-
mány a majom-eredet híres bizonyítékát, az anthropo-
pithecus csont jaiban? Avagy a divatos természetrajzi 
állattan Häckellel nem-e a tenger mélyén képzelt, de 
még soha meg nem talált Bathybius nevű ősnyálká-
ban látja az élő szervezetek első és ős a lakjá t? 
A világtörténelemről nem is szólok : ott a «szabad» 
tudomány elve szerint mindent lehet és szokás is 
valamely érdekes elbeszélés vagy szellemesnek tar-
tott megjegyzés keretében elhelyezni. Kneller S. J. mun-
kája : «Das Christenthum und die Vertreter der neueren 
Naturwissenschaft» részletes kimutatása annak, hogy 
a keresztény hitet, vagyis a hit tudomány tárgyát, illetve 
princípiumát, a természettudományok minden ágá-
ban lehet a mint megdicsőíteni, úgy halálosan meg-
sebezni.1 

Én a legmélyebb tisztetettel hajtok fejet az előtt 
az egyházférfiú előtt, a ki az eichstätti hi t tudományi 
tanulmányi rendet kigondolta. Esze — világos hogy 
hite által megvilágított — esze világánál végzett lát-
noki munkát, mikor az érettségizett ifjűság gimná-
ziumi tudását nemcsak éretlennek, hanem, nagyjában 
véve, hasznavehetetlennek, sőt veszedelmesnek találta 
a hit tudomány megalapozására s ezért kérlelhetetlen 
szigorúsággal elrendelte az egész gimnáziumi «érett-
ségnek» új feldolgozását, új tanítását, új tanulását. 
Ez az egyházi férfiú páratlan mély belátásával a 

nem is igen nagy püspöki egyházmegye tartja fenn, az eich-
stätti. És az alapító és fentartó egyházmegye a 23 fdozofus és 
65 theologus, összesen 88 lyceumi hallgató közül 67 hallgatót 
mondhat a magáénak; a többi más bajor egyházmegyebeli, 
vagy szerzetes, vagy külföldi. Amerikaiak csak négyen vannak. 

1 Megdöbbenéssel olvasta és fogja a magyar katholikus 
mivelt közönség ebben a folyóiratban nemsokára újra olvasni, 
hogy gimnáziumainknak csakis mintegy 10%-ában nyer az 
ifjúság tlieologiánkhoz illő, annak alapozására alkalmas böl-
cseleti előoktatást. A többi 90°/o-ban a gimnáziumi bölcseleti 
propaedeutica hittudományi alapozáshoz alkalmatlan, mert 
téves, sőt — veszedelmes. 
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jelenbe, félreérthetetlenül világos mementó-t állított 
föl a jövő időknek, az egész egyház javára. 

Tehát rohanjunk azonnal a nagy példa ma j -
molására vá j jon? Dehogy! Nagyon ismeretes, sőt 
köznapi dolog az, hogy: «spiritus quidem promptus 
est, caro autem infirma». Nehézkes a test: hát még 
egy ország testületének a megmozdulása mily nehéz-
kes lehet ! . . . Vegyük ki az eichslätti példából egy-
előre csupán annak éltető szellemét és a vezető gon-
dolatot. Szó sem lehet egyelőre, hosszú-hosszú nagy 
időre arról, hogy Magyarország valamennyi papnevelő-
intézetét öt évi philosophico-theologiai tanfolyamra 
egészítsük ki.1 Itt ezekben az intézetekben a szellemi 
erő és hatásosság megüti a másodfokú hittudományi 
főiskolák általános szintáját. Csak a szemináriumi 
tanszékek, illetve tanárok anyagi ellátását kell kiváló 
tehetségű emberek számára alkalmassá és kívána-
tossá tenni.2 Hanem aztán abban a kívánságban, hogy 
Magyarország az ő egyetlen hittudományi karát, a 
budapestit, az «École supérieur theologique»-nak leg-
alább is arra a szintájára segítse fölemelkedni, a 
melyre a kis eichstätti egyházmegye a maga hittudo-
mányi főiskoláját, a maga 67 növendéke javára saját 
erejéből fölemelte, ebben a kívánságban, azt hiszem, 
bizonyára egy körömfeketényi okot sem találhat senki 
arra, hogy azt m o n d j a : ez nem lehet, ez nem kell, 
ez túlzás, ez nagyzás!3 Breznay Béla dr. 

A szent áldozásról. 
A communio (az áldozás) hasonló az incarnatióhoz 

(a megtestesüléshez) és a transsubstantiatióhoz, (az 
átlényegüléshez). Az első a hivő embernél, a másik 
Jézus Krisztusban, a harmadik az Oltáriszentségben 
megyen véghez. Az áldozás hasonlít az előbbihez any-
nyiban, hogy az istenség, a mint az incarnatiónál belé-
oltotta magát az emberiségbe, úgy a communiónál 
beoltja magát az egyes emberbe, — az utóbbihoz 

1 Itt van a kezeim közt dr. Tli. Specht-nek, a dillingeni 
királyi bölcselet-hittudományi lyceum dogmatikusának a 
levele, a mely szerint az illetékes augsburgi püspök már 
szintén készül a kettős tanfolyamot öt évre fölemelni. De a 
dolog igen nehezen megy, mert — jellemző ! — az intézet 
«királyi». Az eichstättiben könnyen ment, mert az «püspöki». 

2 Figyelemre méltó körülmény, hogy az eichstätti hit-
tudományi főiskola tanszékeinek anyagi alapozása még min-
dig szintén csupán a fejlődés állapotában van. Ép tavaly tett 
Arenberg hg. fia, Arenberg hg., tavaly elhunyt eichstätti kano-
nok emlékezetére alapítványt a dogmatika tanszékének java-
dalmazására. Hogy így a dogmatika alapítványa felszabadult, 
a felszabadult tőke az újszövetségi exegesis és az alapvető 
hittudomány tanszékének szabályszerű «felállítására» «Errich-
tung» fordíttatott. Jahresbericht, 3. 1. Az anyagi oldal tehát 
ott is nehéz dolog ; annál fényesebb a szellemi. 

3 A ki Magyarországban evvel a dologgal legbehatóbban 
és legrészletesebben foglalkozott, Mihátyft Akos dr., arra az 
eredményre jutott, hogy — «legegyszerűbb : a i évi theologiai 
kurzus elé 1 évi filozofiai kurzust tenni s így a papképzést 
(természetesen csak az egyetemen) öt évre kiterjeszteni». 
I. m. II. 161. 1. 

annyiban, hogy az emberi személyt a malasztnak 
(misztikus) működése által, miként a kenyeret és bort, 
átváltoztatja a saját lényegévé. 

A vad fát beoltják, hogy nemes gyümölcsöt terem-
jen. Ehhez egy oltás is elég, mert a beoltandó fa és 
a nemes oltvány természete között nincs lényeges 
különbség. Az ősbűn által megromlott emberi ter-
mészetbe, ebbe a vad fába is nemes oltvány tétetik. 
De mivel ennek a beoltott fának nemcsak természetes, 
de természetfölötti gyümölcsöket is kell teremnie, 
azért gyakori és különféle oltásokra van szüksége. 
Igy beoltja Isten a megszentelő malasztot az emberi 
természetbe a keresztség és gyónás szentségeiben vagy 
a tökéletes bánatban s ezáltal az ember már a ter-
mészetfölötti rendbe emeltetik, de hogy e malaszt 
rohamos mértékben gyarapodjék s a bűnös emberi 
természet vadhajtásaitól az éltető nedvek elvonas-
sanak, az Istenember az áldozás pillanatában beléoltja 
az emberi természetbe önönmagát. 

Per absolutum elég volna egyszeri oltás is — a 
keresztség szentségében — de tekintve az ember rend-
kívül gyarló voltát, másrészt az Istennek az emberek 
iránt való végtelen szeretetét: szükséges, hogy az 
istenség gyakrabban oltsa be magát az emberi ter-
mészetbe. S minél gyakoribb ez oltás, — a szent 
áldozás — annál inkább istenül az ember, annál inkább 
változik át az emberi lény isteni hasonlatosságba. 
S itt találkozik a communio a transsubstantiatióval, 
lévén mind a kettő teremtői cselekvény. 

Az incarnatio mysteriumában az egész emberiség 
fölemeltetik s ezáltal az egyéneknek mintegy az is-
teni természetbe való olvadásra, az istenülésre — a 
keresztáldozat kegyelméből s kegyelmeivel a com-
munióban — jog adat ik: dii eritis! 

A hold. Szűz kilenc hónapig hordja a drága 
kincset, ezt az isteni oltványt, szive alatt. Az isten-
ség ereje oly nagy, hogy azt a szép lelket, a hold. 
Szüzet oly fönségessé teszi, hogy lényegileg mintegy 
a mennyei boldogság részese, a mennyiben az isten-
séggel összeolvad a lelke. S lia nem lett volna az 
incarnatio pillanatában malaszttal teljes, úgy az in-
carnatio után olyr malasztbőségben részesült volna, 
a milyent csak emberi természete képes lett volna 
befogadni. 

A szent áldozásnál is, ha az áldozó a kegyelem 
állapotában van, az istenségnek a lélekbe való fogadása 
oly kegyelembőségben részesíti az áldozót, a mennyire 
lelki intensitása képesiti. Minét nagyobb a potentia 
(képesség), annál hatásosabb lesz Krisztus kegyelme. 
0 egyformán bőkezű, csak a befogadási képesség 
nagysága is meglegyen. De mivel ez igen különböző, 
azért lehetséges, hogy egyik áldozó lelke a szentségi 
kegyelmet magába fogadva egy szent áldozás után 
is szentté lesz, míg a másik ugyanazon kegyelmet 
csak kis mértékben lesz képes lelki tökéletesítésére 
fordítani. De minél többször s minél tisztább-szívvel s 
buzgóbb előkészülettel s hálaadással tqrténjpc a szent 

/ n ) , M i j (J /f / .. -iy.ifCV 
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áldozás, annál inkább nagyobbodik a képesség is a 
kegyelem bőségesebb elfogadására s annál inkább 
istenül az ember s lesz hasonlóvá az Istenemberhez, 
lelki boldogsága pedig a mennyei boldogsághoz. 

A communio egyútal bizonyos nemű transsub-
stantiatio is. Az áldozáskor az emberi substantia 
(állag) bizonyos mértékben istenivé változik, miként 
szent Pál m o n d j a : élek, de már nem én, hanem 
Krisztus él én bennem. Ki gondolhatta volna valaha, 
hogy a véges a végtelennel egyesülhet 1 Hisz még a 
mennyországban is csak az Istenben érvényesülhet a 
teremtmény, itt pedig az emberben érvényesül az 
Isten, mintha az ember volna a lényeg, s Ő az esz-
köz, pedig 0 a lényege s az ember a járulék, s mi 
egyéb ez, mint az ember lényegének Krisztus lényegébe 
való lassű átváltozása bizonyos határig, a lélek ké-
pessége szerint. 

A szent áldozás tehát ép oly csoda, mint az in-
caruatio vagy a transsubstantiatio. 

így olthatja be s tényleg be is oltja magát az istenség 
az emberi lélekbe. Mily egyszerű és fönséges! mint 
az incarnatio és transsubstantiatio. Véges emberi ész 
soha ki nem találhatta volna, a mit Isten az incar-
natioban, a transsubstantiatióban, a communióban bá-
mulatos egyszerű actusokkal fönségessé tesz angyalok 
és emberek előtt. 

íme a három mysterium : az incarnatio, a trans-
subtantiatio s a communio találkozása a metaphysica 
határvonalain. Reviczky Aladár. 

A párbér jogi természetéhez. (m.) 
Régi magyar szokás volt a temetések, különféle 

gyászszertartások alkalmával oblatiókat fölajánlani, 
a melyeket «mortuariaknak» neveztek.1 

A magyar urak előszeretettel intézkedtek vég-
rendeleteikben aképen, hogy valamelyik szolgájuk 
bocsájtassék szabadon azzal a kötelezettséggel, hogy 
az e célból neki átengedett föld jövedelméből el-
hunyt urának, úrnőjének lelkiüdveért, haláluk év-
fordulója napján, misét végeztessen a megjelölt 
egyházban és bizonyos, szintén meghatározott, ado-
mányokat a jánl jon föl. 

így tesz pl. 1226-ban Tékős, Dénes mester fia, 
midőn érezvén közeledni testének feloszlását, Urög 
nevű szolgáját «dusnoknak» «torlónak» másképen 
lélekváltónak rendelte ivadékaival együtt, oly módon, 
hogy évenkint két szentmisét végeztessen érette a 
bessenyői egyháznál, mely alkalommal egy juhot , 
harminc kenyeret, egy ludat, egy tyúkot, két csöbör 
sört adjon.2 

1235-ben a Borsa-nemzetségből való Benedikta 
özvegyasszony a sír szélén állván, Agna nevű 
szolgálóleányát az ugrai egyháznak hagyja, hogy 

1 Fejér VI. 2. 228. Hazai okmánytár VI. 147. VIII. 63. 
2 Regestrum Varadiense. Bpest, 1903. p. 288. 

ez minden hónapban egy rőf hosszú viaszgyer-
tyát ajánl jon föl a Boldogságos Szűz oltárára. Egyik 
fia pedig torló legyen és nevezett egyháznál minden 
év szent Mihály napján gyászszertartást végeztessen, 
a mikor egy kétéves tinót, több kenyeret és öt veder 
sört tartozzék adni.1 

1238-ban Farkas, Tótdörögdi Torna fia, Szereda 
nevű szolgáját az Üdvözítőről nevezett tótdörögdi 
egyháznak adja, azzal a kötelezettséggel, hogy lelki-
üdveért évenkint gyászszertartást végeztessen és adjon 
ezen alkalommal hatvan kenyeret, egy egyéves borjút 
és tíz veder sört.2 

Később az ily torlók kirendelése helyett inkább 
földbirtokot, vagy pedig készpénzt hagyományozlak 
őseink az egyházakra, azzal a kikötéssel, hogy éret-
tük, az év bizonyos napjain, szentmiséket végezzenek. 

Emellett azonban a végrendelkezőnek rendsze-
rint arra is van gondja, hogy temetése alkalmából 
az oblatiók el ne maradjanak. 

1476-ban Csáktornyai Ernust János szlavóniai bán, 
miután végső intézkedésében, különféle egyházi célokra 
juttatott vagyonából, meghagyta, hogy holttestének a 
templomba való átkiséréséhez hívjanak össze minél 
nagyobb számban egyháziakat és szerzeteseket, a kik 
temetése napján minél több szentmisét mutassanak 
be lelkéért. Az ilyenkor szokásos oblatio meghatá-
rozását a végrendeleti végrehajtókra bizta, azt köt-
vén ki csupán, hogy ez méltó legyen egy főrangú 
úrhoz és hogy fekete selyemmel vagy posztóval le-
borított lovakat is ofieráljanak. Elrendelte továbbá, 
hogy szent Anna oltáránál a káplánok egész éven 
keresztül énekes misét végezzenek érette, a főoltár-
nál pedig tartsanak harminc vigiliát. Fiát, a pécsi 
püspököt, ezenfelül megbízta, hogy a Boldogságos 
Szűzről cimzett budai egyház plébánosának ezút-
tal tiz hordó bort adjon és máskor is segítse őt 
borral, hogy azoknak az egyháziaknak, a kik 
szünet nélkül imádkozni fognak érette, legyen mivel 
fölüdíteniök magukat.3 

Ha pedig maga az elhunyt nem intézkedett volna 
a temetés alkalmával szokásos oblatiokra vonatko-
zólag, hozzátartozói, hűséges emberei bizonyára nem 
mulasztották volna el ezeket a gyászszertartás alatt 
felajánlani. Sőt a találékony szeretet még arról is 
tudott gondoskodni, hogy a temetésen megjelenő 
szegényeknek is lehetővé tétessék ezeknek az obla-
tioknak a felajánlása. 

1530 augusztus 23-án meghalt Lőcsén Schacheni 
Perner Kristóf, szepesi várkapitány, a ki 500 német 
zsoldos fölött parancsnokoskodott és lelkiismeretes, 
a hadi, valamint polgári ügyekben egyaránt járatos 
ember volt. Sperfogel Konrád városi biró, a ki föl-
jegyezte Diariumába, hogyan ment végbe temetése, 
azt is megemlíti, hogy a kapitány nem gondolt beteg-

» U. ott. p. 307. s Fejér IX. 7. 654. 
3 Zalavármegye oklevéltára. Bpest, 1886. II. 605. 
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sége halálos voltára és így nem járult a végső szent-
ségekhez. 

Miután rokonai közül senki sem volt körülötte, 
ragaszkodó, hűséges szolgája, Ostermann Fülöp, intéz-
kedett a temetésre vonatkozólag. 

A halál bekövetkeztekor azonnal, még az éj 
folyamán, elizent a tanítókért, hogy a halott fölött a 
szokásos négy zsoltárt elmondják. 

A temetés reggelén 8 órakor pedig a papok és 
tanítók együttesen végezték el a megholtakért mon-
dani szokott vigiliákat. Ezek befejeztével a holttestet 
nagy kísérettel bevitték a szent Jakabról nevezett 
templomba. A koporsó előtt közvetlenül az elhunyt-
nak fegyverviselő szolgája ment, tetőtől talpig föl-
fegyverkezve, kezében ura lefelé fordított lándsáját 
vivén. Utána a kapitány szürke paripáját vezették, 
leborítva fekete lepellel. A templomhoz érve, a lovat 
megállították a bejárat előtt, a gyászmenet pedig be-
vonult a templomba és itt elhelyezkedett. 

A komor díszítésű gyászravatalon számtalan 
gyertya égett, melyek közt egy táblán pénz volt el-
helyezve, hogy, a ki akart, kivehessen onnan egy 
dénárt és így mehessen oífertoriumot adni «item 
multas alias candelas parvas super feretro una cum 
scutella, in qua erant pecuniae, ut qui velit, possit 
accipere unum denarium, et ire ad offertorium». 
Ezenfelül 27 font viaszgyertya és 10 darab zöldszinű 
fáklya volt előkészítve, a temetésen résztvevő elő-
kelőbb egyének részére. 

Midőn a gyászmisével az evangéliumhoz értek, 
az egyik szolga a paripával bejött a templomba és 
előbb a ravatalhoz, azután pedig ahhoz az oltárhoz 
vezette, a hol az offer tori umot felajánlották. Ezúttal 
csak egy oltár volt e célból kijelölve. 

Az offertorium felajánlása úgy történt, hogy elő-
ször a fegyverhordozó ment az oltárhoz, azután a 
paripát vezették ide és miután felajánlották, a plé-
bános szolgája elvezette a plébániára. Ekkor a je len-
levők a következő sorrendben járul tak az oltárhoz 
oífertoriumot adni : először jöttek a nemes urak ke-
zükben a zöld fáklyákkal, azután a város polgárai, 
majd a nép, s végül a nők nagy számban, szegé-
nyek és gazdagok vegyesen. 

A szentmise végével a szomszédos falvakból 
szépszámban megjelent papság, megkerülvén a rava-
talt, elmondotta a Misereret, De profundist, a Laudat 
anima mea Dominum kezdetű psalmust a hozzá tar-
tozó imákkal. Végre, a Salve Regina eléneklése után 
a koporsót lebocsátották a sirba. 

Ekkor a fegyverhordozó három darabra törte a 
kezében tartott lándsát e német szavak kíséretében: 
«Herr Christoph Perner von Schachen, Königlichen 
Majestät in Ungarn und Böhmen oberster Haupt-
mann in Zips. Heut Haubtmann und nimmermehr». 
A temetési szertartást végző plébános pedig három-
szor földet hintett a koporsóra és megáldotta azt 
szenteltvízzel. 

A temetési rendező Ostermann minden miséző 
papnak 12 dénárt adott és néhány kisebb gyertyát.1 

A vízkereszti házszentelésen és a temetési s 
egyéb gyászszertartásokon kívül, volt még számos 
egyéb alkalom is, a mikor a hivek papjaikat ado-
mányokban, a jándékokban részesítették. 

Hogy hányféle alkalomkor, mi mindenfélét kap-
tak a hívektől az egyháziak, legjobban megítélhetjük 
a következő esetből. 

1478-ban a bácsi egyházmegyéhez tartozó, szent 
keresztről nevezett kamenicai plébánia-egyház plé-
bánosa Adalbert és többi papjai, úgymint: Demeter 
a Szűz Mária-oltár dékánja, Mátyás a szent Ilona, 
Miklós a szent Katalin, Flóris a Szentháromság, János 
a Boldogságos Szűz, István a Mindenszentek oltárá-
nak igazgatói közt egyenetlenség tört ki a szentsé-
gek kiszolgáltatása és a hivek állal fölajánlott obla-
tiókon való megosztozás miatt. Miután az ügy már a 
bácsi püspökség előtt is megfordult, a pereskedő 
felek némely érdemes káptalani tag közbenjárására, 
a következő egyezségre léptek, melyet 1483-ban IV. 
Sixtus pápa is jóváhagyott. 

Az oltárigazgatók, hiven a régi szokáshoz, a jövő-
ben is kiszolgáltathatják a szentségeket és elfogad-
hatják a hivek oblatióit ; tehát misézhetnek, gyón-
tathatnak, keresztelhetnek, szóval végezhetik az összes 
szertartásokat, úgy magában az egyházban, mint 
azon kívül, kivéve azokat, a melyeket a székesegy-
házban a praelátus szokott végezni, mert itt ezek a 
plébánoshoz, mint lelkipásztorhoz, tartoznak. 

A mit az oltárigazgatók a betegek ellátásakor 
kapnak, az legyen az övék; lia valamelyikök sem-
mit sem kapott volna, annak egy kenyér ára legyen 
a jutalma. 

A mit a hivek végrendeletileg a plébánosra 
hagyományoznak, az legyen az övé. Ellenben, ha a 
végrendelkező akár az oltárigazgatók egyikére, akár 
pedig valamennyiökre hagyományoz valamit, annak 
kétharmadrésze legyen a plébánosé, egyharmada 
pedig az oltárigazgatóké, ha a hagyomány fejében 
nem kellett misét végezni. Ha a hagyomány misével 
volt egybekötve, úgy a plébános csak azt kapta meg, 
a mit rá hagytak. 

Ha a hivők közül valaki ingatlant, művelés alatt 
állót, vagy parlagot hagyott végrendeletileg az oltár-
igazgatók egyikére, úgy ezt az illető egészen és min-
den kötelezettség nélkül megkapta. 

A gyóntatónak azonban, lia a végrendelkezésnél 
jelen volt, gondoskodnia kellett arról, hogy a végrendel-
kező akaratát meg nem engedett módon ki ne játsszák. 

Tilos volt a végrendelkezőt rábírni akarni végső 
intézkedésének megmásítására is; legfeljebb taná-
csolni lehetett neki és megfelelő, istenfélő alakban 
oktatni; egyébként egészen rá kellett bizni az illetőre 
a végrendelkezést. 

1 Wagner: Analecta Scepusii. Viennae, 1774. II. p. 156. 
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Ha valaki, beteg vagy egészséges, egyre ment, 
vánkosokat, lepedőket, ingeket, törülközőket, sarukat 
és más hasonló dolgokat hagyott valamelyik oltár-
igazgatóra, akkor ezt annak kellett megkapnia. 
Hasonlóképen az övé lett a kapott liba, csirke, pe-
csenye, hal, perec s egyéb ennivaló; a kenyéren, 
gyertyán és a készpénzen azonban meg kellett osz-
toznia társaival. 

A mit a rokonok akár készpénzben, akár más 
alakban, segély vagy mise-stipendium fejében adtak, 
azt mindenki megtartotta magának. 

Az ünnepnapokon, köznapokon, úgyszintén a 
temetések alkalmával fölajánlott oblatió, úgymint a 
kenyér, gyertya, lámpák, terítők, pénz és minden 
egyéb, a mit az oltárra tettek, a plébánost illette. 
Az eljegyzések alkalmával az oltárra telt pénz azon-
ban az oltárigazgatóké lett. 

A jegyeseknek a templomba való bevezetése 
alkalmával adni szokott kenyeret, csirkét és törlő-
ruhát a plébános kapta ; három dénár és ugyanennyi 
gyertya kivételével, a mi az oltárigazgatóknak jutott. 
Ugyanígy osztoztak meg az avatáskor adni szokott 
oblatión is. A keresztelési adomány az oltárigazgató-
kat illette, a kenyér és csirke kivételével, mert ezt a 
plébános kapta. 

A mit a nagyböjti gyóntatások alkalmával az 
asszonyok, leányok és gyermekek az őket meggyón-
tató oltárigazgatóknak szántak, azon valamennyien 
osztoztak ; ellenben a férfiak adománya kétharmad-
részben a plébánosé lett és csak egyharmadát kap-
ták az oltárigazgatók. A mit a gyónó máskor jónak 
látott adni gyóntatójának, azt ez megtarthatta magának. 

Háromkirályok vigiliáján az oltárigazgatók által 
maguk által kiválasztott divizor számba vette az 
összes házakat a községben s a mi a házszentelés 
alkalmával összegyűlt, azt mindannyiuk jelenlétében 
szétosztotta. A készpénz kétharmada ekkor is a 
plébánosnak jutott, míg a harmadik harmadot a 
divizor megtartotta magának. 

Hasonlóképen az oltárigazgatóké volt a baksa-
falvi és bodoni columbatió jövedelme, nemkülönben 
a gyóntatások fejében tett minden adomány is.1 

IV. 
Ezek voltak azok az oblatiók, a melyeket a régi 

magyarok részint a szentmiseáldozat bemutatása 
alatt, részint bizonyos egyházi cselekvények alkal-
mával fölajánlani szoktak. 

Timon előtt, így olvassuk ezt munkájában, az 
eredmény tisztán áll ezekre az oblatiókra vonat-
kozólag. 

«Az egykori áldozati oblatiók, melyek lassankint 
bizonyos nagy ünnepekhez fűződnek, évenkint vissza-
térő egyházi szolgáltatássá, szóval egyházközségi 

1 Vatikáni levéltár. Reg. Lateranensia. Sixti IV. Vol. 830. 
Fol. 43-53 t. 

adóvá válnak (proventus lecticalis), a kegyszer obla-
tiók pedig bizonyos egyházi cselekvényekért já ró 
egyházi illetékekké (proventus stolaris») (10. 1.) 

«Az általános jellegű egyházi szolgáltatás, az 
egyházközségi adó (párbér) behozatala nem okoz-
hatott nagyobb nehézséget ; könnyű volt arra alapot 
találni a szentírásban, mely úgy is csak általánosan 
szól a papok ellátásáról, könnyű volt azt az egyház 
isteni eredetű intézményiéivel kapcsolatba hozni. 
Nagyobb nehézséget okozott azonban az egyházi ille-
tékek (stoladijak) jogi megállapítása, mert a szent 
cselekvényeknek vagyoni értékért teljesítése simoniát 
képezett. Ezen fölfogásnak megfelelőleg ismét és 
ismét megtiltatik úgy a partikuláris, mint a közön-
séges zsinatokon, hogy a papi rend tagjai bármely 
egyházi cselekvényért dijat követeljenek. A szükség 
hatalma azonban ezen irányban is győzött. És hosszas 
harc után a végeredmény az lett, hogy a lelkésznek 
nem szabad ugyan a vallási cselekvényért dijat ki-
kötni, annak teljesítését a díj lefizetésétől függővé tenni, 
de a laudabilis consuetudo alapján megállapított 
szolgáltatást követelheti.» (12. 1.) 

A mit Timon a stoladijak felől mond, abban 
körülbelül igaza van. Körülbelül mondjuk, mert 
hazai viszonyainkat e tekintetben sem ismeri eléggé. 

A stoladijak csakugyan azokból az oblatiókból 
keletkeztek, a melyeket a hivek bizonyos szertartások 
végzésekor, bizonyos szentségek kiszolgáltatásakor 
ajánlottak föl papjuknak. 

Az egyház sokáig következetesen ellenzi, hogy 
szolgái ezen egyházi cselekvények fejében dijakat 
követeljenek maguknak. És ellenőrzi is, hogy tiszte-
letben tartják-e ezen rendelkezését. Midőn 1397-ben 
Kanizsay János esztergomi érsek De Poutho Antal sebe-
nicoi püspök és érseki helynök által egyházlátogatást 
végeztetett az esztergomi székesegyházban, a helynök 
egyebek közt arra nézve is kérdést intézett a káp-
talanhoz, vájjon a keresztség, gyónás, Oltáriszentség, 
házasság, utolsókenet szentségének kiszolgáltatásakor 
és a temetések fejében, nem szoktak-e a hivektől 
valamit kérni és ha igen, mi t? 

Mire a kanonokok azt felelték, hogy hallották, 
miszerint néhány domonkosrendű szerzetes, a kikre 
a nagyheti gyóntatást bízni szokták, föllépett ily 
követeléssel a gyónókkal szemben ; hogy azonban a 
szent Kereszt oltárának igazgatója, a ki a székes-
egyházban a plébánosi teendőket végzi, kérne vala-
mit, arról nemcsak nincs tudomásuk, de nem is 
hiszik, hogy ezt megtenné, mert jó és tisztességes 
papnak ismerik.1 

Még száz esztendő múlva sem enyhül az egyház 
szigora e tekintetben. Az 1494. évben megtartott 
nvitrai zsinat is úgy rendelkezik, hogy a gyermekek 
keresztelése, úgyszintén a gyóntatás, esketés, teme-
tés fejében ne merészeljenek az egyháziak akár 

1 Visitatio capituli e. m. Strigoniensis. A. 1397. p. 52. 
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valami jutalmat kieszközölni, akár erre nézve valami 
Ígéretet kicsikarni a hívektől. Ha azonban ezek a 
szertartás után valamit önként, nem mint köteles 
tartozást, hanem tisztán vallásos buzgóságból föl-
ajánlottak volna, azt nagy köszönet mellett szabad 
volt elfogadniok.1 

Ámde azért nagyon csalódnék, a mint csalódott 
Timon is, a ki azt hinné, hogy sok helyen nem vol-
tak ezek az adományok kötelező tartozások, még 
pedig nem csupán a laudabilis consuetudo alapján, 
már a középkorban is. Az ország nem egy részében 
jóval előbb, mint a nyitrai zsinatot megtartották, 
egész részletesen megvolt már állapítva, mikor mit 
tartoznak a hivek fizetni papjaiknak, még pedig 
valóságos írásbeli szerződés alakjában. 

Elég legyen e tekintetben arra hivatkoznunk, 
a mit 1322-ben, tehát több mint másfélszázaddal a 
nyitrai zsinat előtt, az elefánti plébánián tapasztalunk, 
a hol a jobbágynépeknek a következő stóla-dijakat 
kellett fizetniük azon megállapodásnál fogva, a mely 
egyrészről János plébános, másrészről az alsó és 
felső elefánti nemes urak közt létrejött. 

Minden jegyes, esküvője alkalmával vagy egy 
törülközőt vagy 12 dénárt tartozott adni; minden fiú-
gyermek megkeresztelése alkalmával egy kalácsot és 
egy tyúkot ; az anya szülése utáni negyvenedik napon 
minden kisded után ugyanennyit'; a temetés után a 
harangozó részére egy dénár t ; a plébánosnak apsalmu 
sok elmondásáért 12 dénárt ; a halottakért végezni 
szokott vigiliakért ugyanannyit ; a halál 7. és 30. 
napján, nemkülönben annak évfordulóján, úgyszin-
tén ha valaki fából vagy kőből síremléket emeltetett, 
két kalácsot, egy csirkét, egy sajtot, egy rétest és egy 
korsó sört tartozott adni ; item quandocunque ex 
parochianis ante ju ramentum cum sua conjuge fieri 
debendum contraheret seu eandem carnaliter cog-
nosceret, 104 dénár t ; a ki más faluban házasodott 
vagy tartotta eljegyzését 12 dénárt ; ha pedig esküvő 
vagy eljegyzés nélkül vitte át a leányt valaki más 
községbe, akkor az, a kinek lakásában annak előtte 
tartózkodott, akár atyja, anyja, testvére volt az 
illetőnek, akár hozzá idegen, 12 pensa dénárt 
fizetett. 

A hivek által bármely szent tiszteletére adott 
vendégeskedés alkalmával, a leölt marha bőrét 
és busának negyedrészét, ezenfelül egy asztal-
teritőt, négy kalácsot és egy csöbörre való sört 
kapott a p lébános; kisebb fajta lakomák után 60 
dénárt. 

Ha valamelyik asszony törvénytelen gyermeket 
szült, 104 dénárt fizetett. 

Nem tartoztak azonban a hivek gyermekeik 
keresztelése és katekizálása alkalmából gyertyapénzt 
adni.2 

Kollányi Ferenc dr. 

1 Péterffy : I. p. 282. 2 Anjoukori okmánytár II. 12. 

'atholikus hitélet Angliában. (i.> 
A hol a katholicizmus mélyen meggyökerezett, 

alig hogy tevékenységét megszabadítják a bilincsek-
től, csakhamar terebélyes fává erősödik és fejlődik. 
Az ujabb időben Anglia szolgáltatja erre a legszebb 
példát. 1829-ben kezdtek a katholikusok föllé!egzeni, 
mikor a régi egyházüldöző és elnyomó rendszer 
megdőlt. 1851-ben a «Fabiola» regényéről mindenütt 
ismeretes Wiseman Miklós személyében kath. érse-
ket és mellette 14 püspököt kaplak s ezzel újra tel-
jesen helyreállolt a kapocs Jézus egyházával. Hogy 
számra mennyire szaporodott azóta a katholikus lakos-
ság, az előbbi értekezésben láttuk. Lássunk most egy 
pár képet a belső hitéletről is; lássuk, miképen van 
arról gondoskodva, mikép nyilvánul az élet külön-
féle körülményeiben és mily gyümölcsöket terem a 
keresztény szerelet és jótékonyság terén. 

Állandó lakásom miatt nem volt alkalmam arra, 
hogy a nagyobb csoportban együtt lakó katholikusok 
hitéletét közvetetlen közelségből szemléljem. Többet 
láttam, mikor időről-időre más helyeket is megláto-
gattam Walesen kívül. Walesben halad a katholiciz-
mus legkevésbbé előre. Ablakom előtt körülbelül egy 
kilométernyire sziklaorom emelkedett ; a hegy oldalát 
fenyőerdő borította. Tetején vékony tornyú kis kápolna 
áll, szomorúan, elhagyottan. Elmerengve tekint le a 
széles völgyre, a melyben egykor a hires bárdok 
énekeltek s a hivő nép magasztalta a Mennyek király-
nőjét. Hol vannak most a «Miasszonyunk nászajándé-
kának» — a hogy Angliát régen nevezlék — gyöngyei, 
a Mária-dómok és kápolnák? Igen sokat lerombol-
tak, mások pedig mostohagyermekek birtokába ke-
rültek, a kik nem ismerik el őt anyjuknak és nem 
adnak isteni Fiának helyet oltáraikon. Ezt a kis 
kápolnát engesztelésképen építették mintegy ölvén 
év előtt. Május havában szentmisét is mondanak 
fönn ; különben pedig nem igen látogatják, mert 
fárasztó föl az út. Inkább csak tüntető jelül áll fönn 
és néz szerte a mélységbe, hogy meglássék rajta, 
kinek szólt és szól jogszerint a tisztelel ez országban. 

A közvetetlen szomszédságban tíz katholikus csa-
ládnál alig volt több; ezeknek is nagyobb része 
Anglia más vidékéről jött ide. ü e ezek annál kitar-
tóbbak és buzgóbbak. Vasárnap a szentmisén, a pré-
dikáción, a délutáni istentiszteleten apraja-nagyja 
mind megjelen; házi életükben példásak. Nem hiába 
Anglia h'gkatholikusabb vidékéről, Lancashire gróf-
ságból valók.1 A közelben két-három elemi iskola is 
van, de ők nem ezekbe já ra t ják gyermekeiket, hanem 
a st.-asaphi katholikus iskolába, a melybe a gyerme-
keknek egy óránál is tovább kellene gyalogolniok. 
Hogy segítsenek magukon? Egy kis ponny-ló viszi a 
gyermekeket napról-napra kocsin a városkába. Reg-
gel összegyűlnek, a hányan vannak s lekocsikáznak 

1 A mi nálunk megye, az Angliában grófság. Szerk. 
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St.-Asaphba, délután pedig ismét hazahozzák őket. 
Mert a szülők hiven megtartják a kath. püspökök 
utasítását, hogy gyermekeiket csak kath. iskolába 
járassák. Ép így tesznek a St.-Asaphban lakó kath. 
hivek is. E városkában van egy kath. kápolna s mellette 
az iskola. Még egy-két helyen van a környéken katho-
likus kápolna. Ez az egész itt Észak-Walesben. 

A visszatérési mozgalom még nem igen érintette 
Wales methodistáit és kálvinistáit. Egy öreg Welsh-
man, a ki különben igen jóindulattal viseltetik irán-
tunk, azt mondta, hogy már öreg arra, hogy más 
vallást kezdjen. A prédikátorok a népet vallásilag 
tudatlanságban tar t ják; nagyobbára politikai beszé-
deket tartanak. S a szegény népet a részletes nyilvá-
nos gj'ónás, a minő az őskeresztényeknél sem volt 
meg sohasem, nagyon demoralizálta. Egy, a kenyér-
kérdés miatt ismét kitért volt konvertita családot 
fölszólítottunk, hogy legalább a katholikusnak keresz-
telt gyermekeket küldjék a törvény szerint kath. 
iskolába és ne tegyék ki üdvösségüket veszélynek. 
«Azok már üdvözültek», volt a rövid válasz az anya 
részéről; valószínűleg azért, mert a keresztséget ele-
gendőnek tart ják az üdvösségre a predestináció tana 
értelmében. 

Meg kell azonban adni, hogy a vasárnapot e pro-
testánsok is szigorúan megtartják. Az amúgy is csen-
des völgy néma hallgatásba merül e napon. Isten-
tisztelet, bibliaolvasás és nagyobbára a házon belül 
való foglalkozás képezik a teendőket. Gyermekeket 
ilyenkor nem látni a házon kívül. Mint ismeretes, 
egész Angliában ünnep a vasárnap. A fölvilágosodott 
angol nép ad még a vallásra. 

Rendházunknak angol és angolul jól tudó tagjai 
vasárnaponkint a vasúttal mindenfelé kirándultak, 
hogy a kisebb-nagyobb csoportokban lakó katholiku-
soknak a szentmisével és prédikációval segítségére 
legyenek. így tesznek másutt is, a hol több pap 
lakik egy helyen. Mert főkép itt, Walesben, nagyon 
szétszórtan laknak a hivek. Egy helyütt egy anglikán 
úrinő maga tett alapítványt arra, hogy a nála szol-
gálatban levő katholikusok vasárnaponkint a szent-
mise és a keresztény tanítás áldásaiban részesülhes-
senek. Legtöbb helyen maguk a hivek kénytelenek 
fönntartani templomukat, iskolájukat, papjukat. 

Nézzünk most kissé széjjel más helyütt is és 
lássuk, mikép van gondoskodva a kath. hitélet ébren-
tartásáról. Egyes pontokat később külön szándéko-
zunk tárgyalni, itt csak néhány lazán összefüggő 
megfigyelést fogunk elmondani. 

Különféle helyeken fordultam meg, kisebb és 
nagyobb városokban, vidéken; mindenféle vallású 
templom mellett elhaladtam, de alig emlékszem egyre 
is, a melynek bejáratánál, illetőleg bejárata előtt 
nagy táblán nem volna megjelölve a rendes és rend-
kívüli istenitisztelet sorrendje. A kath. kápolnáknál 
és templomoknál is megvan ez a hirdetés. Még pedig 
nemcsak valami félárnyékban, apró betűkkel írt kis 

cédulán, a mely oda van ragasztva vagy tűzve a 
falra vagy ajtóra, hanem a rendes istenitiszteletnek 
sorrendje a külső falon vagy a kapu előtt jobbra 
vagy balra oszlopon kitett diszes táblán, a melyen 
gyakran ékes betűkkel van kiírva a templom neve 
és katholikus volta ; továbbá a vasárnapi, sőt a hét-
köznapi szentmiséknek is az ideje, úgy szintén, mikor 
van szentbeszéd, gyóntatás s a többi, mind nyomta-
tott, festett vagy kőbe vésett nagy betűkkel. Ily mó-
don a máshonnan esetleg erre j á ró katholikus hivő 
hamar megtalálja, hová lehet és mikor lehet isten-
tiszteletre mennie. 

Mily jól esik a kath. utazónak, ha kevés után-
járás mellett is megtalálja e helyet vagy már előre 
berendezheti magának vasárnapi rendjét, ha szom-
baton vezetik dolgai az idegen városba. A «Catholic 
Directory» szintén közli minden város templomának 
islenitisztelete rendjét. 

A másvallásüakra nézve is üdvös ez az intéz-
mény. Nem egy tévedt be egy ilyen intőtábla föl-
világosítására a kath. templomba épen akkor, mikor 
az ő lelkiállapotának s vallásbeli kételyeinek leg-
jobban megfelelő szentbeszéd hangzott el a pap a jká-
ról s megindult a jobb belátás s a visszatérés folya-
mata. A londoni Brompton-Roadon fekvő gyönyörű 
oratoriánus templom számos ily esetről beszélhetne. 
De kisebb kápolnák is tanúskodhatnának mellette. 
Az ünnepi vagy más alkalmakra szóló rend, sokszor 
a szónok neve, témája s hasonlók, szintén szép nagy 
betűkkel vannak jelezve egy másik táblán vagy ugyan-
azon tábla másik részén. 

A liverpooli egyházmegyében meg van hagyva 
minden papnak, hogy vasárnap s ünnepnap minden 
misében, ha tehát kétszer misézik, — a mi szintén 
gyakran megesik — kétszer is, evangélium után okta-
tást adjon a népnek a hit- vagy erkölcstan valamely 
pontjáról. Ezen oktatások legfölebb 15 percig tarta-
nak és tárgyuk is minden vasárnapra ki van szabva. 
Ily módon a hittant a szentbeszédekben egészen át-
veszik egy-két év alatt. Azt hallottam, hogy ezen 
egyházmegye hivei a legjáratosabbak a hit dolgában 
s a legbuzgóbbak is. 

Nagyobb városokban az a szokás sok templom-
ban, hogy időről-időre a kath. egyház tanításait fej-
tegető szónok alkalmat ad hallgatóinak nehézségeik 
előadására. Ez ügy történik, hogy vagy levélben vagy 
a templomban álló dobozba vetve írásukat, az utolsó 
előadás folytán fölmerült vagy egyébként lelküket 
foglalkoztató kétségüket röviden benyújtják. A követ-
kező előadásban, vagy később, a szónok megadja a 
választ. Mások egyenesen a szónokhoz vagy más 
képzetlebb paphoz mennek s élőszóval intézik el 
dolgukat. Nem hitvitázások ezek — mert a hitvitázá-
sok nem vezetnek célhoz, csak elkeserítik a kedélye-
ket, — hanem nyugodt hangon, világos logikával, 
jóindulattal adott fölvilágosítások az igazságot kere-
sők jóakaratú kérdezősködéseire. 
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Hogy mily kérdések kerülnek fölszinre, mutatja 
egy protestáns hallgató esete. Azt kérdezte az elő-
adótól, vájjon, hogy valaki a kath. egyházba föl-
vétessék, szükséges-e szivét teljesen Istennek átadni. 
Midőn a szónok azt felelte, hogy ez lényeges pont, 
rendkívül megnyugodott, szívélyesen kezet szorított 
beszéd után a szónokkal s azonnal vett egy penny-
(kis) katekizmust, hogy tanulja a kath. hitágazatokat. 
Máskor a katholikusok elleni különféle előítéleteket 
hozzák föl. Ezek megfejtése után sok szívben kezd a 
jégkéreg olvadozni és készül a talaj a teljes igazság 
befogadására. Érdekes, hogy Angliában ezt nem tekin-
tik felekezeti izgatásnak. 

A hallgatósághoz mérten a legégetőbb kérdések-
ről is tartanak beszédsorozatot. Liverpoolban Bampton 
atya múltkor a modernizmus tévedéseiről szóló pápai 
körlevélről tartott népszerű és igen látogatott előadás-
sorozatot. Mikor Londonban jártam, épen az ünne-
pelt szónok, az elhunyt westminsteri bíborosérsek 
öccse, Vaughan Bernát, tartott előadásokat az úgy-
nevezett «smart set» vagyis a finomabb, kényesebb 
életet élő osztályok hibáiról. A templom zsúfolásig 
megtelt a legelőkelőbb hallgatóközönséggel. Helyek 
alig voltak kaphatók. A szónok nagy tapintatosság-
gal, de azért elég nyíltan és apostoli bátorsággal 
szállott síkra ezen osztályok romlottsága ellen s mélyen 
belevágott az égető sebbe; de még ellenfelei is el-
ismerték, hogy igazat mond és azt is nemes kimé-
lettel. 

Egyik előadásán jelen lehettem ; épen keresztelő 
szent János napján. Érthető, hogy e napon a szent 
vértanúsága okával összefüggő kérdésekről szólott, a 
melyeknek utánzása a mai társadalomban is előfor-
dul. Fájdalommal konstatálta, hogy Londonban a 
házassági válóperek háromszázával tárgyaltatnak a 
törvényszéknél és hogy a házasságot Istentöl meg-
jelölt szent céljával ellenkező célokra használják, 
csakhogy szabadabban részt vehessenek és szerepel-
hessenek a férfi és női klubbokban és szórakozások-
ban. Csoda, hogy a szegények és gazdagok közötti ür 
még nem nagyobb és nincsen több szociálista a gaz-
dagsággal való ily visszaélések láttára. De örül annak, 
hogy az angol társadalomban még mindig nagyobb 
számmal vannak azok, a kiknek élete szeplőtelen s 
a kik akár gazdagok, akár az utakon élnek, a szív 
arisztokráciájához tartoznak. A nagy figyelemmel hall-
gatott beszédsorozat — úgy látszik — mélyebb nyo-
mokat hagyott a hallgatóságban, mert kénytelen volt 
azt külön könyvben is kiadni. 

S hogy nemcsak hibákat akart pellengérre állítani, 
hanem orvosolni is tud, zárószavai igazolják. Mit 
tehetek én puszta magánember létemre a társadalom-
nak jobb útra való i rányításában? — ily ellenvetést 
tesz magának a szónok beszédsorozata végén. Fele-
letét a következőkben fejti k i : «A társadalom csalá-
dokból, a családok egyes emberekből állnak. Nem 
világos-e tehát, hogy minden egyénnek, aki a társa-

dalomban vissza akarja szorítni a vétket, szent köte-
lessége a bűnt első sorban magamagában irtogatni. 
Javítsd meg magadmagadat, mert ne feledd, hogy a 
társaság ereje a benne élő megbízható és erényes 
egyének számától függ, mint egy kiváló tekintély 
mondotta. Légy te is ezek számában; s ezáltal hatal-
masan közre fogsz működni a társadalom megjob-
bítására; a legjobbat, a mid van, nyújtod így neki, 
mert magad a legjobb életmódot követed.» — Azt 
hiszem, ezzel eltalálta a legjobb eszközt minden 
társadalmi baj orvoslására, minden helyes reformra ! 

A katholikus vallás tanainak és a hitgyakorlat-
nak, a praktikus katholikus életnek ilyen fejtegetéseit 
a westminsteri érsek nagyon célszerűnek tartja, nem-
csak a nem katholikusok, hanem a katholikusok szá-
mára is. Hogy valódi szükségletet elégítenek ezzel 
ki, arról tanúskodik ezen előadások nagy látogatott-
sága. A katholikusok is ki vannak téve az ellanyhu-
lás és indifferentizmus veszélyének; sokan közülök, 
a kik Írországból jöttek, hazájukban még órányi 
távolságra is eljártak a szentmisére, később pedig el-
elhagyják a vasárnapi szentmisét, majd hónapokra, 
sőt évekre elhalasztják a szentségeket s végre már 
csak nevük szerint maradnak katholikusok. Az Angliá-
ban nevelkedettek s a konvertiták is hasonló veszély-
nek vannak kitéve. Ennek oka a jellem gyöngeségén 
kívül a katholikus vallás alapos ismeretének hiánya. 
E hiány orvoslására tart ják a szentatya, X. Pius 
kívánsága szerint is, ezen oktatásokat a hivek három 
csoport ja: a gyermekek, a felnőttek s a magasabb 
tanulmányokat végzettek fölfogásához és szükség-
leteihez mérten. Jablonkay Gábor S. J. 

Az erdélyi katholikus Státusról. 
A mennyiben a «Beligio» 2. és 3. számában az 

erdélyi katholikus Státusról Vindextől közöltek velem 
disputa akar lenni, erre okot nem találok, mert én 
nem annyira a magam nézetét közöltem a mult évi 
42. számban, mint inkább a való tényeket. Nem az 
én véleményem az, hogy Státusunk hatásköre a világi 
vonatkozású egyházi ügyekre terjed ki, a miket Mária 
Terézia óta «in publico-ecclesiasticis» neveztek, hanem 
ez így van. Hogy aztán a kifejezés hetyes-e, én 
a fölött nem vitatkozom. Sok fejtörésbe került eze-
ket az ügyeket a dolog természetének megfelelő ki-
fejezéssel megjelölni; ezt találták ki, a m i n e k helyes-
ségéhez ha fér is szó, «de usu valuit» és mindenki 
tudja, hogy ezzel mit akarunk mondani. Ez tehát 
nem az én találmányom, nem az én kifejezésem, 
fölötte velem disputába szállani nem lehet. 

Hogy Vindex ki és miért irja magát Vindexnek, 
arról fogalmam sincs; nagy ügy-és tárgyismereténél 
fogva itt kerestem körülöttem, de itt hiába kerestem, 
nem találtam. De ha nem is tudom, hogy kivel van 
dolgom, mégis egynéhány kifejezésére bátorkodom 
észrevételemet tenni. Aprólékosságba, a milyen pl. 
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az, hogy az alispánok és középiskolai igazgatók állá-
suknál fogva jelenleg nem tagjai a Státusgyűlésnek, 
csupán csak azért, hogy vitatkozzam, nem kivánok 
bocsátkozni, mert hiszen ez nem érdekli a közönsé-
get. Azt azonban nagyobb tévedésnek tartanám, ha 
valaki az erdélyi országgyűlést kéttáblájúnak mon-
daná, pedig a használt kifejezés erre vezethet. 

Tudnom kellene Vindexnek intencióját, a mellyel 
dolgozatát megírta. Azonban föltételezem, hogy nem 
az volt a szándéka, hogy az autonómiától elijesszen. 
Pedig a mikor a Státusgyűlést a püspökre különös 
keresztnek mondja (bárminő szép és elmés is legyen 
különben a kifejezés) és nem tartja illőnek kutatni, 
hogy a díszből, vagy teherből jut-e ki neki több? 
mégis rossz gondolatok keletkezhetnek az idegenben 
az autonomia iránt. Nem hiszem, hogy valaki hallotta 
volna püspökünk ő nagyméltóságát ily i rányban 
panaszkodni. 

A mi alapjainknak a királyi adóhivatalnál való 
tartását illeti, ez tagadhatatlanul nagy sérelem auto-
nómiánkra, de ezen sérelem fölött megszűntünk az ál-
lamkormánnyal veszekedni, nem akadályozván külön-
ben a kormány azok fölött a tulajdonost megillető 
szabad rendelkezést, a mit az is eléggé bizonyít, hogy 
az alapok jelentékeny vagyonát, szabad elhatározá-
sunk szerint — természetesen ő Felségének, mint leg-
főbb kegyúrnak engedélyével — ingatlanba helyeztük. 

Az 1866. évi Státusgyűlésnek ő Felségéhez inté-
zett kérése igen szabadon van értelmezve, mert nem 
a Státusgyűlés visszaállítását kérték semmiféle alak-
ban, hiszen Státusgyűlés tartatott 1866-ban, 1848-ban, 
1791-ben stb. visszamenőleg, hanem azt kérték, hogy 
a «Catholica commissiot» megszüntetve, annak hatás-
köréhez tartozó ügyek engedtessenek át a Státus-
gyűlésre. 

Téves, mintha Trefort miniszter az 1873-iki 
Státusgyűlés által az igazgatótanácsnak adott utasítást 
«jóváhagyta» volna; az ügy az 1874-iki Státusgyűlés 
jegyzőkönyvében tévesen van fölvéve. Az 1873-iki 
Státusgyűlés jegyzőkönyve a miniszterhez fölterjesz-
tetvén, kérték a minisztert, hogy az abban foglaltakra 
ő Felségének, mint legfőbb kegyúrnak legmagasabb 
tetszését és szentesítését kieszközölje. A miniszter azt 
írja, hogy a Státusnak joga lévén az igazgatótanácsot 
önkebléből megválasztani, a Státus ebbeli eljárását 
jóváhagyó tudomásul veszi; de az igazgatótanácsnak 
adott utasításról nem szól, az nem is szorult a 
miniszter jóváhagyására, mert a Státusgyűlésnek ter-
mészetes joga olyan utasítást adni az igazgatótanács-
nak, a milyent akar ; a Státusgyűlés határozatai egy-
általán nem esnek miniszteri jóváhagyás alá. Ez tehát 
kardinális kérdést érint. 

Nem keresek eltérést a fölfogásban az első köz-
lemény vége s a második eleje között, mert egy ilyen 
komolyan meggondolt cikkelynél az nem lehet, 
csupán csak kimagyarázom magamat, hogy miért 
mondot tam a mult évi 42-ik számban, hogy nem 

mondható autonomiánk szervezettnek, habár felfogá-
som szerint ott is megmondottam az okát. Ezt most 
már egy kissé tüzetesebben adom elő. 

Nálunk megvan az autonomia és megvan az 
egyházközségi autonomia, de a kettő szervezetileg 
nem függ egymással össze. 

Az egyházmegyei autonomia a régi erdélyi tör-
vényeken alapszik, mostani szervezetét az idők foly-
tán nyerte. Az egyházközségi autonomia mostani 
szervezeti szabályzata néhai Fogarassy püspöktől van, 
de azt már nem lehet mondani, hogy az egyházköz-
ségnek autonomiája is őtőle van. Erdélyben a katho-
licizmust tömegesen a székelység alkotja, azonkívül, 
sajnos, katholikusok csak szórványosan fordulnak 
elő még ma is; a székelyföldön mindenütt pátronus 
a «parochiana communitas», azé a templom, iskola, 
papi, kántori, tanítói lakás és minden egyházi vagyon, 
az gondoskodik azoknak fentartásáról, a papnak és 
kántortanítónak ellátásáról; ennek megfelelően az 
egyházi és iskolai ügyet minden időben az is intézte, 
természetesen egyházhatósági felügyelet alatt. Tehát 
csak annyit lehet mondani, hogy az egyházközségek 
jelenlegi szervezeti szabályzata — a mely a kolozs-
várit kivéve az egész egyházmegyében ugyanaz — 
Fogarassy püspöktől van. 

Részemről abban semmiféle lehetetlenséget nem 
látok, hogy az egyházközségi és egyházmegyei auto-
nomia egymással szervi kapcsolatba hozassék. Mivel 
mind a két autonomia tényleg megvan, még a fölött 
sem kell vitatkozni, hogy a szervezés elvileg alulról 
fölfelé, vagy felülről lefelé eszközöltessék-e? Be kell 
közbe állítani az espereskerületi tanácsost, az egyház-
községi közgyűlést, az espereskerületi gyűlést és a 
Státusgyűlést egymással kapcsolatba kell hozni s 
ebből föl lehet építeni az egyházmegyei autonomiai 
organizmust. Engedjen meg Vindex, de ebben semmi-
féle veszélyt nem látok. 

A püspöknek jogát autonómiánkban tagadni még 
eszébe sem jut senkinek. És itt ismételten mondom, 
hogy nem hiszem, hogy valaki hallotta volna püspö-
künket e fölött panaszkodni. A mi az igazgatótanács-
nak a püspökkel és viszont átiratokban való érintke-
zését illeti, én a mult évi 42. számban a tényleges álla-
potot i r tam; a tényleges állapotoknak helyes vagy 
helytelen volta fölött állásomnál fogva nem vitatkoz-
hatom, de annyit minden irányban érzett föltétlen 
tiszteletem mellett is mondhatok, hogy nagy vissza-
tetszést szülne az igazgatótanácsnál, ha Vindex fejte-
getése úgy magyaráztatnék, hogy az igazgatótanács-
nak átiratban foglalt határozatait a püspök tetszése 
szerint adná ki, illetve közölné. Ez különben meddő 
kérdés, a melynek gyakorlati értéke egyáltalán nincs, 
mert az igazgatótanács a maga hatáskörét nagyon 
jól ismeri és olyan határozatot nem hoz, a mit a 
püspök mint az ő nevében is hozott határozatot, ki 
ne adhatna. 

Tulajdonképen egyetlen gáncsszava Vindexnek auto-
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nomiánk ellen nincs, sőt nagyon sok előnyét és érde-
mét sorolja föl teljes ahhoz értéssel és mégis nem 
hangolja a külső közönséget az autonómia mellett, 
hanem még óva inti és figyelmezteti, hogy az erdélyi 
autonómiát át ne vegyék, után ne csinálják. No hát 
minden tiszteletem és elismerésem mellett Yindex 
jártassága iránt, de tőle mint erdélyi embertől ezt 
zokon veszem és indignációmat még az sem kiseb-
bíti, hogy a referensi állásról oly igazán a valóság-
nak megfelelőleg nyilatkozik. Legjobb meggyőződésem 
szerint mondhatom, hogy ma a világi elemnek az 
egyházi ügyek intézésébe való bevonása — termé-
szetesen megfelelő téren — nemcsak hasznos, hanem 
egyenesen szükséges. Hogy ez nem válhatik-e vesze-
delmessé, az attól függ, hogy miféle elemek folynak 
be az ügyek intézésére. Természetesen csakis kifogás-
talan katholikus felfogású és érzésű világiak bocsát-
hatók a katholikus egyházi ügyek intézésében való 
résztvevéshez. De hisz, hála Istennek, ilyenek bőven 
vannak ; tessék azok közül választani. 

A híveknek és a papságnak közreműködésük 
közös szentegyházuk érdekében csak áldásos ered-
ményekkel j á rha t ; hiszen a mai élet annyi irányú, 
hogy az egyház kár nélkül nem is nélkülözheti hivei-
nek akárhányszor szakbeli támogató munkásságát. 
Nincs mitől félni, csak az oda nem valók távol tartas-
sanak. Nem lesz biz az autonómia a csalódások napja, 
csak olyanoknak kell abban szerepet adni, a kik val-
lásos kötelességüknek tekintik püspöküket támogatni 
az egyház javára irányuló munkájában. Az meg aztán 
meg épen nem jár ja , hogy mi óvjunk tőle másokat, 
a kik annak áldását nagyban élvezzük.1 Pál István. 

lika-

iházi Bécs. Aranyszájú szent János emlékének meg-
,p_ ünneplése. — A bécsi egyetem egyháztörténelmi szeminá-

riuma f. é. január hó 24-én szép ünnepség keretében 
hódolt Aranyszájú szent János emlékezetének. Tudjuk, 
hogy a mult évi szept. hó 14-én volt e nagy szent és egy-
házatya halálának 1500-ik évfordulója ; ez igen nevezetes 
indítóok arra, hogy az egyetemes egyház méltóképen 
áldozzon a nagy szent emlékének. Ez a gondolat vezette 
a bécsi egyetem egyháztöiiénelem-tanárát, Wolfsgruber 
dr.-t abban, hogy a kezelése alatt álló szeminárium hall-
gatóival egy u. n. Krizosztomusakadémiát készítsen elő, 
mely aztán a fönti napon kellő sikerrel folyt le. 

Az ünnepségen részt vett nagyszámú és előkelő 
közönség : Marschall püspök, prelátusok, egyetemi ta-
nárok, stb. Az ünnepély programmja a vezető tanár 
bevezető és Marschall püspök záróbeszédén kívül a 
következő pontokból állott: 1. Aranyszájú szent János 
ifjűkora, értekezés, tartotta a szemináriumnak egy szer-
zetes növendéke. 2. Az eszményi pap Aranyszájú szent 
János szerint, tartotta a bécsi főegyházmegye egyik 

1 A «Vindex» cikkéből és ebből a hozzászólásból körül-
belül tisztán látjuk az erdélyi autonomiát. Ezt tudnunk elég. 
Vindex intenciója jó volt s igy megköszönve a felvilágosítá-
sokat, ezt az ügyet befejezettnek tekintjük. Szerk. 

növendéke. 3. Aranyszájú szent János mint szónok, 
tartotta Horváth Ferenc pázmánita növendék (latinul, 
a többi németül volt). 4. Aranyszájú szent János mint 
konstantinápolyi érsek, tartotta Jósika Gyula báró 
kassaegyházmegyei áldozópap, az Augusztineum tagja. 
Utóbbi volt az ünnepség legsikerültebb pontja. Közben 
az énekkar gyönyörködtette a hallgatóságot egy-egy, 
Aranyszájú szent János liturgiájából vett szép egyházi 
éneknek előadásával (ilyen három volt : Xpioràç ávéra] és 
'Aytoç b freôç görög nyelven s egy kommunió-ének ó-szláv 
nyelven). 

Az egész ünnepség gyönyörűen folyt le s méltó be-
fejezése volt Marschall püspök beszéde, ki szívrehalóan 
buzdította a jelenvoltakat az egyház egységének s az 
összetartás érzésének ápolására. A bécsi egyetem ma-
gyar hittanhallgatói pedig különösen kitettek magokért 
az ünnepség fényének emelésében, mert a két említett 
szereplőn kívül nagy figyelmet keltett egy harmadiknak, 
Luttor Ferenc pázmánita növendéknek sajálkezűleg 
készített olajfestésü Krizosztomus-képe, mely az ünnep-
ség termét díszítette. 

Ö eminenciája Grusclia bíboros érsek, ki az ün-
nepségen egészségi állapotára való tekintetből meg nem 
jelenhetett, folyó hó 27-én magához kérte az egész tör-
ténelmi szemináriumot, elismételtette az énekeket s dicsé-
retét fejezte ki az ünnepség fölött. Ez alkalomból szintén 
Jósika báró üdvözölte ő Eminenciáját. bm. 

* 

P r á g a . A cseh katholikusok önvédelmi harca. 
Tavaly ilyenkor jelentettük itt, hogy a cseh katholi-
kusok sok tekintetben igazán csehül vannak. Most azzal 
az örömhírrel lephetjük meg olvasóinkat, hogy a cseh 
katholikusok emberül védekeznek. Például: a Piusz-
egyesület1 összeállitlatja és ki fogja nyomatni a katholikus 
lapok és folyóiratok címtárát. Csehország bíboros prímása 
Skrbenszky prágai herceg-érsek már elrendelte,2 hogy 
ezt a cimtárt az ország minden templomának ajtajára 
kézbevehetőleg és forgathatólag kiszögezzék, hogy min-
denki tndja, hogy katholikus ember mit olvashat, 
mit nem. 

A cseh nép mindig híres volt arról, hogy jóban-
rosszban kemény fejű és erős fogású nép. Ez az intéz-
kedés ennek a népnek erre a tulajdonságára vall. De 
szükséges is volt ez a határozott föllépés a terjedő val-
lástalansággal szemben. Csak egy példát hozok föl. Ott 
van valami dr. T. Bartosek esete. Ez az úr egy cseh 
nyelvű «kulturharcos» lapban azt fejtegette, hogy az 
iskolákból a feszületet «pedagógiai és jogászi» okokból 
el kell távolítani. Az államügyészség a lapszámot el-
kohozta. Megfelebbezés alapján az illető törvényszék 
az elkobzást megsemmisítette. A harmadfokú bíróság azzal 
a megokolással, hogy a vádolt lap a kath. egyház in-
tézményeit meggyalázta, megerősítette az elkobzás jogo-
sultságát. 

A dolog nem maradt abban. Modracek szociál-
demokrata képviselő interpellációt intézett ebben az 
ügyben az igazságügyminiszterhez Bécsben, kijelentve, 
hogy ő és elvtársai s kívülük igen sokan a nevezett lap 
fölszólalásában a kereszt ellen nem lát semmi sérelmet, 

1 Olyan, m i n t a m i Szent-István-Társulatunk. 
2 B izonyára v a l a m e n n y i főpász tor hozzájárulásával . 
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semmi büntetni való dolgot. Tehát a parlament előtt 
a kereszt meggyalázása visszautasílás nélkül törvény-
szerűvé deklarálódott. Ámde a botrány kövének a 
gurulása még itt sem állapodott meg, mert a «Freie 
Schule» ci mű lap sok ezer példányban kinyomatta és 
terjeszti a hirhedt újságcikket az országban. íme tehát, 
konok és rendszeres támadással szemben, igazuk van a 
cseh katholikusoknak, csak állhatatos és rendszeres, 
mindenre kiterjedő védelem számíthat sikerre. 

* 

R ó m a Nemzetközikatli. tudományos társulat, nemzet-
közi kath. szociáltudományi társulat — van az örökváros-
ból kiindulólag keletkezőben. A társulat alapszabályain 
az olasz katholikusok szociális vezére, Toniolo dolgozik 
jelenleg. Franciaország, Spanyol- és Olaszország katholi-
kus szociológjai között az összekötő kapocs már meg-
van. Híre ment az egész világra annak a vitának, melyet 
egyházellenes körök és lapok a vatikáni muzeumokra 
vonatkozólag támasztottak. Hogy ki ezeknek a muzeu-
moknak a tulajdonosa, ezt a kérdést vetette föl — egy 
tárcacikk szintáján — egy újságíró, magatól-e vagy csak 
mint Strohmann, még nem tisztázódott a dolog. Az illető 
úrnak arra az esetre tekinthetőleg kezdett fájni a feje a 
vatikáni muzeumok ügyében, hogy ha a pápa esetleg 
valamit «külföldre» találna elajándékozni, hogy akkor 
minek is kellene tulajdonképen történnie ? Világos, hogy 
a dolog hajánál fogva van előrántva, miután az egész 
világ előtt világos dolog, hogy a pápák, amit össze-
gyűjtöttek, nem szokták se pazarló szenvedéllyel, se 
anyagi értékesítés céljából eltékozolni. Épen ebben áll 
a pápaság páratlan mükincsgyüjtése és értékelése. 
A botorul, de minden bizonnyal nem céltalanul támasz-
tott vitában idézték az egyház ellenségei Crispi-nek egy 
mondását, amely szerint a pápa Olaszország köztörvé-
nyei alatt volna. Az egyház ellenségei vágyukat valóság-
nek veszik s aszerint szoktak ítélni. De a valóság irgal-
matlanul rájuk cáfol. A pápaság Olaszországban külön 
(bár kicsi, a Vatikánra szorítkozó) önálló területtel biró 
szuverén hatalom, amelyre Olaszország köztörvényei nem 
terjednek kí. Ezt mondja a hires garanciatörvény, ezt hir-
deti a nemzetközi jogi fölfogás, ezt tanúsítja ország-világ 
előtt a tények állása. — Érdekes és tanulságos eset történt 
Turinban. A szociálisták a városházán azt követelték, 
hogy az iskolákból a vallásoktatás ki legyen zárva. Be-
bizonyították nekik, hogy a dolog ilyen könnyen nem 
megy, miután Turinban csak 716 gyermek szüleje nem 
kívánja a vallástanítást, ellenben 28.624 gyermek szüleje 
ezt megköveteli. 

K a r l s r u h e . (Baden nhség.) A lelkipásztorok anyagi 
ellátásának javítása — egész Németországban, itt is napi-
renden van állandóan. A szükség kiált, de az állam 
fejei és kormányzói olyanok, mint a süket-némák. Tanul-
ságos dolog lesz mindenesetre sokfelé tudni p., hogy az 
egyházi hatóság itt Baden nghercegség területén hogyan 
véli a javítás nyélbe ütését. Közlöm a terv száraz ada-
tait. III. o. lelkip. állomásokon 1200 lélekig a plébános 
kongruája a 10. szolgálati évig 2100 márka ; azután min-
den ötödik évben 200, az utolsó ötödik évben 300 m. 
pótlék, tehát 30 évi szolgálat után végső összeg 3200 m. 
II. o. 1200 lélekig leányegyházzal vagy e nélkül, a máter-
ben 1200 lelken felül a plébános kongruája 2200 m. a 

10. szolgálati évig, azontúl minden ötödik évben 300, az 
utolsóban 400 m. pótlék, tehát 30 évi szolgálat után 
végső összeg 3800. I. o. Az országban 10 városi plébá-
nos (Freiburgban, Karslruheban, Mannheimben, Kon-
stanzban, Heidelbergben stb.) kezdő kongruája 2500 m., 
minden ötödik évben 500 m. pótlék, föl egész 5000 márkáig 
30 évi szolgálat után. Vikáriusok (káplánok) kongruája 
az eddigi 1000, illetve 1100, helyett illetve 1200 márka, tar-
tási 700, illetve 800 helyett 800, illetve 900 márka. Ez az 
egyházi hatóság kívánsága, amelynek teljesítése az ál-
lam hozzájárulását évi 350.000 márkáról 550.000 márkára 
emelné, vagyis 200.000 évi márkával növelné. Azt mond-
ják, ez a «nervus rerum» az oka, amiért a bádeni pap-
ság kongrua-j a vitása még sokáig váratni fog magára. 
Es wird wohl noch lange happern. — y —la. 

M a g y a r közép i sko la . A katholikus középiskolai Jfoc 
tanáregyesület folyóirata. Szerkesztik Andor József és 
Prónai Antal dr. Budapest, 1908. Első szám. (80 oldal.) 

Hála Istennek, végre meg van már a középiskolai 
kath. tanáregyesület és annak kath. folyóirata ! Álmokat 
szőttem, mikor az erdélyi kath. status tanárainak gyű-
léséről elmélkedve («Religio» 1906.91.1.) erre a hiányunkra 
rámutattam ; sőt még akkor is csak kedves ideálnak 
gondoltam, mikor jóval a pécsi kath. nagygyűlés előtt, 
az «Alkotmány»-nyal egy napon («Religio» 1907. 429. 1.) 
a kath. tanáregyesület felállítását sürgős szükségnek fej-
tegettem. Ez jun. 30-án történt s íme alig egy félévre rá 
nemcsak hogy megalakult ez az egyesület, de ime már 
folyóiratát is kezeim között forgatom s utolsó betűig 
elolvastam. 

Üdvözlöm szelleméért, tudásáért s a finomságért, 
mellyel elejétől végig írva van. Nem hivalkodik a katho-
licitással, de finom uri modorban nyílt vallomást tesz 
céljairól, álláspontjáról s jövendő terveiről. Ilyen előkelő 
s mégis nyíltan katholikus beszéddel már régen nem 
találkoztam. Az irodalom mai elfajulása között véghe-
tetlenül jól esik nekem, jól esik látni azt, hogy, a mit 
mindig hirdettem, a miről meg voltam győződve, hogy 
nálunk igenis sok ész és erő s tenni vágyó akarat le-
kötve nyög a divat súlya alatt, hogy az csakugyan 
valóság : ime ezekben a cikkekben világi tanáraink tesz-
nek arról tanúságot mindjárt első bemutatkozásuk alkal-
mával. 

A mit a vezető cikkely hangsúlyoz : A vallásunkban 
rejlő erőt az iskola munkálkodásába kell belekapcsol-
nunk s ennek lendítő hatalmával újjáteremtenünk szel-
lemét (3. 1.) ; a mit Mázy főigazgató magasröptű meg-
nyitó beszéde programmszerüleg körvonaloz : «szüksé-
günk van reá, hogy a hazai nevelés- és oktatásügynek 
iskolában és iskolán kívül katholikus szellemben szol-
gálhassunk» (9. 1.), azt ime mindjárt munkába fogják a 
következő cikkelyek. 

Acsay «a középiskolai tanárképzésnek», mely ma 
csak nevében van meg, helyes irányt mutat ; «a böl-
cseleti kar ma a szaktudományokat abban a terjedelemben 
és mélységben műveli, mintha kizárólag tudósokat és nem 
középiskolai tanárokat akarna képezni» (19. 1.) rámutat 
az összefoglaló előadások hiányára. Andor József az 
«életről és iskoláról» irván remekel; erkölcsi érzékével 
jól látja az orvoslandó bajt, mely az iskola munkáját 
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bénítja, de nem veszti reményét. «Nekünk katholikus 
tanároknak mines is oly nehéz helyzetünk, mint látjuk. 
Mi hitünk sziklaszilárd alapján állunk és nemzeti ha-
gyományaink tiszteletre méltó bástyáját védjük . . . 
mily könnyű ezt szemlélhetővé tenni ifjúságunk előtt». 
(29. 1.) Katona Lajos dr. «a kutatás és tanítás szabad-
ságáról» írva a Waldapfel-féle kétféle tanári morál 
alkalmából, az ember rendeltetését a kinyilatkoztatásból 
tartja megismerhetőnek (31. 1.) s a korlátlan gondolat-
szabadságot a kellő korlátok közé utalja. 

A következő rovat, a «Figyelő» szól az egylet első 
mozgalmairól s a tanárok tetemes csatlakozásáról az új 
egyesülethez. «Hisszük — úgymond — hogy azok, kik 
kibontott zászlónk alá csoportosultak, állhatatosak lesz-
nek hűségükben és védeni fogják elveinket kedvezőtlen 
és ránk nézve talán ellenséges viszonyok között is.» 
(35. 1.) Majd beszámol a tanárok dec. 28-ki országos 
kongresszusáról a fizetésrendezés dolgában. 

Erre két bő rovat következik a hazai és külföldi 
irodalom címen, számos, a tanárvilágot érdeklő munkát 
ismertetve. 

Végül a «hivatalos rovat»-ban leírja az alakuló köz-
gyűlés lefolyását, melyből megtudjuk, hogy véglegesen 
megállapított alapszabályaikat a hercegprímási hivatal 
útján terjesztették föl jóváhagyás végett az illetékes 
minisztériumhoz. 

A füzethez csatolva van az eddig jelentkezett tagok 
névsora. Jan. 15-én volt 748. Ebből 36(5 egyházi rendű, 
382 pedig világi. 

Az első füzet nagy reményekre jogosít, hogy az 
egyesület csakugyan kath. tanári egyesület lesz, mely 
nemcsak a tanárok anyagi helyzetével, de szellemi 
munkálkodásával is fog foglalkozni, hogy valóban kath. 
tanárságunk legyen, mint égető szükség a kor bomlott 
áramlatai között. 

Mázy főigazgató két pedagógiai irodalmi terméket 
ismertető cikkében, a «Pedagógiai írók Tárának» meg-
indítását indítványozza; nagyon helyesen. Részemről az 
irodalmi kritikai rovat vezetőinek figyelmét tanköny-
veinkre szeretném fordítani, kath. szempontból nagyon 
sok kifogásra adnak alkalmat, még egyik-másik szerzetes 
szerzőtől irott könyv is. Miután a hivatalos bírálatok 
erre nem fektetnek súlyt, a szerzők meg az egyetemen 
alig tanulhatlak mást, ez a folyóirat legyen figyelmez-
tetője a sokszor öntudatlanul és akaratlanul tévede-
zőknek. 

Az új folyóirat nagyrabecsülése azonban azt is 
kívánja tőlem, hogy egy-két megjegyzésemet el ne 
hallgassam. Viszota Ferenczi «Csokonai»-jának ismer-
tetésénél egy nagyon fontos s nálunk elhanyagolt szem-
pontot említ, hogy t. i. az életrajzíró nyújtson teljes 
tájékoztatást az illető író működésének irányáról. (45. 1.) 
Alá is huzza a szót, de már a munka ismertetése köz-
ben elfelejti kiemelni, megvan-e ez a kellék Ferenczi 
szóban lévő életrajzában, feltünteti-e Csokonai működé-
sének szellemi irányát ? 

Az Isten szónak nagy betűvel való irását még a 
Wlassics-féle iskolai helyesírás is előírja. (49. 1.) 

Bartha ismerteti Herczeg «Lélekrablását». Ebben 
föltűnt nekem valami, a mi lehet modern fölfogás, de 
nem kath. fölfogás. Herczeg regényében a hősnő «meg-
tántorodik, enged férje egyik barátja csábításainak, a kit 

lakásán meglátogat s a férfi csókkal is illeti ; de eköz-
ben a nőben fölülkerekedik a hitvestársi kötelességérzet 
s visszatér a veszedelmes lejtőről, még mielőtt botlott 
volna». (52. 1.) Erre Bartha azt mondja : «Bár nem vét-
kezik, mégis vétséget követ el s vesztében rohan . . . » 
(53. 1.), Dunába ölte magát. Nem ludom Barlha hol nézi 
a bűn kezdetét, ha az a nő ezt téve nem vétkezett, nem 
botlott? 

Ezek azonban kisebb dolgok a tartalmas folyóirat-
ban, melynek gyarapodást, állandó elvhüséget, bátor szín-
vallást s egykoron nagy sikert kívánunk egyházunk és 
hazánk javára. ^ 

Die w i r t s c h a f t s e t h i s c h e n Le l i r en (lei* K i r c h e n -
väter , von Dr. Ignaz Seipel. Wien, Mayer u. Co. 1907. 
325 oldal. 

I. A jelen munka, a «Theologische Studien der Leo-
Gesellschaft» című gyűjteményes vállalatnak 18-ik füzete. 
Az ily természetű tanulmányok mindig egy-egy külön-
leges hittudományi kérdéssel foglalkoznak s épen, mivel 
monográfiák, kimerítő és sokoldalú tájékoztatást nyúj-
tanak az illető kérdésről. Világos, hogy az ilyen tanul-
mánynak jelentősége nagyban fiigg a választott témától. 
Ha ez korszerű, ha olyan, mely a jelenben a szellemeket 
foglalkoztatja, akkor a tanulmány szerencsés gazdagítása 
a theologiának, mert megmutatja, hogy a hitnek dogmái 
s erkölcsi elvei miként érvényesülnek az újonnan föl-
szinre került kérdésekben is. 

Alaposan láthatjuk a keresztény hit szivének: a 
dogmáknak s erkölcsi elveknek éltető befolyását a foly-
ton változó s fölszinre kerülő igényeknek egész idegzeté-
ben s sokszoros elágazásában. 

Már pedig korszerűség tekintetében a jelen tanulmány 
tárgya elsőrendű helyet foglal el. A szociáldemokrácia 
tette korszerűvé. Folyton hallottuk az utóbbi évtizedek-
ben, hogy az egyház a munkásoknak elnyomója, a zsar-
nokságnak s a kapitalizmusnak állandó szövetségese, 
hajcsára, vagy épen az ellenkezőt : hogy a Szentatyák 
kommunisták, a szociáldemokráciának évszázados szó-
szólói és hirdetői. Még azok is, kik az egyház szociális 
működését magasztalták, sokszoros félreértésnek lettek 
áldozatai. Ilyen pl. Theo Sommerlad, kinek «das Wirt-
schaftsprogramm der Kirche des Mittelalters» című 
müve adta a lökést a jelen művecske megirásához. 

A könyv beosztása nagyon világos. Öt fejezetre oszlik. 
A rómaiak gazdasági élete a kereszténység első századaiban 
(I. fej.). A Szentatyák tana : a tulajdonról, a földi javak 
megszerzéséről s a földi javak használatáról (II., III., IV. fej.) 
s végül a Szentatyák erkölcs-gazdasági fölfogásának s taná-
nak belső fejlődése. (V. fej.) 

Az első fejezet rendkívül tanulságos. Valóságos 
«kulturállamot» látunk magunk előtt, a melynek gaz-
dasági élete kiválóan fejlett s ép azért nagyon kompli-
kált is. A római birodalom terjedelmével párhuzamosan 
nőnek a centralizáló törekvések s az államigények. 
A centralizáció kifejleszti a burokráciát, az államigények 
pedig az adórendszert alkotják meg. Az egyes törvények 
mindkét téren olyanok, akár csak a mai fejlett államokban. 
Örökösödési-, kereseti-, direkt- és indirekt-adók szere-
pelnek. A városokon fekszik a fősúly. A városok vidéke 
arra van hivatva, hogy a városoknak szolgáljon s őket 
olcsóan élelmezze s így fejlődésüket megkönnyítse. így 
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azután kifejlődik a parasztmunkától való menekülés. 
Nem tudnak megélni a földmívelők. A városoknak tör-
vényileg biztosított előnyök tönkreteszik a földmívelő 
osztályt. A városokban összegyűlnek a proletárok, a 
civesek s koplalnak, nagyurak kliensei lesznek. A föld-
mívelésre viszont kényszeríteni kell másokat s így «rab-
szolgák» müvelik azokat. Latifundiumok képződnek 
mindenfelé. A pénzgazdaság tönkreteszi a terménygaz-
daságot, a szabad földmívelőosztály elpusztul s «jobb-
ágyok» telepednek le. 

Veteres migrate coloni. A városokban is szervezni 
kell a munkást s a császárok korában mindenütt 
találunk már szervezeteket, céheket, akár csak ma. 
A rómaiak maguk sem földmíveléssel, sem iparral, 
kereskedéssel, sőt még művészettel sem foglalkoznak, 
ők csak hivatalnokok és jogászok, no meg tőkepénzesek. 
Rabszolgáiknak pénzt adnak üzletek nyitására s részt 
kérnek az iparágak jövedelméből. Általában kapitalisz-
tikus jellege van a római gazdasági életnek. A munkát 
nem becsülik a rómaiak, nem becsüli a pogányság, 
csak a nyereséget s osztalékot keresi, akár a mai kapi-
talisták. 

A vagyontól függ a tekintély a társadalomban, de 
ezt a vagyont a pogányság munka nélkül akarja meg-
szerezni. Ez jellemzi a pogányság gazdasági fölfogását 
s világnézletét. 

E fölfogással a Szentatyák kezdettől fogva szembe-
szállanak. Nem kárhoztatják a vagyont, nem mondják, 
hogy az rossz s nem hirdetik, hogy csak a szegénység 
jó. A gazdagságot s a szegénységet indifferensnek, közön-
bös elemnek tekintik. Már «Epistula ad Diognetem» is 
azt hirdeti, bogy a keresztények nem az életkörülmé-
nyekben, hanem az életfölfogásban különböznek a po-
gányoktól (52. o.). A Szentatyák azonban nyomatékkal 
figyelmeztetnek a gazdagsággal járó kísértésekre s veszé-
lyekre, ilyenek a gőg s az élvezetvágy, a melyek a 
gazdagság kísérő árnyai. E mellett lassan és okosan 
iparkodnak a keresztények élet fölfogását emelni s meg-
nemesíteni. Állandóan különbséget tesznek a hamis s az 
igaz vagyon között. Vannak szellemi, lelki javak s ezek 
többet érnek a külsőséges földi vagyonnál. Gazdagok 
az erényesek ; gazdagok azok, kik bölcseséggel, igazság-
érzettel s jósággal ékesítik szivüket (Augustinus); gaz-
dagok azok, kik földi kívánságokban szegények. Ipar-
kodnak a «gazdagság» fogalmának más jelentőséget és 
értéket adni. Gazdag az, ki keveset igényel, szegény az, ki 
bár sokat bír, de kapzsiságában mindig többet kíván. 
A római pogány fölfogás a földi gazdagságot tekintette 
legfőbb jónak. A Szentatyák e fölfogást korrigálják s a 
lelki, szellemi gazdagságot helyezik első helyre. íme a 
két világnézletnek első nagy ellentéte. Csak ennyit 
akarnak a Szentatyák. Hallunk ugyan «monachus 
irányú» íróknál egyes túlzóbb nyilatkozatot is, de ezek 
eltűnnek a nagy többség egyöntetű s következetes föl-
fogása mellett. 

Mivel a vagyon nem rossz önmagában, azért az 
egyes egyházak is bírhattak vagyont, de a Szentatyák 
ezt sem tartják a legideálisabb állapotnak. Jobb szeret-
nék, ha a hivek összesége gondoskodnék mindig az 
egyházról. De ez lehetetlennek bizonyult s igy szükség 
volt állandó vagyonra is. 

De jóllehet a szentatyák mindig óvnak a földi va-

gyonhoz való túlzott ragaszkodástól, sohasem hirdetik 
a kommunizmust, mint új s egyedül keresztény gazda-
sági rendszert. A Didache és a Consitutio Apostolorum 
egyes helyei nem a kommunisztikus gazdasági rendszert 
dicsérik, hanem azt az ideális és nagylelkű szeretetet, 
mely megosztja javait másokkal s pedig szokatlan nagy-
lelkűséggel. A magánbirtokot elismerik, de az alamizs-
nát sürgetik s folyton hirdetik, hogy a magánbirtok 
megmaradása mellett is a birtok élvezete legyen mintegy 
a közé, mindazoké, kiknek kevés van. Ezért a fényűzést 
a szegényeken elkövetett rablásnak tartják. Szóval a 
magánbirtok jogcíméhez tapadó korlátlan rendelkezést s 
önkényes fölhalmozást vagy elfecsérlést ostromolják s a 
merev jogi szempontot enyhítik azzal, hogy a keresztény 
szeretet kötelességeire is figyelmeztetnek. Lactantius is 
már elismeri, hogy a kommunizmus lehetetlen lesz, 
potest aliquo modo ferri, licet sit injustum. (Epitome 
38. P. L. 6, 1045.). Maga Lactantius is a tökéletes igaz-
ságban (justitia) látja a gazdasági eszményt. Ezért bizo-
nyos egyenlőséget kíván az emberek között, mert az 
egyenlőség alapkelléke az igazságnak. A pogány különb-
séget úr és rabszolga stb. között utálja s mivel a földi 
társadalomban ezt nem tudja létesíteni, azért a keresz-
ténység tanára hivatkozik, mely szerint mindnyájan egy 
Atyának gyermekei, egyenlők vagyunk. Ez a keresztény 
gondolat lesz alapja a későbbi igazságosabb gazdasági 
rendnek, miként általában minden szabadságnak s sza-
badság utáni törekvésnek. (Divin, instit. 5. 5. 91. o.). 
Az intézményes egyenlőséget lehetetlen keresztülvinni, 
de a vallásos lelkület megtalálja a módot : testvéreinek 
tekinti az utolsót is s úgy bánik vele, mint testvérével... 

Rott Nándor dr. 

I. B u d a p e s t . Mária szüzanyaságáról legrégibb emlé- Telt 
künk a XIV. századbeli Kőnigsbergi Töredék (Zolnai : Nyelv-
emlékeink 1894., egy darabja facsimilében) ; Mária szeplőtelen 
fogantatasáról pedig a XVI. század elejéről való Peer-codex 
négystrófás szép Immaculata-költeménye (Szilády: Régi ma-
gyar költők tára I. 197 : Peer codex 236. 1.) Igen hasznos ezeket 
a hittanban, mint magyar hagyományt, az illető kérdések 
tárgyalásánál a tanulókkal megismertetni. így a pápa csalat-
kozhatatlansagánál a Szelepcsényi alatt tartott nagyszombati 
zsinat híres határozatát (Közli Haudek a vatikáni zsinatról 
Newman után irt művében.) Hasonlókép érdekes Luther 
levele Révayhoz Krisztusnak az Oltáriszentségben való 
valóságos jelenlétéről (Bunyitay : Egyházt.-Emlékek III. 385. 1.) 
stb. Nagy hiány, bogy magyar irodalmi emlékeink hittani 
szempontból nincsenek még feldolgozva, e szempontból még 
nem ismerjük magunkat. 

TARTALOM: Egy püspöki papnevelő-intézet hit-
tudományi főiskolája Németországban. Breznay Beta 
dr.-tól. — A szent áldozásról. Reviczky Aladártól. — 
A párbér jogi természetéhez. III. Kollányi Ferenc dr.-tól. — 
Kath. hitélet Angliában. I. Jablonkay Gábor S. J.-től. — 
Az erdélyi kath. Státusról. Pál Istvántól. — Egyházi 
világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Andor-Prónai : 
Magyar középiskola (folyóirat). — Seipel : Die wirtschafts-
ethischen Lejiren der Kirchenväter. I. Rott Nándor 
dr.-tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E H K E S Z T O 

K 12.- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6 - E G Y E T E M I TANÁlt 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

JÇépek a modernizmus körül támadt harcból. 
1878-ban az egész egyházellenes sajtó elbúcsúz-

tatta az «utolsó» pápát, megírta nekrológját a IX. 
Piussal immár végkép sírba szállt intézménynek, a 
pápaságnak. A katholikus világ rendíthetetlen bizalmá-
ban, melyet az isteni ajakról elhangzott «non praeva-
lebunt»-ból merít, mosolygott a szegény halá lmadarak 
eltévesztett nótája felett. E mosolynak jogosult voltát a 
történelem azóta m á r sokszorosan és fényesen igazolta. 

Ma, 30 év után, látjuk ismét, hogy Roma lo-
cuta — megszólalt Bóma, még pedig az egyháznak 
egy kiválóan belső ügyében s a müveit világ hat 
hónap óta még mindig nem fáradt belé Bóma szavát 
a meggyőződés enthuziaszmusával védeni és a gyű-
lölet fanatizmusával támadni . A francia, angol, olasz 
és német időszaki sajtó, valamint a tudományos 
irodalom annyit termelt már e téren, hogy egyál-
talában nem frázis, ha azt mondjuk, hogy az «Animo 
jucundissimo» allokuciónak, a «Lamentabili sane» 
dekrétumnak, a «Pascendi dominici gregis» encikli-
kának s a «Praestanlia scriplurae sacrae» motu 
propriónak beláthatatlan i rodalma van. 

Érdekes a németországi mozgalmakat megfigyelni. 
A germánoknál a modernista tanok általában sok-
kal szelídebb formában ütötték fel fejüket, mint a 
románoknál . Azt ugyan, a mit pedig még a «Görres 
Társaság» őszi gyűlésén báró Herlling is fennen hir-
detett, hogy az enciklikában elitélt modernizmus 
nincs meg Németországban, betii szerint venni nem 
lehet. A ki az immár szerencsésen jobblétre szenderült 
«Benaisance»-ba, vagy a «XX. Jahrhunder t«-be (folyó-
iratok) bele-belepillantott, vagy a ki tudja, hogy az 
ultraliberális lapok egyházi intézményeket mélysé-
gesen lesajnáló cikkeinek egy része papi kezekből 
eredt, az kénytelen ezen optimizmust a maga érté-
kére leszállítani. Azt azonban mindenki kész ö röm-
mel megengedi, hogy a betegség még nem volt any-
nyira krónikus, a baj még nem volt annyira kiéle-
sítve a germánoknál , mint a románoknál . Ilyen 
bizonyos lágymelegség jellemzi általában az encik-
likának német ellenségeit is ; Tyrellnek, vagy a mi-
lánói gárdának nyíltságával és elszántságával nem 
igen rendelkeznek. 

Legutóbb az «Internationale Wochenschrif t für 
Wissenschaft, Kunst und Technik» szolgált egy kis 
meglepetéssel. E folyóirat tudományos melléklete a 
müncheni főfő liberális organumnak, az «Allgemeine 
Zeitung»-nak, Döllinger, Kraus és más lehanyatlott 
nagyságok bölcsessége szomorú emlékű lerakodó 
helyének. Az említett folyóirat «kiváló katholikus és 
protestáns theologusok» tollából származó enciklika-
birálaíok egész sorozatát indította meg. A 3. szám 
(1908. j anuá r 18.) közli a bécsi tanári szereplése 
révén magyar körökben is eléggé ismert Ehrliard 
Albert, strassburgi professzornak a cikkét. Szinte 
spanyol grandi grandezzával ül törvényszéket a tudós 
tanár a pápa intézkedései fölött- Végül pedig prófétai 
lélekkel a jövőbe tekint s k imondja a nagy szót: 
lia a pápa intézkedései egyszer valóra válnak, az 
nem lesz egyéb, mint a végnek kezdete, das wird 
den Anfang — vom Ende bedeuten. 

Tulajdonképen három megjegyzése van Ehrha rd -
nak az iigyre vonatkozólag. Elüljáróban megütközé-
sének és rosszalásának ad kifejezést az enciklika leg-
kevésbbé sem atyai szeretetre valló hangja fölött. 
Egy irat stílusát illetőleg elvégre is mindenkinek lehet 
nézete, ebben még semmi különös nincs s így pél-
dául mi azt a hangot, mely Ein hard cikkén átvonul, 
a legnagyobb mértékben illoyálisnak tar t juk. De a 
mily megokolatlan Ehrha rd illoyális hangja, ép oly 
indokolt a szentatyának mindenesetre felette ener-
gikus, a végső leszámolást jelző fellépése. Ezen a 
leplezetlen, nagyon is szókimondó beszéden csak az 
akadhat fenn, a ki az utolsó évek theologiai moz-
galmaiba egyáltalán nem volt beavatva, a ki a 
kulisszák mögé egyáltalában nem látott. X. Pius nem 
fantomok, nem falra festett ördögök ellen harcol. 
Az új Syllabus 65 tételét, az enciklikában kárhoz-
tatott tanokat nem ideges képzelet szülte, hanem 
azok szórol-szóra vagy egyenértékű szavakkal ben-
foglaltatnak Loisy, Houtin, Laberthoniére, Le Roy, 
Tyrell és számos elvtársuk munkáiban . A ki ezt 
tudja — már pedig ezt ma legalább is minden hit-
tanhallgató tudja — s a ki ezeknek a tanoknak hord-
erejét mérlegelni tudja — s ehhez viszont a kate-
kizmus alapos ismerete is elégséges — az nagyon ter-
mészetesnek fogja találni, ha a hitnek legfőbb őre 
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a legnagyobb veszély idején félreértést nem tűrő 
komolysággal s a szomorú helyzet parancsolta szi-
gorúsággal emeli fel szavát. 

A ki tudja, hogy voltak és vannak a modernis-
ták között, kiknek kimondott elvük: történjék bármi, 
az egyháztól el nem szakadni, hanem a modernista 
tanokat az egyház kebelében diadalra juttatni, az 
bajosan lesz képes olyan hangot elképzelni, mely e 
parazita természetű egyénekkel szemben túlzott volna. 
Ha valaki mindezek ellenére, az előzményeket te-
kintve, nem találná az enciklika erős kifejezéseit 
eléggé indokoltnak, idézze emlékezetébe mindazt, a 
mi július 3-ika, az új Syllabus megjelenésének napja 
óta történt. Ezek az események a legfényesebben 
igazolják, hogy Rómában nagyon is tudták, mily 
elszánt, vakmerő emberek ellen indították meg a 
harcot. A modernista professzor és író urak a szent 
Officium dekrétumát a kongregáció egy újabb bak-
lövésének minősítették. A pápai enciklikától meg-
tagadtak minden dogmatikai értéket s arra egy anti-
enciklikával feleltek. A motu proprio exkomuniká-
ciójának pedig jogi érvényét akarnák kétségbe vonni. 
A ki az enciklikát ebbe a szomorú, de tényleg létező 
milieube illesztve olvassa, az Ehrhardnak gáncsos-
kodását megérteni képtelen. 

A második kifogásolt pont Ehrhard szemében 
az enciklika által előírt egyházi cenzúra. Mi lesz a 
tudományos kutatásból, ha az egyházi hatóságnak 
kötelessége mindazt csirájában elfojtani, a minek 
bármikép is moderniszlikus ize van? Hisz a «qui 
tnodernismo clam aperteve favent» oly tág kalap, 
hogy az alatt minden elfér! Mi lesz az egyetemi ta-
nárból, kinek hallgatói között kijelölt deuunciánsok 
lesznek ? A cikknek ez a része klasszikus példa arra, 
miként lehet valamit bámulatosan felfújni, miként 
lehet ügyes színezéssel egy önmagában teljesen kor-
rekt intézményt eltorzítani. Nem akarjuk tagadni, 
hogy e rémlátomásnak elvégre valamelyes alapja 
nem volna. Dee reális alap rhetorikai máz nélkül csak 
ennyi : megeshetik majd, hogy a pápa nagy szándé-
kait egyszer-másszor kicsinyesen haj t ják végre. Ha 
azonban ez a tisztára problematikus lehetőség elég-
séges arra, hogy az egyházi felügyelet ellen állást 
foglaljunk, a következetesség megkívánja azt is, hogy 
az ég alatt mindennemű törvényhozásnak elvi ellen-
ségei legyünk. A végrehajtó közegek kicsinyeskedése 
elvégre mindenütt lehetséges és tényleg mindenütt 
elő is fordul; de hogy ép az új pápai intézkedések-
nél ez a lehetőség a minimumra lészen leszállítva, 
arra elégséges garanciánk van. A szentszék, mint 
minden kényes ügyet, ezt is a legnagyobb tapintat-
tal fogja megoldani. Feltételezhető, hogy az egyházi 
felügyelet gyakorlásának módja az egyes országok 
püspökeinek a szentszékkel történendő konvenciója 
alapján a helyi viszonyokhoz mérten más és más 
lesz. A denunciáns egyetemi hallgatókra vonatko-
zólag — a mi különben puszta agyrém — azt le-

hetne megjegyezni, hogy e kifejezés, bármily alkal-
mas is az ügy gyűlöletessé tételére, önmagában véve 
mégis képtelenség. Valamint lehetetlen a képviselőt 
parlamenti beszédje miatt denunciálni, ép úgy lehe-
tetlen a tanárt egyetemi előadásai miatt. Egy hiva-
talosan nyilvános jellegű tényt denunciálni — foga-
lomzavar. 

A legsikerültebben van megírva a harmadik 
rész. Az itt megnyilatkozó előkelő hang és fontos-
kodás csak arra nem teszi meg a várt hatást, a ki 
mindenütt határozott, szabatos fogalmakat, világos 
gondolatokat keres. A pápa nem különböztet eléggé 
a modernizmus és a modern theologia között. Az új 
intézkedések lehetetlenné teszik a theologiai tanár 
helyzetét a modern egyetemen s nyakát szegik a 
a modern tudományos kutatási módnak. A scholasz-
tika nemcsak nem óvószer a modernizmus ellen, 
hanem korlátolt tartalmánál fogva ép a moderniz-
mus karjaiba kergeti az embert. A franciaországi 
állapotokat is a kizárólagosan scholastikus képzés 
idézte elő s ha ez irányító szerepre jut Németország-
ban, a német theologiai fakultások is sirba szállnak 
francia lestvérjeik mellé. Az ember csodálkozva kérdi, 
hol van az enciklikában a jogosult történelmi kritika 
megtiltva, hol vannak a rendeletek, a melyek elő-
írják, hogy a jövőben az egyháztörténelmet, művé-
szettörténetet, ó-keresztény irodalomtörténetet, exege-
zist, régiségtant, szentírási filologiát és a theologia többi 
pozitiv ágait scholasztikus modoiban kell tárgyalni? 

Lepin, Fouard, Bardenhewer, Wilpert, Fonck, 
Ehrle Denifle, hogy a sok közül egy-kettőt hamar-
jában névleg említsünk, ellenfeleiknek elismerése 
szerint a modern tudomány magaslatán állanak. Ők 
és raj tuk kívül még annyi mások a modern törté-
nelmi és kritikai, pszichológiai és empirikus alapo-
kon felépülő tudományos rendszert műveikben teljes 
jogához juttatták és munkásságuk az egyház részé-
ről a legnagyobb elismeréssel találkozott. Annyi 
mindenesetre igaz, hogy ők a legmodernebb tudo-
mányos apparátus mellett sem találtak a dogmákon 
s a dogmatikának jól megokolt, évszázadokon át 
igaznak bizonyult tanain korrigálni valót. Van-e ma 
irányadó theologus, a ki még a dogmatikában és 
filozófiában is, mindenesetre a régi rendszer teljes 
épségben tartása mellett, nem iparkodnék a pozitiv 
methodust is érvényre ju t ta tn i? A ki például Kern-
nek nem rég megjelent müvét «De extrema unctione» 
elolvasta, el fogja ismerni, hogy a modern történelmi 
és kritikai methodus, valamint a spekulativ-scholasz-
likus módszer még a dogmatikában sem zárják ki 
egymást, sőt harmonikus egésszé tudnak össze-
olvadni. Vagy be kell bizonyítani, hogy ezek a tudó-
sok nem dolgoznak a modern tudomány eszközei-
vel, vagy pedig hogy működésüket az enciklika el-
itéli, mert mindaddig a modern theologia és moder-
nizmus összetévesztését!ek vádja nem a pápát, hanem 
másvalakit terhel. 
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A franciaországi modernizmust a scholasztika 
nyakába varrni, a mennyire tetszetős, ép annyira 
megokolatlan állítás. Habár megengedhető, hogy e 
bajnak a klérus kiképzésében is van oka, de ezt 
nem abban kell keresni, hogy scholasztikát tanítot-
tak, hanem abban, hogy a scholasztikát nem úgy 
tanították, a mint azt ma tanítani kell. Ha a korlá-
tolt scholasztika a modernizmus melegágya, miként 
magyarázza meg Ehrhard, hogy egész friss példával 
szóljunk, dr. Engerth Tádénak a modernizmusát? 
Rá még a rosszakarat sem foghatná, hogy a sclio-
lasztikáról halvány sejtelemmel is bír, hisz Wíirz-
burgban szerezte összes tudományát. 

Ehrhard fejtegetései során egyről végkép meg-
feledkezett. Feledte azt, hogy az egyháznak nemcsak 
joga, de szent kötelessége még egyetemi professzo-
rainak is a működését őrködő szemmel kisérni. Ezen-
kívül olyat tud be a pápának, a mi tőle a lehető 
legtávolabb áll. Sikra száll a modern történelmi és 
kritikai tudományos módszer mellett, a melynek 
jogosult voltát, ott a hol jogosult és a mennyiben 
jogosult, az enciklika egyáltalában nem érinti. Ehr-
hardnak vannak észrevételei az enciklika praktikus 
intézkedéseit illetőleg. Ezért őt gáncs nem érhetné. 
Hisz Szent Bernátnak is gyakran voltak megjegy-
zései s leveleiben mázsás igazságokat vagdalt a kúria 
fejéhez. Igaz, hogy ő nem Abelardot használta fel 
szócsövének, miként Ehrhard a hétpróbás «Allge-
meine Zeitung» mellékletét. 0 a legelszántabb han-
gon megírt véleményét is elküldte — egyenesen 
Rómába. 

Valahányszor Ehrhard a történelemhez nyúlt, 
nagyértékű munkát produkált. Valahányszor azonban 
átcsapott olyan térre, a hol a történelmen kívül más 
valamire is, mondjuk egy kis dogmatikára is szük-
ség van, még nem tűnt ki. Most sem. bj. 

Az esztergomi új Rituale. (i.) 
Miután a kilencvenes években a Scitovszky-féle 

Rituale (1858.) a könyvpiacon igen keresett, de egy-
általán nem található cikké lett, Vaszary Kolos bíbo-
ros és hercegprímás úr elhatározta, hogy a lelki-
pásztorkodás terén egyre érezhetőbb hiányt a Rituale 
új kiadásával megszünteti. 

E célból 1898. november 19-én Rajner Lajos dr. 
prépost és esztergomi kanonok elnöklete alatt hét-
tagú bizottságot nevezett ki a szükséges előmunká-
latok végzésére. E bizottság tagjai voltak a nevezett 
elnökön kívül: Halmos Ignác dr. nagyszombati ka-
nonok-plébános, Klinda Theophil dr. esztergomi c. 
kanonok, hercegprímási titkár, Horváth Ferenc dr. 
theológiai tanár, Robitsek Ferenc dr. nagymarosi 
esperes-plébános, Kutschera József budapest-belvárosi 
káplán és Zubriczky Aladár székesfővárosi hittanár. 

E bizottság 1898. december 28-án tartott ülésé-
ből fölkérte a hercegprímást, hogy anyagi, erkölcsi 

és katholikus szempontokból kívánatos levén az új 
Ritualénak legalább is egyháztartományi jellege, ké-
ressenek föl az esztergomi érseki tartomány püspök 
urai a kezdeményezéshez való csatlakozásra s a helyi 
jellegű bizottságnak egyházmegyénként való kiegé-
szítésére. A hercegprímás eleget tett a bizottság kéré-
sének és 1899. március 10-én értesítette az elnököt, 
hogy a veszprémi püspök kivételével, a ki épen ak-
kor intézkedett egyházmegyéje területére nézve eg'v 
új szertartáskönyv kiadásáról, az érseki tartomány 
többi püspökei csatlakoznak a kezdeményezéshez, a 
bizottságba tagokat is küldenek és csupán a pécsi 
püspök fog bizottsági tag helyett egyházmegyei bi-
zottsági munkálatot a bizottság rendelkezésére bocsá-
tani (ez a munkálat 1899. május 22-én meg is érke-
zett). Ennek következtében a hetes bizottság tizen-
hármassá vált, melynek új tagjai voltak: Bobok 
József dr. apátkanonok és a nagyobb papnevelő-
intézet rektora Nyitráról, Bálás Lajos apátkanonok 
és Bucsek István theológiai tanár Vácról, Varga Já-
nos c. kanonok, a kisebb papnevelőintézet igazgatója 
Győrből, Janny Ferenc érd. plébános, fegyintézeti 
lelkész Székesfehérvárról, Gáspár Ferenc szentszéki 
ülnök, theológiai tanár Beszterczebányáról. (A szom-
bathelyi püspök utóbb kijelentette, hogy bizottsági 
tagot nem küld, hanem megbízik a már mások által 
kiküldött tagok munkálkodásában.) 

Az ekként megbővült bizottság 1899. jun ius 20-án 
ülést tartott s a maga kebeléből egy öttagú albizott-
ságot küldött ki, hogy általánosságban és részletei-
ben kidolgozott javaslattal lépjen a nagybizottság 
elé. Ennek az albizottságnak tagjaiul megválasztat-
tak Bajner Lajos dr. elnöklete alatt Klinda dr., Hor-
váth dr., Bobitsek dr. és Zubriczky dr. 

Az albizottság eljárása számára a nagy elvi ala-
pot megadta Rajner Lajos dr. elnök hosszú cikk-
sorozatában, mely a «Religio-Vallás» hasábjain jelent 
meg s utána különnyomatban is napvilágot látott : 
«A Rituale-kérdés Magyarországon.» Budapest, 1901. 
(271 lap). Ez az egyháztörténeti és egyházjogi szem-
pontból kimerítő monographia megadta a választ 
azokra a tapogatózásokra, melyek a körül forogtak, 
vájjon az új Bituale alapját a római, a Pázmány-
féle, vagy a Scitovszky-féle képezze-e, egyszersmind 
arra is, szükséges-e az új Rituálét approbatio végett 
Rómába beterjeszteni. Az albizottság tagjai meggyő-
ződve az elnök érveinek döntő voltáról, melyeket 
1899. szeptember 9-én a hercegprímás is magáévá 
tett, az általa megjelölt elvek értelmében fogtak a 
részletek megvitatásához. 

Az albizottság a főbizottságtól kapott küldetésé-
nek hat ülésben felelt meg: 1900. szeptember 3-án, 
1902. november 17., december 10., december 29., de-
cember 30-án és 1903. február 4-én. Munkálatai 
ezen hat ülés jegyzőkönyvei alakjában 52 ívoldalon 
a püspök urak és a bizottsági tagok magánhaszná-
latára nyomtatásban is napvilágot láttak. Az albizott-
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ság 1902. december 29-én fölkérte az Országos Ma-
gyar Caecilia-Egyesületet, hogy a Rituale azon ének-
részeinek, melyek nem vehetők át a római Rituálé-
ból, hangjegyzését elkészíteni szíveskedjék. A hang-
jegyzést az O. M. C. E. megbízásából régi magyar 
kódexek igénybevételével Kersch Ferenc esztergomi 
főszékesegyházi karnagy végezte és az elnök 1903. 
junius 23-án vette kézhez. 

Az albizottság munkálatát a főbizottság 1903. 
junius 23-án tárgyalta és alapos hozzászólások után 
csekély módosításokkal egész terjedelmében elfogadta. 

A bizottsági munkálat eredményét a hercegprí-
más megküldötte az illetékes püspököknek és 1904. 
julius 18-án közölte a püspökök észrevételeit a bi-
zottsággal. Miután a bizottság ezen észrevételeknek, 
melyek csak kisebb jelentőségű dolgokra szorítkoz-
tak, eleget tett, ő Eminenciája 197/1905. számú le-
iratában a bizottsági munkálatot elfogadta. A bizott-
sági tervezet ezzel a hercegprímás jogerős határoza-
tává vált és az eddigi albizottság 4218/1904. számú 
leirattal megbízatott a nyomás előkészítésével. A kéz-
iratot a határozatoknak megfelelően Zubriczky dr., a 
bizottságnak kezdet óta jegyzője, készítette el. 

Az ötös bizottság ezután még kilenc ülést tar-
tott (1905. február 21., május 11., jul ius 5-én, 1906. 
május 10., junius 6., junius 26., augusztus 7., októ-
ber 8-án, 1907. október 2-án). Ezeken az üléseken 
tárgyalás folyt a Szent-István-Társulattal és a Buzá-
rovits-céggel a Rituale nyomása iránt. Ezen tárgya-
lásokból a bizottság arról győződött meg, hogy a 
modern igényeknek megfelelő Rituale a szegény 
templomoknak is elfogadható áron csak oly üzlet 
által állítható elő, mely ilyen kiadványokra állan-
dóan berendezkedett. Mivel pedig ilyen üzlet Magyar-
országon eddig nincsen, a bizottság a regensburgi 
Pustet-cég ajánlatát kérte, mely nemcsak Német-
ország, hanem Európa, sőt Amerika számára is 
nyomja az ilyesféle kiadványokat. A Pustet-cég aján-
lata csakugyan sokkal elfogadhatóbbnak bizonyult, 
mint a hazai cégeké s e mellett biztosította mind-
azon technikai előnyöket, a melyeket egy kipróbált 
specialista-cég nyújthat (köztük átengedte a szép 
metszeteket). A szerződés 1906. szeptember 12-én 
köttetett meg. A példányok száma 5000, melyek 
közül 3750 példány magyar, német és szláv kérdé-
sekkel, imákkal és beszédekkel van ellátva, 400 pél-
dány magyar, német és pécsegyházmegyei horvát, 
500 példány magyar, német és győregyházmegyei 
horvát, 350 példány magyar, német és szombathely-
egyházmegyei szlovén nyelven van szedve. A Pustet-
cég a mily szépen, oly gyorsan dolgozott, mert 1907. 
október 30-án ő Eminenciájának névnapi ajándékul 
már átnyújtották az első kötött példányt. 

II. 

Az új Rituale kiadásánál szem előtt tartott alap-
elvet maga ő Eminenciája kidomborít ja a Rituale 

élére helyezett s 1907. október 13-án kelt kibocsátó 
pásztorlevelében. 

A Pázmány-féle, 1625-ben megjelent Rituáléról 
itt ezt olvassuk: Cum hic codex rituális et priscas 
consuetudines liturgicas gentis nostrae inviolatas, 
sartas tectasque servaverit, et in reliquis omnibus 
Rituali Romano a Paulo Papa V. anno 1614. edito 
semet conformaverit ; cerlissime in ofnnibus justis 
circa Sacramentorum et Sacramentalium administra-
tionem votis plene satisfecit. Pietate igitur eximia 
huj us libri trium saeculorum usu probati et de re 
lituigica apud Hungaros tam egregie meriti, incensi, 
jure meritoque existimavimus nobis quoque eidem 
in editione hac nostra paranda inhaerendum esse, 
nec ab eo recedendum, nisi ubi gravissimae ratio-
nes id efílagilarent. 

Az előszó továbbá kifejti, hogy az alapul vett 
Pázmány-Rituálétól csak három ok tántorította el 
egyes kérdésekben a hercegprímást : bizonyos dog-
matikai viták eldőlése (házasság), törvényessé vált 
általános szokások, változott időviszonyok. A hol ez 
a három ok fönn nem forgott, eltérés esetén még a 
Scitovszky-félével szemben is előnyben részesült a 
Pázmány-féle. Ellenben a Scitovszky-féle volt irány-
adó a jubiláris házasság megáldásánál, a gyermek-
temetésnél, az utolsó kenetnél a lágyékok megkené-
sének elhagyásában és a föltámadási körmenetnél. 

A római Rituale szolgált alapul a cimek, feje-
zetek és pontozatok alkalmazásánál, az apostoli ál-
dásnál, a beteg gyermekek megáldásánál, a cibo-
riummal való áldásnak az áldoztatás végén való 
mellőzésében és az úrnapi körmenetnél az énekes 
áldás elhagyásában. A római Rituale függelékéből 
való a Vízkeresztkor szokásos vízszentelés és számos 
áldás. 

A nevezett három Rituale mindegyikétől eltér 
és Rudnay Sándor hercegprímás 1822. junius 1-én 
kiadott rendeletén alapul a Ritus absolvendi et re-
cipiendi acatholicum conversum című szertartásnak 
kétféle formulája. 

Az előszó külön kiemeli, hogy legszembetűnőbb 
a változás a házasságnál. Zubriczky Aladár dr. 

A «licenHa»-ról. 
X. Pius pápának «Ne temere» című dekretuma 

új egyházjogi fogalmat teremtett meg: a licentiát. 
Ezt meghatározni, tanilag fejtegetni az egyházjogá-
szok lesznek hivatva. 

Mi csupán megállapítjuk ennek az új egyházjogi 
fogalomnak felszínre jutását, valamint azt, hogy az 
a házasságkötéseknél a validitás és liceitás közt fog-
lal helyet. 

Mert jól megjegyzendő, hogy ez új dekretumban 
a licentia és liceitas nem azonos fogalom. A régi 
egyházjogban csak validitásról és liceitásról volt szó. 
Meghatározták azt, hogy mi szükséges ahhoz, hogy 
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valamely lelkész valide (érvényesen) és ahhoz, hogy 
egyúttal licite (megengedve) összeadhasson jegyeseket. 

"j jogban e kettő közé ékelődik a «licentia» 
fogalma. 

Ugyanis minden Ordinarius vagy plébános ezen-
túl valide adhatja össze a területén jelentkező jegye-
seket, bárhova tartozzanak is; delegációra nincs 
szüksége. Azonban szüksége van licentiára, ha egyik 
jegyes sem hive ratione domicilii vei menstruae com-
morationis. Ez tehát nem delegáció, mert non con-
fert facidtatem assistendi matrimonio oly mértékben, 
hogy ettől függne az érvényessége, csak megenge-
detté teszi jogi szempontból a plébános funkcióját. 

Ha azonban egyik vagy másik jegyes sine ratione 
domicilii, sine ratione menstruae commorationis 
(quasi domicilii) az illető plébános hive, már licen-
tiára sincs szüksége; azonban «ad licite (ez a liceitas) 
assislendum matrimonio eorundem repuirere debet 
a parocho alterius nupturientis (a ki nem liive) docu-
menta de peractis proclamationibus et de statu liberó 
alterius part is . . .» Ezeket mondja a f. é. II. sz. herceg-
primási körlevél a 14. oldalon c) pontban s mindjár t 
utána a d) pontban arról az esetről szól, ha egyik 
jegyes sem hive valamely plébánosnak, a kinél esküdni 
akarnak: «tune parochus nulla delegatione indiget, 
sed requirere debet tam a parocho sponsi, quam a 
parocho sponsae documenta necessaria de peractis 
proclamationibus, de statu liberó nupturientium vei 
de impetrata dispensatione ab impedimento canonico 
(mindez az előbbi c) pontban is kívántatik s ezzel 
a bevezetéssel ad licité assistendum); majd közvet-
lenül így folytatja: et insuper licentiam ad assisten-
dum huic matrimonio a parocho sponsae vei a 
parocho sponsi. 

Ezekből látható, hogy joggal különböztetünk 
meg validitast, licentiát és liceitast. 

A validitást biztosító delegációra akkor van szük-
ség, ha valamely plébános idegen területen akar 
esketni, akár hiveit, akár nem. A tulajdon területén 
bárkit eskethet valide. 

Licentiára akkor van szüksége, ha egyik jegyes 
sem híve nec ratione domicilii, nec ratione menstruae 
commorationis. Ha pedig akár a vőlegény, akár a 
menyasszony liive, már licentia sem kell (talán így 
mondhatnók: jogi megengedettség), de valami mégis 
kell a liceitáshoz (erkölcsileg megengedettséghez), t. i. 
a másik jegyes plébánosától be kell szereznie a hir-
detésről szóló okmányt, a szabad állapotáról s az 
esetleges dispenzációról szóló írásokat. 

Végül fontos, hogy licentia nélkül eskető plébá-
nos köteles a kapott stóladíjat ama plébánosnak 
visszaadni, a kitől a licentiakérést elmulasztotta, 
vagy egyik vagy másik jegyes plébánosának, esetleg 
a menyasszonyénak. Egyébiránt ezeknek a részletes 
kérdéseknek megbeszélése s a megállapodások a papi 
koronák dolga lesz. 

Yalnicsek Béla dr. 

J párbér jogi természetéhez. (iv.) 
Az egyes szentségek kiszolgáltatásával, egyházi 

szertartások végzésével kapcsolatban adni szokott 
oblatiók tehát már elég korán, a XIV. század elején, 
sok esetben kétségkívül a szokásjog alapján, nem 
ritkán azonban a földesurak és a plébános közt 
létrejött megállapodás erejénél fogva, kötelező erejű 
szolgáltatásokká alakultak át. Természetesen, miután 
egyesekkel szemben teljesített egyházi cselekmények 
végzésével állottak összefüggésben, a kötelezettség is 
csak egyesekre nézve állott fönn, és csak annyiban, 
a mennyiben a plébános ténykedését igénybe vették-

Az áldozati oblátiók ellenben — Timon szerint — 
évenkint teljesítendő egyházi szolgáltatatássá alakultak 
át, egyházközségi adóvá, a parochia összes híveire 
nézve, tekintet nélkül arra, hogy éltek-e a plébános 
fáradságával vagy sem. 

Timonnak mindenek előtt nincs igaza abban, 
hogy az oblatiók egyházközségi adóvá alakultak át. 

Egyházközségi adó alatt, mint már Rajner is 
szóvá tette, csak olyan adót érthetünk, a melyet 
vagy az egyházi hatóság vetett ki egyoldalúlag a hí-
vekre, vagy pedig az autonom joggal biró egyház-
község állapított meg a maga tagjaira nézve. 

Azt, hogy a püspök maga állapította volna meg 
a kötelező oblatiókat, ezek alanyát és mértékét, 
Timon sem állítja. Ahhoz pedig, hogy a hivek ön-
magukat adóztatták volna meg, föltételeznünk kel-
lene, hogy községeink, mint egy plébánia hivei, bizo-
nyos önkormányzati , adókivetési jogokkal voltak már 
a középkorban fölruházva. 

Már pedig sem az általános egyházjog, sem pedig 
régebbi egyházi vagy világi törvényeink ily, bármily 
csekély jogkörrel biró községeket, nem ismernek. Az 
a kötelék, mely a hiveket plébániájukhoz fűzi, nem 
hozza a hiveket egymással jogi viszonyba, hanem 
csak a plébániával magával. 

Ha pedig nem volt egyházközség, nem lehetett 
egyházközségi adózás sem. És ha Timon ennek dacára 
egyházközségi adókról beszél a középkorban, vagy 
akár a későbbi századokban is, a modern jogi intéz-
ményeket és eszméket az ezekre nézve teljesen idegen 
talajba ülteti át.1 

De nincs igaza Timonnak abban sem, hogy ezek 
az áldozati oblatiók bármiféle kötelező szolgáltatássá 
alakultak volna át. 

Az átalakulás — szerinte — akként ment végbe, 
hogy az áldozati oblatiók előbb, lassanként, bizonyos 
nagyobb ünnepekhez fűződtek. 

Nem tudjuk, honnan merítette ezt az állítását 
Timon, mert ha egy két külföldi zsinat határozatai 
közt találunk is oly irányú intézkedést, hogy a hivek 
legalább az év nagyobb ünnepein ajánlják föl ado-
mányaikat, ez még távolról sem jelenti azt, hogv 

1 Uj Magyar Sión. 1886. évf. 172. 1. 
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oblatiókat csak ilyen ünnepélyes alkalmakkor lehe-
tett adni, sem pedig, hogy a hivek más napokon 
oblatiókat ne ad janak ; hanem a zsinatok legfeljebb 
azt akarták ezzel elérni, hogy az olyanok, a kik más-
kor nem adnak, legalább ezeken a jelesebb ünnepe-
ken ajánlják föl áldozati oblatióikat. 

Egyébiránt, bármily értelmet tulajdonítsunk e 
külföldi zsinati határozatoknak, nálunk nemcsak 
nem akadunk ily intézkedés nyomára, hanem ellen-
kezőleg, a hol emlékeinkben ezen áldozati oblatiók-
ról említés történik, ott rendszerint azt is olvassuk, 
hogy ezen oblatiók épenséggel nincsenek bizonyos 
nagyobb vagy kisebb ünnepekhez fűzve. 

Váradnak Velence nevű külvárosában, 1340 táján, 
Báthory András püspök kőből egyházat építtetett — 
hazánkban akkor még elég gyakoriak voltak a fából 
épült templomok — melyet plébánia-egyházzá tett. 
Később a hely alkalmas volta arra indította, hogy a 
plébánia-egyház mellé, szent Klára rendje részére, 
apácakolostort alapítson. 

Felépülvén a zárda, a püspök, hogy minden vi-
szálynak és egyenetlenségnek elejét vegye, szükséges-
nek látta a zárda lakóinak viszonyát rendezni a 
plébániaegyházzal szemben. Egyebek közt tehát azt is 
meghatározta, hogy miként osztozzanak meg a plé-
bános és az apácák azokon az oblatiókon, a melye-
ket akár az ünnepi nagymiséken, akár közönséges 
hétköznapokon, akár pedig a megholtakért bemuta-
tandó szentmiséken fognak a hivek fölajánlani: «in 
omnibus oblationibus seu offertoriis, tani in missis 
defunctorum, quam in solemnilatibus festivitatum et 
aliis diebus communibus provenientibus.»1 

Az esztergomi káptalan 1397. évi visitationalis 
jegyzőkönyvében szintén külön intézkedéssel talál-
kozunk arra nézve, hogy kié legyen az egyik oltá-
ron nap nap után fölajánlani szokott adomány: offer-
torium altaris missarum quotidianarum.2 

Az oltáriszentség tiszteletére 1402-ben Lőcsén 
megalapított j ámbor társulat szabályai is azt írták 
elő, hogy a tagok minden kántorbőjt után következő 
vasárnapon, a vesperák alkalmával, végezzék el el-
hunyt társaikért az egész vigiliát; hétfőn pedig, a 
reggeli szentmise után, gyászmisét mondassanak éret-
tük, a melyen a férfiak énekeljenek és úgy a férfiak 
mint a nők oíl'ertoriumot adjanak «dy Bruder selber 
singen sullen, und alle Bruder und Schwestere tzu 
Off er gen sullen».3 

Hasonlóképen azt olvassuk az 1478. évi egyez-
ségben is, hogy Kamenicán a hivek egyaránt adtak 
oblatiókat ünnepeken és köznapokon : oblagia verő 
tam diebus festivis quam etiam feriatis.4 

Különben a dolog természeténél fogva sem lehet-
séges, hogy az áldozati oblatiók bizonyos nagyobb 
ünnepekhez fűződjenek. 

1 Fejér VIII. 4. 587. 2 Visitatió capituli e. in. Strigoni-
ensis A. 1397. p. 32. 3 Wagner: Analecta Scepusii I. p. 101. 
4 Vatikáni levéltár i. ti. 

Az áldozati oblatióknak igen jelentékeny részét 
ugyanis a hivők a halottakért bemutatni szokott 
gyászmiséken szokták volt fölajánlani. Ezeket a misé-
ket akkor kellett elvégezni, a mikor valamelyik csa-
ládban haláleset történt, rendszerint a temetés nap-
ján, vagy pedig később, évről évre a halál, esetleg 
temetés évfordulója alkalmából, nem pedig a nagyobb 
ünnepeken. 

Azok közt az oblatiók közt pedig, a melyeket 
a gyászmiséken mutattak be és azok közt, a melye-
ket máskor, mondjuk, nagyobb ünnepeken ajánlot-
tak föl, nem volt semmi különbség. Az egyik épen 
olyan áldozati oblatió volt mint a másik, a melyet 
a hivek a szentmise alatt helyeztek az oltárra. Csak-
hogy míg a vasárnap vagy ünnepen fölajánlott ob-
latió által rendszerint az élők maguk kívántak a 
szentmiseáldozat gyümölcseiben részesülni, addig a 
gyászmiséken adott oblatiók által a megholt hivek 
lelki üdvét kívánták ilyen értelemben előmozdítani. 

Ha Timonnak a legcsekélyebb tudomása lenne 
azokról a szokásokról, a melyeket hazánkban az áldo-
zati oblatiók körül követtek, akkor azt gondolhat-
nánk, hogy tévedésbe ejtette őt, a mit számos leány-
egyházban tapasztalunk. 

Voltak ugyanis leány-egyházak, a melyeknek 
híveire nézve egyes nagyobb ünnepeken elő lehetett 
írva, hol adjanak oblatiót, ha ugyan szándékukban 
állott adni. 

Ez az eset mindannyiszor előállott, lia a leány-
egyház híveire nézve kötelezőleg kimondotta a püspök 
akkor, a mikor a leány-egyház alapítására engedélyt 
adott, hogy egyes nagyobb ünnepeken tartoznak az 
anya-egyházban tartandó istenitiszteleten megjelenni. 

A bessenyői hivek, midőn a győri püspök 1299-
ben hozzájárult ahhoz, hogy maguknak külön papot 
tarthassanak, kötelezték magukat, hogy a nagyobb 
ünnepeken, úgy mint Karácsony, Vízkereszt, Húsvét, 
Mennybemenetel s a templom védőszentjének napján 
az anya-egyházba fognak menni és oblatióikat is ott 
fogják fölajánlani.1 

Hasonlóképen elismerték 1375-ben a szent Kozma 
és Dömjén tiszteletére alapított kápolna fölszentelése 
alkalmával az alapító nemesek, hogy Karácsonykor, 
Húsvétkor, a Boldogságos Szűz öt ünnepén, Pálma 
vasárnapján és Nagypénteken tartoznak jobbágyaik-
kal együtt az anya-egyházban megjelenni.2 

Hogy az oly helyeken, a hol a püspök ezt meg-
állapította, az év nagyobb ünnepein az összes hivek 
az anya-egyházban gyűltek össze az istenitisztelelre 
és hogy ehhez az anya-egyház papja mint bizonyos 
előjoghoz ragaszkodott, azon épen nincs mit cso-
dálkozni, ha tekintetbe vesszük, hogy nagyobb ünne-
peken a hivek fogékonysága is nagyobb volt a j ám-
bor szokások megtartása iránt, de meg a hivek is 
nagyobb számmal jelentek meg a szentmisén s így 

i Fejér VI. 2. 228. 2 U. ott. IX. 5. 65. 
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a hivek oblatiói révén ezen előjog egyúttal bizonyos 
nagyobb anyagi előnyökkel is jár t reá nézve. 

Az oly esetben tehát, a mikor a leány-egvház 
hivei valamely okból nem tartották magukat ehhez 
a szabályhoz, a plébános nem mulasztotta el illeté-
kes helyen orvoslást keresni ez ellen. Mint a hogy a 
szent Kozma és Dömjénről nevezett káldi egyház 
papja tett 1294-ben. A győri püspök ugyanis néhány 
évvel előbb, a mikor hozzájárult a kápolna létesíté-
séhez, akként intézkedett, hogy a kápolna papjának 
ne legyen joga sem temetni, sem gyóntatni, hanem 
egyháza mint processionalis egyház legyen az anya-
egyháznak alárendelve, a hová nagyobb ünnepeken 
a hivek is jár janak. A kápolna papja azonban ke-
resztül vitte kegyurainál, hogy a hiveket ne engedjék 
az anya-egyházba járni és itt oblatiókat adni. A plé-
bános erre panaszt emelt ellene a győri püspöknél, 
a ki el is tiltotta őt az elkövetett visszaélésektől.1 

Ha azonban el volt is rendelve bizonyos leány-
egyházaknál, hogy néhány jelesebb ünnepeken a 
hivek a szentmisét az anya-egyházban hallgassák és 
oblatióikat is itt ajánlják föl, ez még nem jelentette, 
hogy most már csakis ily nagyobb ünnepeken adhat-
tak oblatiót és csakis az anya-egyházban ajánlhatták 
föl ezt — ha az oblatiók, mint Timon állítja, bizo-
nyos nagyobb ünnepekhez fűződtek volna, úgy ennek 
kellett volna bekövetkeznie — hanem az volt ennek 
az értelme, hogy a hivek e kiválóbb ünnepeken kö-
telesek lévén az anya-egyházban megtartott istenitisz-
teleten részt venni, a mit oblatiónak szántak, azt itt 
is kellett fölajánlaniok, egyéb alkalmakkor és napo-
kon azonban nemcsak adhattak, hanem szoktak is 
adni oblatiókat a saját egyházukban. 

Ha a leány-egyház oly távol esett az anya-egy-
háztól vagy pedig a hivek oly hegyes, ingoványos 
vidéken laktak, hogy az év bizonyos szakaiban úgy-
szólván a lehetetlenséggel volt határos a materbe eljutni 
vagy más okból is, ha a püspök jónak látta, a leány-
egyház híveit fölmenthette azon kötelezettség alól, 
hogy némely nagyobb ünnepen az anya-egyházban 
megjelenjenek. Ilyenkor azután a leány-egyház füvei-
nek bizonyos, szintén meghatározott ünnepnapokhoz 
kötött adományokkal kellett az anya-egyházhoz való 
tartozásukat elismerni és tanúsítani. 

A németszölgyémi telepesek például 1291-ben 
oly kikötés mellett kaptak engedélyt az esztergomi 
érsektől plébánia-egyház építésére, hogy ők maguk 
két, plébánosuk pedig egy márkát fizessen minden 
év szent Mihály napján a magyarszölgyémi anya-
egyház papjának.2 

A csütörtökhelyi anyra-egyházhoz tartozó leány-
egyházak pedig a materrel létrejött megállapodás 
értelmében a «praetextu filiationis» ezeket az ado-
mányokat szolgáltatták be az anya-egyházba 1349-ben. 

1 Hazai okmánytár VIII. 339. 
2 Knauz : Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Strigonii, 

1874. 1. 276. 

A tamásfalvi vendégnépek minden évben szent Már-
ton hitvalló napján a plébánosnak 24 garast, az 
anya-egyháznak 3 font viaszt. A bethlenfalvi nemesek 
Gyertyaszentelőkor a plébánosnak 24 garast, a temp-
lomnak 2 font viaszt. Savnik község népe Húsvétkor 
a plébánosnak 24 garast és a templomnak viaszt. 
A viderniki lakosok a plébánosnak 2 hold szántó-
földet vettek egyszersmindenkorra, a templomnak 
pedig minden szent Mihálykor 2 font viaszt adtak. 
A hozeleciek Gyertyaszentelőnapján a plébánosnak 
24 garast és a templomnak szent László ünnepén 
6 font viaszt. A machafalviak a plébánosnak 24 garast 
és a templomnak nagyböjt közepén 3 font viaszt. 
A vulmaniak keresztelő szent János napján és Kará-
csonykor a plébánosnak 54 garast és az egyháznak 
3 font viaszt. A pikóciak a nagyböjt derekán a plé-
bánosnak 26 garast és a templomnak 2 font viaszt. 
Végül a vitkóciak ugyancsak a nagyböjt közepén a 
plébánosnak 6 garast és az egyháznak 2 font viaszt.1 

Miután ezen adományok minden valószínűség 
szerint összefüggésben állottak azzal a körülménnyel, 
hogy az anya-egyház és papja ezen leány-egyházak 
hivei részéről még az év nagyobb ünnepein sem 
részesült az áldozati oblatiókban, a mellett, hogy más 
egyéb jövedelmektől is elesett, ha egyáltalában szó 
lehetne az oblatiók átalakulásáról, úgy csakis ezek-
ben a garasokban és viasz-adományokban kellene 
keresnünk némely helyen a régi oblatiókat, nem pedig 
a párbérben. Azonban, ha ezen adományokat kizáró-
lag az elmaradt oblatiók fejében fizették volna is a 
leány-egyházak hivei, a mit nem lehet mondani, az 
oblatiók teljes átalakulásáról még ebben az esetben 
sem lehetne szó, mert hiszen azok az oblatiók, a 
melyeket a hivek a saját templomaikban adtak, ez 
által még nem lettek beszüntetve. 

Azt írja továbbá Timon munkájában, hogy az 
előbb bizonyos nagyobb ünnepekhez fűződő oblatiók 
«évenkint visszatérő kölelező egyházi szolgáltatássá, 
szóval egyházközségi adóvá váltak», még pedig azokra 
nézve, «a kik a parochialis kényszernél fogva a lel-
készi funkciókat igényibe venni jogosítvák és kötelez-
vék» a lelkész ellátása céljából. 

Altalános egyházjogi szempontból már körvona-
loztuk álláspontunkat Timon ezen elméletével szem-
ben és kifejtettük, hogy az oblatiók átalakulása kö-
telező természetű szolgáltatássá, úgy, a hogy azt Timon 
képzeli, sehol a világon létre nem jöhetett. Mert ha 
az oblatiók kötelezővé válhattak is bizonyos körül-
mények közt, a laudabilis consuetudo alapján, ez a 
kötelezettség nem volt olyan, hogy a plébános jog-
igényeit egyesekkel szemben érvényesíthette volna. 
Már pedig a párbér mindenkor olyan természetű 
köteles tartozás volt, a melyet sohasem az egész 
hivőközönséggel, hanem csakis egyes hívekkel szem-
ben lehetett és kellett realizálni. 

1 Schmauk : Supplementuni analectorum terrae Scepusi-
ensis. Szepesváraljae, 1889. II. 101. 
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Azonban nemcsak egyházjogi szempontból nem 
ál lha tmegTimon elmélete,hanem azon okból sem,meri 
történelmi emlékeink a mellett tanúskodnak 1. hogy 
az áldozati oblatiókat nálunk sohasem tekintették 
kizárólagos parochialis szolgáltatásoknak és 2. hogy 
az áldozati oblatiók sem a parochialis kényszer foly-
tán, sem a lelkészek ellátása céljából, sem más vala-
mely úton és okból nem alakultak át semmiféle köte-
lező egyházi szolgáltatássá, hanem változatlanul meg-
maradtak önkéntes adományoknak egészen napjainkig. 

Ha az áldozati oblatiok parochiális szolgáltatá-
soknak tekintettek volna, akkor a hivekntík csakis 
saját parochiális egyházukban lehetett volna adomá-
nyaikat fölajánlani. Már pedig tudjuk, hogy idegenek 
is adhat tak bármely egyházban oblatiot. 

A XIII. század közepe táján az egri egyházmegyé-
hez tartozó papság' azzal a panasszal fordult a pápá-
hoz, hogy a püspök, a nagyprépost főesperesek, és 
kanonokok a falusi egyházak ma jdnem minden jöve-
delmeit magukhoz vonják és számukra alig vala-
mit hagynak meg a tizedekből, az oblatiokból és 
obventiokból. 

IV. Ince pápa előbb káplánját, Ubaldus mestert bizta 
meg a panasz tárgyának megvizsgálásával, azután pedig 
néhány hazai főpapot küldött ki az ügy elintézésére. 

Ezek el járván megbízatásukban, a következő 
ítéletet hozták. A tized negyedrésze legyen a lelkész-
kedő papságé ; a másik negyed fordíttassék az illető 
egyház szükségleteire, világításra, egyházi fölszerelé-
sekre stb., a többit pedig kapja meg a püspök. Ezen-
felül annak a készpénznek, arany vagy ezüstneműek-
nek a kétharmadát, a mit akár a plébánia hivei, 
akár mások quae a parrochianis vei aliis Christi-
fidelibus offeruntur fölajánlanak, szintén a püspök 
kapja meg; a pénz egyharmadát pedig, valamint a 
fölajánlottkenyeret,húst,gyertyátegészen a plébánosok. 
Ezt az ítéletet 1255-ben a papság kérelmére IV. Sándor 
pápa is jóváhagyta és megerősítette.1 

A váradi káptalan legrégibb statntumai közt is 
találunk egyet, mely arra nézve intézkedik, mi tör-
ténjék azokkal az oblatiokkal, a melyeket a szent 
László ereklyéihez zarándokló hivek szoktak itt föl-
ajánlani.2 E zarándokok pedig nemcsak Várad kör-
nyékéről sereglettek ide, hanem az ország legtávo-
labbi részeiből és soraikban nem egyszer koronás 
főket is találunk, a kik épen nem fukarkodtak ado-
mányaikkal. Hiszen Árpád és vegyes házi királyaink-
nál azt mondha tnók szokásban volt, hogy megkoro-
náztatván szent István koronájával Székesfehérvárott, 
innen egész kiséretökkel szent László sírjához zarán-
dokoltak, esküdni arra a szent sírra, hogy mint egykor 
annak csendes lakosa, úgy ők is népük boldogságában 
fogják keresni örömüket.3 

1 Wenzel: Arpádkori ú j okmánytár. Pest, 1869. VII. 390. 
2 Bunyitny : A váradi káptalan legrégibb statutumai p. 60. 
3 Bunyitay : A váradi püspökség története. Nagyvárad. 

1883. I. 84. 

Ez mind azt tanúsítja, hogy a híveknek igen is 
szabadságukban állott más egyházakban is nemcsak 
ájtatoskodni, hanem épen ezen ájtatoskodással kap-
csolatban oblatiot is adni és hogy a régi magyarok 
e szabadsággal mindenkor éltek is. 

Ha az aldozati oblatiok a parochialis kényszer 
folytán váltak volna kötelezőkké, akkor ezekhez 
csak a parochia pap jának lett volna joga, akkor 
ezek csak őt illeték volna meg, mert az oblatiokat 
a hivek csakis a plébános ellátása céljából lettek 
volna kötelezve nyújtani, nem pedig, hogy ezekben 
más egyházak is részesedjenek, a kik a parochiával 
semmiféle összeköttetésben, kapcsolatban nem állottak. 

Már pedig nemcsak a püspök, a ki utóvégre is 
úgy tekintendő, mint az egyházi vagyonnak az egyház-
megye területén legfőbb kezelője, kaphatott ebből, 
mint föntebb láttuk, bizonyos részt, hanem a káp-
talani tagok is. 

A győri egyházmegyében pl. a XIII. század közepe 
tá ján épen az volt a baj, hogy a kanonokok nagyon 
is nagy részt követellek ezekből maguknak. Mire az 
ország nagyjainak, elsősorban természetesen magának 
Omode püspöknek hozzájárulásával, IV. Béla király 
1255-ben úgy rendezte a kérdést az egyházmegyei 
papság és a kanonokok közt, a mibe azután ezek 
is belenyugodtak, hogy a tizedek quarláinak negyed-
részét a lelkészkedő papság kapja meg, háromnegyed 
részét pedig a székesegyházi kanonokok. Az oblatiok, 
obventiok és mortuariák ellenben a plébánosokat 
illessék egészen, kivévén, a mi az egyes egyházaknál 
a védőszent ünnepén befolyt, mert ezt a kanonokok-
nak jelölte ki a király, úgy azonban, hogy a káptalani 
tagok ennek átvételével ne világi egyént bízzanak 
meg, hanem egyházi embert.1 

Sőt nemcsak kanonokok, hanem szerzetesek, 
apácák is élvezhették ezeket az oblatiokat. A budai 
királyi kápolnában befolyt áldozati adományokat min-
denkor a margilszigetiapácákkaplákmeg,csakl332-ben 
kénytelenek panaszukkal a pápához fordulni, hogy 
a kápolna papjai ezeket az oblatiokat visszatartják és 
saját céljaikra fordítják.2 Tud juk továbbá, hogy midőn 
Báthory András püspök rendezte 1312-ben az általa 
Várad-Velencén alapított klarisszáknak a plébánia-
egyházhoz való viszonyát, egyebek közt azt is szabá-
lyozta, hogy a plébániaegyházban különféle alkal-
makkor bemutatot t szentmisék alatt fölajánlott obla-
tiokat kétharmadrészben a plébános kapja meg, 
egyharmadban pedig az apácák, ha a szentmisén ők 
is jelen voltak. Ha az apácák valamelyik szentmisén 
nem vetlek részt «si autem non coofficiarent», akkor 
minden a plébánosé lett és az ő káplánjaié.3 

Esztergomban pedig a XIV. század végén, dacára 
hogy a székesegyházban a szent Kereszt ol tárának 
igazgatója volt megbízva a szentségek kiszolgáltatásá-
val, ő volt tehát a várban, a székesegyházban a plé-

1 Hazai okmánytár. VIII. 63. 2 Anjoukori okmánytár. 
II. 587. 3 Fejér. VIII. 4. 585. 
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bános, az itt fölajánlott oblatiokat m é g s e m ő kapta 
meg, hanem az értékesebb arany, ezüst adományokat 
a káptalan, a közönségesebb oblatiokat pedig a kar-
káplánok, praebendatusok. De még ezek sem mindig. 
Mert pl. a Boldogságos Szűz oltárán, Nagvboldog-
asszony ünnepén adott oblatio az oltár igazgatóját 
illette, úgyszintén az is, a mi a kora reggeli órákon 
mondott szentmiséken begyült. Azokon az ünnepeken, 
a mikor valamelyik oltárnak a védőszentjét ünne-
pelték, hasonlóképen az oltárigazgatóé lett az oltárra 
fölajánlott adomány. Kivévén Pálmavasárnapját, a 
mikor a succentor kapta azt meg és Nagypénteket, 
a mikor a sekrestyében adott oblatio a subcustosé volt.1 

Az áldozati oblatiok tehát sem oly összefüggés-
ben nem voltak a parochialis kötelékkel, hogy ezeket 
a hivek csakis saját parochialis templomaikban ajánl-
hatták volna föl, sem pedig, hogy az oblatiokban 
csakis az illető parochia plébánosa részesedhetett 
volna. Kollrínyi Ferenc dr. 

JÇatholikus hitélet Angliában. (n.) 
A korszerű vallási kéi'désekről nyújtott felvilá-

gosítás egy másik módját akkor ismertem meg, mikor 
a szomszéd St. Asaph városka kis katholikus kápol-
náját meglátogattam. Az ajtótól jobbra egy több-
szakaszos doboz volt a falra szögezve; mindegyik 
szakaszban könyvecskék és négy-, legföljebb nyolc-
oldalos lapocskák voltak. Ezek arra vannak szánva, 
hogy a ki akarja, elvigyen belőlük valamit. Kivettem 
egy ily lapot s most is őrzöm még. Cime: «Az ön-
magával meghasonlott ház. Vájjon az «Established 
Church of England» (az angol államegyház) Krisztus 
igaz egyháza-e vagy annak egy része?» Miután a liver-
pooli anglikán püspök, Ryle dr., szavait idézte, a me-
lyek rámutatnak az anglikán egyház belsejében dúló 
szaggatottságra és egymásnak ellenmondó tanítá-
sokra meg szokásokra, kérdi, hogyan mondhat ja 
még gondolkodó ember az anglikán egyházat Krisztus 
egyháza részének? Hiszen Krisztus azt parancsolta, 
hogy ez az egyház tanítson minden nemzeteket. A mely 
egyház tehát még két plébánián sem tudja ugyanazt 
tanítani, nem lehet Krisztus egyháza. Krisztus az 
igazság Lelkét adta, hogy vezesse egyházát minden 
igazságra ; ám az igazság lelke nem vezetheti egy-
azon időben ugyanazon egyház egyik pártját arra, 
hogy az Urnák az Olláriszentségben való jelenlétét 
állítsa, a másik pártot meg arra, hogy ezt tagadja. 
Krisztus a kárhozat terhe alatt kötelezte az embe-
reket, hogy hallgassák az egyházat; de melyikre 
hallgassunk, az anglikán egyház High-Church vagy 
Low-Church részére? így érvel röviden s velősen 
tovább. Végre, minthogy Isten nem az ellenmondás, 
a hamisság, a szakadás Istene, hanem egy az Úr, 
egy a hit, egy a keresztség, kérdi, hol található meg 

1 Visitatio capitali e. m. Strigoniensis. A. 1397. p. 32, 40. 

mindez? S feleli: a római katholikus egyházban 
Ezt aztán még pár sorban kifejti. 

Ily lapocskák és röpiratok terjesztését a «Catho-
lic Truth Society — a kath. igazság társulata» esz-
közli, a mely 1884 óta áll fenn. Célja nemcsak a 
röpiratokkal és olcsó könyvekkel való apostolkodás, 
hanem egyúttal a nem tanult embereknek segéd-
kezet nyújtani vallásuk jobb ismeretére, maguk a 
protestánsok közölt is felvilágosító iratokat terjesz-
teni a katholikus vallásról; söt még lelkigyakorla-
tokról is gondoskodott a munkásnép számára. E fel-
világosító lapocskák számára vannak a vidéki templo 
mok bejáratánál a már jelzett dobozok. 

A vidéki plébániák, illetőleg állomások, missiók 
hivei, mert szoros értelemben vett plébániák nincse-
nek, sokszor nagy távolságokban szétszórtan élnek 
farmjaikon. így egy ízben jó egy órányira kellett 
mennem egyik paptársammal, hogy egy magános 
házikóban lakó két jó lelket meglátogassunk s őket 
a húsvéti istentiszteletre meghívjuk. Öregek és bete-
gesek voltak szegénykék s így a télen át nem igen 
tehették meg vasárnaponkint a fáradságos utat he-
gyen-völgyön át. Ezek a látogatások nem kis terhet 
rónak a lelkészkedő papságra, de folytonos érint-
kezésben tartják híveivel. A pap mindig szivesen 
látott vendég az ily jólelkű szegények kunyhóiban. 
Hogy ily utakat a papok nem egyszer kerékpáron 
tesznek meg, azt az angol viszonyokhoz mérten 
érthetőnek találjuk, a hol a hivek papjaikat a nyil-
vánosságban úgy sem láthatják máskép, mint rövi-
debb vagy hosszabb kimenő kabátban, anélkül, hogy 
ily szokást más, egészen eltérő viszonyok közt élő 
népeknél és országokban egyszerűen utánozhalónak 
tartanánk. 

Az egyházi ünnepségeket lehetőleg nagy fénnyel 
tartják meg. Karácsonykor a templomban betlehemi 
jászol volt felállítva. Ez, mint megtudtam, minden-
felé szokás. A jászol megmarad egész Háromkirá-
lyok napjáig. Az éjféli mise is közönséges; de Lon-
donban és más nagy városokban csak jeggyel lehet 
ilyenkor a templomba bejutni, nehogy oly elemek 
is befurakodjanak, a kik nem az istentiszteletet ke-
resik. Mindamellett minden templom telve van nép-
pel. Továbbá 1906-ról azt is olvasom a Tabletben, 
hogy Londonban óriási volt Karácsonykor a szent-
áldozáshoz járulók száma. 

A karácsonyi ünnepen a családban ugyanoly 
módon emlékeznek meg az Üdvözítő hozta mennyei 
ajándékokról, mint a kontinensen. A karácsonyfa, 
a gyermekek megajándékozása általános, mint érte-
sültem, bár Walesben nem igen vettem észre. Az 
egész karácsonyi hetet a gyermekek ünnepének te-
kintik. Hogy a szegény gyermekek is részesülhes-
senek ebben az örömben, sok helyütt az iskolában 
vagy valamely otthonban rendeznek karácsonyfával 
egybekötött nagy ebédet. Ilyen esetet tudok Liver-
poolról, Market-Harboroughról stb., a hol az iskola 
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összes gyermekeit megvendégelték. Néha egy gazda-
gabb jótevő ajándéka az egész. London egyik szegény 
otthonában 330 szegénynek adtak bőséges karácsonyi 
ebédet, a melynél az előkelő látogatók szolgállak 
fel. Természetesen ezen ebédeknél sem hiányozha-
tik az angolok két karácsonyi étele, a pulykape-
csenye és a whiskyvel leöntött és égetett p lum-pud-
ding (mazsolaszőlő pudding), a minek a családok-
ban is meg kell lennie. A «merry Christmas — víg 
karácsonyt» kölcsönös kívánása ép oly általános, 
mint a «happy new year — boldog újévet» köszöntés. 

Gyertyaszentelőkor az egész templomi gyüleke-
zet a szentelt égő gyertyákat tartva vesz részt a 
szentmisén, ősi szokás szerint, a mely ez ünnepnek 
a Candlemas vagy Candlemasday (gyertyás mise-
nap) nevét adta. 

Virágvasárnapon hasonló módon tesznek a szen-
telt gallyakkal ; a barkák helyett puszpáng vagy más 
mindig zöld gallyat használnak. A szentsírt olyan 
alakban, mint nálunk, nem ismerik Angliában s 
eszerint a nagyszombat délutáni feltámadás-körme-
netet sem. A mit ott szent sírnak neveznek, az a 
feldíszített oltár, a melyben Nagycsütörtökön a leg-
méltóságosabb Oltáriszentséget őrzik a nagypénteki 
csonka-misére. A mi szentsirjaink csakis Német-
országban, Ausztriában, Svajcban és minálunk 
vannak általános szokásban. Több helyen tartanak 
körmenetet Húsvét hetében, másutt Pünkösdkor. 
Ezekről később szándékozom szólni. A westminsteri 
székesegyházban, Londonban, a bérmálás szentségét 
nemcsak Pünkösdkor szolgáltatják ki, hanem min-
den hó harmadik vasárnapján is részesülhetnek benne 
a jelentkezők. 

Arra vonatkozó tudakozódásaimra, vájjon az 
ily jól gondozott hivek mennyiben gyakorolják is 
vallásukat, a következő felvilágosításokat nyertem. 
Nemcsak a szegények, hanem a közép és magasabb 
osztályokhoz tartozó katholikusok is átlag véve buz-
góak vallási kötelességeik teljesítésében. A maga-
sabbrangúak vallásossága messze túlszárnyalja nem-
katholikus rangtársaikét s őket a társadalmi életben 
is magasra emeli. Közömbösség inkább a nagy vá-
rosok, London, Liverpool, Manchester stb., földhöz 
ragadt szegényeinél található, és főkép az ivás ered-
ménye. Ha némi különbséget mégis konstatálhatunk 
az egyes vidékek szerint, úgy vagyok értesülve, hogy 
a szorosan vett Anglia északi részében, a Lancashire 
és Yorkshire grófságokban buzgóbbak a hivek, mint 
délen, főkép London vidékén. A déli vidékeken gyak-
rabban fordul elő, hogy csak húsvétkor járulnak a 
szentségekhez, míg északon rendesen minden hónap-
ban gyónnak és áldoznak. A gyakori szent áldozás-
ról szóló pápai dekrétumot mindenütt nagy öröm-
mel fogadták s azóta még gyakoriabbak a szent áldo-
zások. Déli London egyik kisebb állomásán, Streat-
hamben, 1906-ban 13000 volt az áldozások száma. 
Ha tekintetbe vesszük, hogy Londonban körülbelül 

400 ezer katholikus van jelenleg és hogy a plébánia-
szerű templomok és kápolnák, ú. n. állomások, száma 
a Catholic Directory nyomán több mint 150, egy-egy 
ily állomásra átlag véve 2000 lélek esik. Tehát hoz-
závető számítás szerint a nevezett állomás minden 
hívőjére 6—7 szent áldozás j u t ; ha pedig az egészen 
kis gyermekek és a hanyagok számát együttvéve 
700-ra tesszük, a többi 1300 lélekre 10 áldozás esik 
az év folyamán. A kik csak egyszer járulnak éven-
kint a szentségekhez, magukat rossz katholikusok-
nak tartják. Itt a déli vidékeken többször megesik 
az is, hogy nem katholikus iskolákba adják a szülők 
gyermekeiket, a mi északon nagy ritkaság. 

A mi a vasárnapi istentiszteleten való részvételt 
illeti nagy városokban, csak annyit tudtam meg, 
hogy néhány évvel ezelőtt egy nagyobb londoni lap 
erre vonatkozó megfigyeléseit számadatokban közölte 
s azt állapította meg, hogy a katholikusok e tekin-
tetben messze túlszárnyalták a másvallásúakat. Pedig 
tudvalevő, hogy az angolok felekezetei mind elég 
buzgó templomlátogatók. Érdekes, a mit a már em-
lített Vaughan atya egyik beszédében mondott. Sze-
reti, úgymond, ha az ember vasárnap felüdülést keres, 
de nem mielőtt Istennek megadta volna a köteles 
tiszteletet. O e délután körülbelül kétszáz kereskedő 
és iparos ifjúval kirándul a vidékre, de ezek reggel 
mindnyájan a szent áldozáshoz is járultak. 

A családban is átlag véve virágzik a katholikus 
élet. Mint egyik barátom közölte, igen sok katholikus 
családban közösen szokták a reggeli és esti imád-
ságot végezni. Májusban is gyakran közösen imád-
kozzák a szentolvasót; ép így októberben, ha nem 
mehetnek el a templomi olvasóájtatosságra. Rend-
házunk környékén magam is láttam s más vidékek-
ről is hallottam, hogy Jézus Szentséges Szivének 
tisztelete nagyon el van terjedve, főképen északon. 
Mondanom sem kell, hogy a «Miasszonyunk nász-
ajándékának» utódainál Szűz Mária tisztelete is álta-
lános és igen mély. A szegényeknél is csaknem min-
den családban diszes kis Mária-oltárt állítanak május 
havában. 

Közönséges szokás a gyermekeknél, hogy a nagy-
böjt idején az édességeket, nyalánkságokat megtagad-
ják maguktól. A serdülő ifjaknak pedig kedvelt gya-
korlata abban áll, hogy engesztelésképen vagy más 
célra «fogadást vagy Ígéretet tesznek» (t. i. arra, hogy 
néhány hónapon át tartózkodnak minden szeszes ital-
tól). Igen gyakori majd minden néposztálynál a val-
lási dolgokról való társalgás, s ez a legtermészetesebb 
és legőszintébb módon szokott folyni. 

Mindezek az apró vonások, a melyek magukban 
még nem látszanak nagy jelentőségüeknek, együtt-
véve arra vallanak, hogy az angol katolikusok leg-
nagyobb része teljesen át van hatva katholikus meg-
győződésétől és hogy azt életébe is átviszi. A hitélet 
megnyilatkozásának egy-két más terét talán még 
lesz alkalmam később ismertetni. Hogy hibák is elő-
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fordulnak s a kor veszedelmei ellen Angliában is föl 
kell vértezve lenni, könnyen érthető. De a meddig 
az előbbiek nem szaporodnak el nagy mértékben s 
a mig e veszedelmek elhárításán fáradoznak az arra 
hivatott körök: addig remélhetjük, hogy az angol 
katholikus egyház nemcsak számra nézve fog a jövő-
ben is gyarapodni, hanem megőrzi azt az életerői, 
meleg és frissen lüktető hitéletet is, a melyet őseitől 
örökölt és a mely a jelenben a mult három század 
nagyszámú vértanúinak áldása- és gyümölcseként 
tekinthető. A veszélyek, a melyek ellen védekezniök 
kell, főképen a műveltebb osztályokat fenyegethetik 
a környékező vallástalan légáramlat részéről. 

A liberálizmus, agnoszticizmus, racionalizmus és 
a többi ékesnevű izmus, a napilapok, folyóiratok, 
tudományos színezetű enciklopédiák és egyéb iro-
dalmi termékek útján hozzájuk is könnyen befura-
kodnak; s főkép az angolok szemében oly fontos 
bibliai kérdéseknek Harnack és társai szellemében 
való ellerjedett fejtegetései — a mire találó példa a 
teljesen racionalistikus irányú Enciclopaedia Biblica 
1901-ből — oly nézeteket olthatnak a megkülönböz-
tetni nem tudó és az új elméletek felé már csak 
ujdonságuk miatt is vonzódó lelkekben, a melyek 
mindenre jók lehetnek, csak egységes és helyes világ-
nézet alkotására nem. 

Ezenkívül azt is hallottam, hogy a még hetven év 
előtt oly általános, de a vatikáni zsinaton halálos 
döfést kapott gallikanizmusnak némi nyomai itt-ott 
találhatók régibb családokban. Szerencsére az egy-
ház hivatott képviselői mindig résen vannak, a mint 
azt a lapokból ismert Tyrell esete is mutatja. E kü-
lönben tehetséges férfiú iratai talán tévútra vezethet-
tek volna némelyeket, bár csak igen kis körben ; de 
a mióta ismeretes, mily állást foglalt el vele szem-
ben Krisztus helytartója, sőt már a mióta Jézus tár-
saságából épen jelzett iránya miatt 1906. év elején 
el lett bocsátva, tisztelőinek és eszméi csodálóinak 
száma szemernyire zsugorodott össze. Véleményünk 
szerint ő is, mint a történelem sok más jeles tehet-
ségű alakja, a kik e tehetségükkel visszaéltek, rövid 
idő múlva el lesz felejtve; az angol katholikusok 
pedig tovább haladnak a már ötven éves hierarchia 
vezetése alatt a helyes úton, a melyet nekik is meg-
mutat az egyház, a mióta a hierarchiát visszaállította. 

Jablonkay Gábor S. J. 

Marx és "Engels jövendő kommunizmusának 
bírálata. <i.> 

E folyóirat ezidei 4. számában ismertettük a szo-
cialisták jövendő társadalmát, melyet Marx nyíltan 
kommunizmusnak mond ; az újmarxisták azonban, 
bizonyos tartózkodással, inkább csak kollektivizmus-
nak szeretnek nevezni. Lényegbevágó különbség a 
két fogalom között nincs; a kollektivizmust, a meny-
nyiben a használati javakat magántulajdonnak hagyja 

meg, a teljes kommunizmus elöfokának szokták 
tartani. 

A kritikától nevezett cikkünkben tartózkodtunk. 
Azonban, bár a gyakorlott szem azonnal észreveheti 
is a tévelyeket, az egész kép mégis káprázatos be-
nyomást tesz s egyes gondolatmenetei nagyon is 
kihívják a kritikát. 

Azért nem is késünk vele. Időszerűnek is tart-
juk fontolóra venni azt, a mit a szociáldemokrácia 
Európaszerte, sőt az egész világon végcéljának tekint. 
A magyar szociáldemokraták is sűrűn hangoztatják, 
hogy az általános választójog, melyért oly ádáz küz-
delmet folytatnak, csak egy alkalmas és erős eszköz 
a végső cél megvalósítására.1 Ez a végső cél pedig : 
a szociálista nagymesterek által megrajzolt jövendő 
kommunista-társadalom. 

Megvizsgáljuk tehát jelen cikksorozatunkban 
általános bölcseleti, lélektani, nemzetgazdasági és 
kultúrtörténeti szempontból, vájjon megvalósítható és 
kivánatos-e Marxék jövendő társadalma? 

Talán nem is kell külön mondani, hogy, ha már 
kiderült is ma jd a Marx-féle kollektivizmus meg-
valósíthatatlansága, a mi mindenesetre nagy nyere-
ség, az ügy azzal még elintézve nem lesz. Mert kér-
deni kell, hogy, ha a végső céll nem is sikerült 
elérniök, vájjon mi az, a mit elérhetnek? Francia-
országban például nem valósították meg mindjár t a 
kollektivizmust, de azért nem csekély dolog, hogy 
szerveztek egy szociálista miniszteri tárcát, mely-
nek első birtokosa, Viviani, legsürgősebb kötelessé-
gének tartotta kiűzni székhelyéből az érseket, lefog-
lalni annak palotáját a maga számára s kijelenteni 
az első programmbeszédben, hogy majd igyekszik 
«az égi fényeket kiojtani». Világos, hogy egy szerve-
zett, jól disciplinált, nagy eréllyel folytatott küzde-
lem, a minő a szociáldemokratáké, a társadalom 
alakulására befolyás nélkül nem maradhat . E befo-
lyás foka és természete mindenütt attól függ majd, 
vájjon mekkora energiával és mennyire tervszerűen 
fogják belekapcsolni a keresztény világnézet hivei 
a maguk ideológiáját, az etikai, vallási, hazafias, 
emberbaráti mozgatóerőket a társadalmat átalakító 
hatalmak közé. Erről azonban majd a társadalmi 
fejlődés törvényeinek tárgyalásánál szólunk. Egyelőre 
elég dolgunk akad a komunizmussal is. 

1. Mindenekelőtt sötét árnyat vet a jövendő 
szociálista társadalomra, hogy azt csak erőszakos 
fölforgatás, hallatlan vérengzés ú t ján lehetne meg-
valósítani. Marx még azt hitte, hogy a jövő társadal-
mát a mai társadalom szive alatt hordja, vagyis hogy 
az új kommunistaállapotok a mai viszonyokból ter-
mészetes módon fognak születni. A proletáriátus — 
úgy mondta Marx — e nagy születésnél csak a ma-
dame szerepét fogja játszani s csak kedvezőtlen eset-
ben kell majd vashoz nyúlnia. 

1 P. o. Népszava 1908. január 23. vezércikk. 
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Ez a nézet ma már tarthatatlan. A jövendő tár-
sadalom magától, emberi közreműködés nélkül létre-
jönni nem fog. A mai társadalomban nem állapít-
ható meg a fejlődés oly iránya, mely szükségképen 
a marxizmushoz vezetne. Nincsenek mechanikai tör-
vények, melyek — mint Marx hitte — a jövő társa-
dalmat csinálnák. A tudományos kritika sorra meg-
döntötte a Marx által fölállított, úgynevezett imma-
nens törvényeket, melyek hatalmától ő a nagy tár-
sadalmi átalakulást várta.1 így ma már senki sem 
hiszi, hogy a proletáriátus létnivója föltartóztathatat-
lanul sülyed, hogy a középüzemek száma állandóan 
csökken, hogy a tőke mindig kevesebb és kevesebb 
kézben összpontosul. Senki sem hiszi, hogy bekövet-
kezhetik az az állapot, a mikor öt-hat pénzoligarchá-
val szemben a kisajátított proletárok milliói fognak 
állani. A kevesek, oí oÁíyoi, és a sokak, oE mlXoí, aristo-
telesi ellentéte nem áll be. A mechanikai összerop-
panás elmélete (Zusammenbruchstheorie) elvesztette 
a hitelét. Sombart például nem látja be, miért nem 
vezethetnének a mai állapotok valami modern ipari 
feudalizmushoz !2 

A proletáriátusnak a nagy fölforgatást magának 
kell megcsinálnia, tűzzel-vassal, a modern technika 
pusztító szereivel. A társadalom fejlődésének egyet-
len törvénye sincs, mely munkájukat megkönnyítené 
és a vérengzést fölöslegessé tenné. 

A materialista világnézet elterjedésétől is hiába 
várta Marx a dolgok simább menetét. A materializ-
mus azon tana — mondja a «Heilige Familie»-ben 
Marx3 — hogy az emberek eredetileg jók s az ész-
beli tehetségekre nézve egyenlők voltak, előbb-utóbb 
a kommunizmushoz fog vezetni. Az élvezet jogának 
egyenlősége az a felső tétel, melyből a vagyonközös-
ség, mint logikai következtetés folyik. Ezen nézetek 
általános elterjedésétől is sokat remélt Marx, persze 
hiába. Mert hiszen folyik e a materializmusból az, 
hogy az emberek eredetileg jók voltak? Hobbes 
materialista volt s mégis «bellum omnium contra 
omnes»-nek írja le az emberek ősállapotát. S a Gene-
zis irója ? Az csak nem volt anyagelvű s mégis jók-
nak írja le az első embereket a paradicsomi állapot-
ban. Ám bármilyenek is lettek légyen eredetileg az 
emberek, a kommunizmus a materializmusból se-
hogj'se következik. Az eddigi kommunisták nem épí-
tették rendszereiket a materializmus fölé. Ismeretes 
Plato kommunizmusa s ismeretes az is, hogy Plato 
az ideálizmus atyja. Hogy az első keresztények kom-
munizmusa sem eredt anyagelvű forrásból, azt úgy-
hiszem, fölösleges bizonyítani. Az emberek észtehet-
ségeinek egyenlősége sem vezethető le a materializ-
musból. S különben is, ha a tehetségek egyenlősé-
gére akarná alapítani Marx a kommunizmust, akkor 
eleve le kellene mondania minden reményről, mert 

1 V. ö. Sombart, Socialismus (Jena, 1908.), 79. és kk. 11. ; 
Cathrein, Socialismus (Freiburg 1906.), 202. 1. és kk. 

3 Sombart, u. o. 106. 1. 3 206. 1. 

e tekintetben az embereket egyenlőkké tenni nem 
lehet. Annyi igaz, hogy a materiálizinusnak, a meny-
nyiben istentagadó, forradalmi éle van minden oly 
társadalom ellen, a mely a teizmusra épül : azonban 
az még nem jelent kommunizmust. S ha tényleg 
logikai következménye volna is a kommunista tár-
sadalmi berendezkedés az anyagelvű világnézetnek: 
vájjon remélhetik-e a marxisták, hogy ezen világné-
zet általánossá lesz és megkönnyíti a kommunizmus 
születését? Hiszen a materializmus híveinek száma 
annyira fogy, hogy ma már csak a gondolkodni lusta 
epikureisták a bevallott anyagelvűek. A ki gondol-
kodik, az legalább is agnosztikus. Stein sajnálja 
Marxot, hogy elméletét a materializmus futóhomok-
jára építette.1 

Nincs tehát sem eszmei, sem reális erő, mely az 
erőszakot fölöslegessé tenné, vagy csak mérsékelné 
is. Előrelátható, hogy a polgárság a legnagyobb erőt 
fejtené ki érdekeinek védelmére. A proletáriátusnak 
véres munkát kellene végeznie. Ki kellene irtania 
minden olyan elemet, mely nem az ő párt ján állana, 
mely nézeteit nem osztaná. És megnyilatkoznék új-
ból az ember elemi természete, a «nagy állal», a 
platói jxéya &páfi[ioe, mely már ezen gondolkodó sze-
rint is minden tömegcselekvésnél fölülkerekedik. 
Plato az ilyen ochlokratikus elfajulásban a régi titán-
természet, itaXatà ytyavTiy-y) cpùa-.ç, újjászületését látta.2 

Ilyenkor — írja a görög kommunista-forradalomról 
Pöhlmann — a család, a rend, a vallás, a tulajdon 
hagyományos fogalmai e l tűnnek; az emberek nem 
szenvedélyből gyilkolnak, hanem rideg megfontolás-
sal, mert ki kell irtani mindazokat, a kik a régi álla-
potokat visszaidézhetnék.3 

A francia forradalomban az úgynevezet «travail-
leurs égalitaires» nemcsak a királyt, az udvart és a 
minisztereket akarták meggyilkolni, hanem az egész 
liberális pártot és az összes birtokosokat is.4 Az egyen-
lőség Molochjának mindazok áldozatul esnének, a 
kik bármi tekintetben kitűnnének a tömegből s 
veszélyeztetnék az egyenlőség-őrület uralmát. így 
akarta Marat az egyenlőség érdekében Franciaország 
összes intelligenciáját a guillotine alá hurcolni. 
L'égalité était sa fureur — mondja róla Lamartine, 
És ha Charlotte Corday — írja Stein 5 — idejekorán 
meg nem szabadítja az emberiséget ettől a szörnye-
tegtől, akkor a világ oly iszonyatosságokat élt volna 
meg, melyek mellett Caligula, Nero, Robespierre 
kegyetlenségei politikai tréfáknak látszanának. 

Mindezen terror a küzdő táborok nagysága s a 
modern pusztító eszközök mellett a szociálista for-
radalomban félelmetesebb arányokat öltene. A prole-

1 Stein : Sociale Frage (Stuttgart, 1903.), 305. 1. 
s Plato, Törv. 701. 6. 
3 Pöhlmann, Geschichte des antiken Kommunismus 

(München, 1901.). II. köt. 255. 1. 
4 V. ö. Roseter, Grundlagen der Nationalökonomie (Stutt-

gart, 1900.), 1. köt. 255. 1. s Stein: Sociale Frage, 252. 1. 
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táriátus «átmeneti diktáturája» a gaztetteknek, az 
aristotelesi xaxoTtpayía-nak1 korszaka volna. A jog 
helyéhe az egyesült öklök hatalma lépne. A «bête 
humaine» eddig nem látott orgiákat ülne. 

Jehlicska Ferenc dr. 

házi F r e i b u r g i. Br. X. Pius pápa Syttobusáról. — Isme-
retes dolog, hogy X. Pius pápa Syllabusához dr Heiner 

» prelátus, itteni egyetemi tanár irt és adott ki magyará-
zatot. Az még nem volt köztudomású dolog, hogy a 
munka megírására a nevezett theologust maga a pápa 
buzdította, a ki most, abból az alkalomból, hogy mun-
káját a szentséges Atyának megküldötte, Merry del Val 
bíboros államtitkár útján a következő levelet kapta : 

Méltóságos Főtisztelendő Úr ! 
Van szerencsém Önnel, még pedig magának a pápá-

nak megbizásából és nevében, igen kellemesen közölni, 
tudniillik 0 Szentsége üdvözletét és köszönetét a «Lamen-
tobili santé exitu» jelentős decretumhoz kiadott magya-
rázatáért. Hogyha a könyv megküldésében rejlő szíves-
ség és a hozzáadott gyermeki hódolat kifejezése mái-
maga köszönetet tesz kötelességgé : a köszönet és dicsé-
ret még kötelezőbbé és megérdemeltté válik az által, 
hogy On a tekintély erejével elitélt veszedelmes tételek-
ről összeállított terjedelmes gyűjteményhez (Sylloge) 
tudományos magyarázatot irt össze. 

Az Ön viszonya a tanuló ifjúsággal és az a hírnév, 
melyet Ön a theologiai tudományok képviselőinek köré-
ben méltán élvez, kiváló módon hozzájárulnak ahhoz, 
hogy mindazok, kik a nevezett decretumban tárgyalt 
kérdések iránt felvilágosítást kívánnak, azt az Ön mun-
kájában fogják szerezhetni és ott minden bizonnyal meg 
is fogják találni. Örvendek, hogy a Szentatyának e buz-
dító szavait Önnel közölhetem és nem kételkedem az-
iránt, hogy Ön azokból bátorságot fog meríteni mun-
kálkodása gyümölcseinek az egyház és az igazság javára 
való lelkes fordítására a jövőben is. 

Következik az apostoli áldás közlése stb. * 

M ü n c h e n . Teljes világosság a placetum-ügyben. 
Katholikus neveléstani kézikönyv. — A placetum-ügyben 
teljessé lett a világosság. Az apostoli szentszék levelet 
intézett a bajor püspöki karhoz, a mely XIII. Leo pápá-
nak ugyanazon püspöki karhoz, 1887 december 22-én 
intézett levelének elvileg visszautasító álláspontját meg-
újítja és azt az új eseményekre alkalmazza. Föl kell 
tennünk, hogy a bajor kormány az apostoli szentszék 
eljárásáról hivatalos értesítést kapott. Sajátságos szerke-
zetű könyv jelent meg legújabban, a mely feltűnést fog 
kelteni, Ludvig Aue, a donauvvörthi Cassianeum igazgató-
jának a tollából. A cime : «Erziehungslehre». Miben áll 
a sajátsága ? Abban, hogy a katholikus nevelésnek tudo-
mányban és gyakorlatban egyaránt nagy mestere, köny-
vét a «keresztény szabadságra való nevelés» föelvének 
alapjára fektette, bebizonyítva ezáltal is ragaszkodását a 
Cassianeum ismeretes jeligéjéhez: «Régi célokra új 
utakon !» 

* 

Köln. Németország két bibornokának és püspökeinek 
levele a pápához. — Poroszországnak és Rajna-vidéki or-

1 Pol. VI. 9, 9.1296 a. 

szágoknak főpásztorai decemberben gyűlést tartottak itt 
Kölnben. Ebből a gyűlésből a jelen volt főpásztorok 
(a bajorok nem voltak jelen) a következő feliratot intéz-
ték X. Pius pápához : 

«Szentséged nem fog csodálkozni, hanem legfőbb 
sorban időszerűnek fogja tartani, hogy az adott körül-
mények között mi, Poroszország püspökei, közösen a 
mainzi, strassburgi, metzi, rottenburgi püspökökkel és 
a szászországi apostoli vikáriussal, fuldai gyűlésünk 
után egy-két hónappal, ismét összegyültünk. Értekezle-
tünk helyéül ezúttal Kölnt, az érseki székhelyet válasz-
tottuk. Az ok és indíték, mely bennünket télen és sür-
gősen erre a gyűlésre bírt, Szentséged jelentős encykli-
kájában feszik, mely a modernisták tévedései ellen jelent 
meg. A nyilatkozás bizonyára fájdalmas volt, azonban 
tekintve korunk ama szükségletét, hogy a modernisták 
sokféle és sok alakot öltö tévedései leleplezve köztudo-
másra jussanak, a lépés igen hasznosnak és szükséges-
nek bizonyul. A modernisták részint nyíltan, részint 
csalfa rejtelmességgel tagadják a tennészetrend és 
a természetfölötti tudomány világosságait. Ezekkel az el-
járásokkal szemben szükséges volt a tévedések gyöke-
reit és forrásait feltárni, azoknak káros és veszedelmes 
következményeire rámutatni és végül a népek javára 
gyógyszerekről is kellett gondoskodni. Ez okból dicső-
ség legyen az Istennek és állandó hála Szentségednek, 
a ki hatalommal és szabad lélekkel nyilatkozva, a vilá-
got a keresztény igazság üdvös és hatályos fényével 
bevilágította és a tévedések sötétségét eloszlatta. 

A nagybaj megfékezésére Szentséged komoly szavak-
kal hívta föl a püspökök közreműködését az egész föld 
kerekségéről. Azért vagyunk mi őszintén készek a ren-
deletek és tanácsok minden erőnkből való végrehajtá-
sára és arra, hogy Szentségeddel teljes lelkünkből, min-
den erőnkkel közreműködjünk a dudva kiirtására, 
melyet az «inimicus homo», vagyis a sátán hintett el az 
Úr termőföldjén. Álljon mellettünk segítségünkre a jósá-
gos és szeplőtelen szűz Mária s hatalmas közbenjárásá-
val lépjen közbe értünk szent Fiánál. 

Szentséged lábaihoz borulva kérünk apostoli áldást 
reánk és nyájainkra. 

Kelt Kölnben december 24. 1907. 
* 

L o n d o n . A modernizmus ügyében az angol püspö-
kök levele a pápához. Az angol világbirodalom katholikus 
lakosságának a száma. — Az angol püspökök még októ-
ber 10-én fordultak közös levélben a pápához, meleg 
hálát nyilvánítva a modernizmus ellen intézett pápai 
encyklikáért s jelentve, hogy magában Angolországban 
a modernizmus a katholikusok körében nem talál köve-
tőkre. (Annál inkább protestáns részről dicsérőkre, a 
mi igen természetes.) Az angol püspöki kar ama levelét 
azért tartottuk szükségesnek fölemlíteni, mert egyház-
ellenes körök azt híresztelik, hogy az angol katholikus 
püspöki kar a pápai akcióval szemben passzív maga-
tartást követ. Szó sincs róla. Az angol világbirodalom 
katholikus lakossága a következőképp o s z l i k föl : Anglia 
és Írország 5,500.000, Gibraltar és Malta 215.000, Ázsia 
2,085.000, Afrika 350.000, Amerika (Kanada) 2,810.000, 
Ausztrália 1,092.500, összesen 12,053.000 katholikus, 183 
püspöki székhellyel. Az angol felsőházban 34, az alsó-
házban 81 katholikus bír szavazati joggal. I l 
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Par i s . Coullié lyoni biboros érsek feddő levele. 
Coullié bibornok a lyoni főegyházmegye papságához 
főpásztori levelet intézett, mely egész Franciaországban 
nagy visszhangot keltett. Mutatja ezt már csak az is, 
hogy a «Temps» ezt a főpásztori levelet majdnem teljes 
szövegében közölte. A bibornok a francia katholíkusok-
nak azt veti szemükre, hogy az országban dúló vállás-
talanság és egyházüldözés dacára egykedvűen folytatják 
üzleteiket és mulatságaikat. Azt mondja a bibornok, 
hogy a francia katholikusok «önzésükben elaludtak». 
Kemény vád, de való igazmondás. Hiába igyekszik a 
«Gaulois» a főpásztori feddés súlyát enyhíteni azzal, 
hogy «hiszen a francia a legsúlyosabb megpróbáltatá-
sokat mosollyal ajkán szokta fogadni.» Hisz éppen ez 
itt a baj, vagyis, mint a «Gaulois» mondja: «a francia 
könnyelmű jellegű» ember. Ezen kell okvetlen segíteni. 
Mert a francia, akárhogy bizonyítja a «Gaulois» az ellen-
kezőjét, nem volt mindig ilyen, kivált azokban a száza-
dokban, mikor azok az események történtek, a melyekről 
a történelem azt jegyezte föl : «Gesta Dei per Francos». 
Az önzés továbbá az új katholikus franciákat párto-
sokká, egyenetlenkedőkké tette. Nem tudnak egységes 
cselekvésben megegyezni soha.1 Pedig írva vagyon: 
«Concordia parvae res crescunt, discordia maximae 
dilabuntur.» —y —la. 

Iroda- A t á r s a d a l o m és a n e m i k é r d é s . Irta Fényes 
j o m László. Ara 80 fillér. Budapest, Molnárok Lapja könyv-

nyomdája. 1907, 
E cimü munkával kereste meg a szerző «Munka» 

cimü lapomat, egyúttal nyomtatott ismertetést, kritikát 
is csatolt hozzá, hogy a szerkesztő dolgát megkönnyítse, 
s magának hangzatos szólamokkal reklámot csapjon. 
Hogy a lépvessző mennél ragadósabb legyen, Karsch-
Haack-Frigyes dr. berlini egyetemi tanár elismerő nyilat-
kozatával fejeződik be az önbírálat. Eltekintve a modern 
kor eme félszegségétől, lássuk magát a müvet. 

A mű történeti alapon foglalkozik a nemi kérdéssel. 
Nem lehet elvitatni, hogy a szerző összehordotta azt az 
anyagot, melyet összehordani szükségesnek látott, habár 
nem mindig az objektiv adatgyűjtőt látjuk, de annál 
inkább a célzatosságot. Nem lehet ugyan elvitatni, hogy 
az emberiség évezredes történetében az emberi ösztö-
nökkel visszaélt, azok kielégítését életcélul tűzte ki, a 
minek médiuma a nő volt. De a bujálkodók, kéjelgők 
nagy csapata még nem jelenthet általánosítást. Az er-
kölcsi eltévelyedésnek egyes korok osztályai lehettek 
áldozatai, de ugyanazt minden osztályról, annak leg-
nagyobb részéről elmondani botor dolog. 

Pedig az általánosítás a szerző egyik nagy hibája. 
A másik még nagyobb az elsőnél. Fényes László, szo-
ciáldemokrata, a miről nem lehet kételyünk, ha figye-
lünk arra, hogy a mű a szociálista «Molnárok Lap»-ja 
könyvnyomdájából került ki. Fényes László mint vér-

1 Épen úgy, mint a tönkrement lengyelek és mint a szolga-
ságban s ínylődő országos magyar katholikus többség. Még alighogy 
megindult a «Katholikus Népszövetség» akciója s máris akadtak 
szócsövek, melyek azt hirdetik, hogy katholikus egység (a legnagyobb 
kötelességek egyike) katholikusok között ne számítson sikerre ezút-
tal se. Beati paciftci, mondá Jézus. A békebontókról el lehet kép-
zelni, hogy mi az ő isteni Ítélete. 

beli izraelitához és szociáldemokratához illik, materia-
lista, a történeti materializmus alapján áll, a nemi kér-
dést is tisztán gazdasági okokra vezeti vissza. 

Ezek előre bocsájtása után könnyű lesz a mű bírálata. 
«A nő és a prostitúció az ókorban» cim alatt a keleti 

népek Vénusz kultuszát, az egiptomiak erkölcstelen, a 
zsidók kéjes, a görögök, rómaiak feslett közállapotait a 
maga természetes szennyében mutatja be. A történeti 
adatok elsorolásához nincs szavunk, izlés dolga ; elvégre 
ki ily themát vesz tolla hegyére, az a szemérmet — a tudo-
mány nevében félre teszi. De igen, szavunk van a Mózes 
és Jézus című párhuzamhoz. Mózes előtt meghajtja a 
lobogót, nagy szervező volt, kiragadta népét a keleti faj-
talan életből, érzékeit, ösztöneit korlátozta. «Nem igaz, 
hogy a család szentségét a keresztény vallás alapította 
meg. Nem. Mózes volt a családi erkölcsök, a családi 
szentély megalapítója.» Mózes az anyagiakban, a tulajdon-
jog elismerésével és védelmével az individualismus liive 
volt, de a szellemiekben kollektivista, ki mindent egy 
kaptafára húzott. Ó mily ellentét! nem a pápák és a 
hittudósok Krisztusa (27. oldal), de az 1906. évvel ezelőtt 
született Jézus és Mózes között. Jézus individualista. Min-
den embert egyéni hajlamai szerint itél meg. A mi egyik-
nél bűn, a másiknál erény (28. lap). Ezt a következtetést 
a házasságtörő asszony esetéből vonja le : «a ki közü-
letek hiba nélkül való, az vessen reá követ». «Vájjon, 
folytalj a tovább, nem a szabad akarat létezését tagadla-e? 
Dokumentálta, hogy tulajdonságaink, melyek bennünk 
erénynek vagy bűnnek vétetnek, nem akaratunktól függ-
nek, hanem belső hajlandóságunknak a külső körül-
ményekkel való viszonyából, ezért van az, hogy minden 
embernek van olyan tulajdonsága, a mely bűnnek vé-
tetik . . .» U. o. Jézus volt az első, a ki hirdette, épen a 
bukott nőkkel való példával bizonyítva, hogy mindenkit 
a maga levegőjébe kell vinni». 

Fényes László mennyire tévedett abban, hogy Jézus 
csupán az egyéni hajlamokat vette a megítélés, az er-
kölcsi élet normativuma gyanánt, hogy a szabadakaratot 
tagadta, annyira evidens, hogy azt külön bizonyítani 
fölösleges. Jézusra tett egyéb reprodukálhatlan kitételei 
sértik azt a tiszteletet és imádatot, mellyel érte égünk. 
Lángoló szeretetünk szolgáljon szent szivének engesz-
telésül. 

A kereszténység ideje cimü részt Jézus individua-
lismusával kezdi. Tényleg Jézus fölemelte az egyedet, 
az ént, évezredekre megjelölte az emberi jogok útját, de 
nem úgy, a mint azt Fényes László a 28. oldalon kép-
zelte, a ki rossz néven veszi a kereszténységtől, bár 
«egyenjogúsította a nőt a ferfivel, egyben a nemi élet 
terén rabszolgaságban hagyta». Mintha bizony a keresz-
ténységnek két erkölcstana volna, az egyik tágas, a leg-
szélsőbb egyéni hajlamoknak tág kaput nyitó férfi, a 
másik pedig a nőkre féltékenykedő, vasszigorral sújtó 
nőerkölcstan. Jézus fejlődésképes erkölcstanát (64. old.) 
mindjárt az első apostolok rontották el, a kik épen a 
szervezés útján visszatértek Mózes államférfiúi politikájá-
hoz, az emberi normativum megalkotásához». Hogy 
szent Pálnak a szüzességre vonatkozó szavait félre-
magyarázza, hogy a szerzetesi életről szóló régi, hazug, 
koholt históriákkal áll elő, nincs mit csodálkozni. Mikor 
a mű e részeit olvastam, mintha csak a «Népszava» 
szemenszedett tévelygéseit tálalná föl. 
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A házasságot tisztán gazdasági okokra vezeti vissza. 
A férfi meghódítja erejével a nőt, hatalmába veszi, az ő 
tulajdona. A nő életföntartási küzdelmében cserébe 
genusát adta a férfinek — a közgazdasági értékekért. 
Erre a nő utalva volt ; vagy asszony lesz vagy öröm-
leány. Megvan a családi élet, a házasság oka. Hogy ez 
azután monogam vagy polygam volt, annak mindig 
gazdasági, biologiai okai voltak, csak épen nem erköl-
csiek. (84. old.) Fényes László mennyire téved e helyütt, 
elég hivatkozni a kereszténység befolyására, mely keleten, 
mohamedán vidékeken a keresztények közölt monogam 
házasságot tart föl. És hogy a házasság rugói nemcsak az 
ösztönök, de magasabb lelki erők is, szintén köztudomású. 

Megérdemelné a fáradságot, hogy a történeti mate-
rializmuson fölépült téves fölfogással valaki alapos önálló 
munkával végre leszámoljon. Míg e tévedésről kézzel fog-
hatóan a materialistákat meg nem győzzük, ők a maguk 
igazából engedni nem fognak. 

Ilv felfogás után a családi állapotról, a szüzességről, 
a hűségről írt fejezeteire nem vagyunk kíváncsiak. Előre 
tudjuk, mi van azokban. Izleltetőül mégis hadd álljon e 
mondása : «Tudjátok-e, mi a családi állapot ? Tagadása 
annak, hogy minden ember élete egy külön, önmagá-
ban egészet képező világ. Gyakorlati kivitelében pedig: 
embereknek a körülmények ólomsúlyából kovácsolt 
láncával való összeköttetése és még tetejébe, erkölcsi 
hazugságokkal való összeragasztása. (87. old.) 

Ezek után persze nincs más, minthogy Fényes 
László a szabad szerelem hive legyen, melyet annyira 
magasztal a «liüség» cim alatt. (98—99. old.) A nemzés 
jogát hazugságnak minősíti. A férfi és a nő saját érvé-
nyesülésüket keresik és nem a gyermeknemzést. A kéjt 
elébe helyezi a nemzésnek. Majdnem kimondja, hogy a 
nemzés megakadályozását indokoltnak tartja, hisz csak 
az adjon gyermekének életet, a ki jövőjét biztosítani 
tudja. Azután mentől jobban terjed a kultura, annál 
kevesebb emberre van szükség. Végre is a természet is 
sok millió petét hagy elpusztulni. (100 -103. old.) 

E pontban újból sok sarkigazságol támad, melyeket 
ő hazugságnak minősít. Állításainak cáfolatául meg-
jegyezzük, hogy épen a kultura rohamos fejlődése teszi 
lehetővé a megélhetést több embernek, mint a kulturát 
nélkülöző kor. A kultura kihasználja az összes erőket, 
semmit sem hagy elveszni. Sőt mi több, ereje épen a 
megsokasodott emberek egységes összmunkájában van. 
S miként a sok pete termékenyitlenül elvész a termé-
szetben, épen úgy sok nemzett individuum is elpusztul, 
mielőtt részt kérhetne az élet terített asztalánál. 

Különös ! Hogyan egyezteti össze a nemzés meg-
szorítását az ő szabad szerelmével, mindenki egyforma 
jogával ? melyet a szocializmus hirdet, az ő jövendő 
államában megvalósítani ígér. 

A szerző a sok téves, mindig a történeti materializ-
must igazolni óhajtó okoskodása helyett inkább oda 
következtethetett volna, hogy a nemi kérdést az elfajult 
emberek szertelensége tette olyanná, a minőnek ő be-
mutatta, hogy a prostitúció, a pederastia, a kokotteria a 
romlott emberiségnek biinei, betegségei, melyeknak se a 
szabad szerelem, se a kollektivismus nem képezi gyógy-
módját (nem orvosi, de társadalmi), hanem a keresz-
tény szellem, mely ellen a szerző elég botorul lázong. 

Csepela Lajos dr. 

Die wirtschaftsethisclien Lehren der Kirchen-
väter, von Dr. Ignaz Seipel. Wien, Mayer u. Co. 1907. 
325 oldal. 

II. Naz. szent Gergely szépen rámutat, hogy az élet 
igazi javai : levegő vagy napsugár, víz és föld közösek, 
tehát törekedj ünk a vagyonban is bizonyos közösségre az 
által, hogy a gazdagok jótékonyak s adnak a szegény-
nek. Szent Vazul is ezt tekinti eszménynek, de bevallja, 
hogy csak a szerzetben lehetséges ezt keresztül vinni. 
(94—95. o.) Aranyszájú szent János nagyon eredetien tár-
gyalja a kérdést. Antiochia és Konstantinápoly nagy 
városok, a hol sok szegény gyül össze. Itt eszményi álla-
potnak tartaná, ha a gazdagok táplálnák a szegényeket 
alamizsnák által. A régi Rómában is így tettek állam 
és gazdagok, ez utóbbiak hiúságból s hírvágyból, a gaz-
dag keresztények tegyék szeretetből. Különben jónak 
tartja a vagyon különböző elosztását is. Ez a különböző-
ség a haladás és fejlődés kereke, nélküle fárasztóan 
sivár középszerűség volna mindenütt. (108. old.) 

Szent Ambrus és szent Ágoston lelkesülnek ugyan 
a vagyonközösségért, de egyaránt hirdetik, hogy ez a 
tökéletesebb forma, de nem azt, hogy ez a kizárólagos. 
Szent Ágoston követelni akarta papságától, de megvál-
toztatva nézetét, «muto consilium, nolo habere liypo-
critas.» (112—120. old.) 

Szóval a szentatyák csak kettőt hangoztatnak : az 
emberek Isten gyermekei, Krisztus testvérei, tehát test-
véri szeretettel segítsék a gazdagok a szegényeket, dilige 
proximum tuum, sicut te ipsum. Nagy szeretetet kíván-
tak, melynek jelszava : quod superest, pauperibus. Má-
sodszor eszménynek tartották a kommunisztikus gaz-
dasági formát, de beismerték, hogy csak a kolostorok-
ban s kevesek által érhető el. 

Hanem a vagyon a pogányságban tényleg rossz volt, 
mert megszerzésénél a munkától irtóztak a birtokos 
gazdagok s munka nélkül akartak gazdagsághoz jutni. 
Ezért a III. fejezet a szentatyák nézetét tárgyalja a bir-
tokszerzésről. A helyes eszköz egyedül a munka. A ki 
nem dolgozik, ne is egyék s annál kevésbbé dúskáljon 
s űzzön fényűzést. A papság is dolgozzék — legalább 
asketikus szempontból — de róla gondoskodjanak a 
hivők. A világiak űzhetnek tisztességes foglalkozást, lia 
az hitöket nem veszélyezteti. Ezért kezdetben óvtak a 
szentatyák az állami és városi hivataloktól s a katonás-
kodástól, mert a pogány császárok uralnia idején közel 
feküdt a hittagadás. Épúgy tiltva volt a szinészkedés s 
egyéb gonosz művészetek. De a tisztes munkát nagyra 
becsülték. Azonban munkának nem tekintették a pénz-
kölcsönzést. A rentierek kasztját nem ismerték el ; ezeket 
nem tekintik munkásoknak, ezek keresetét rablásnak 
minősítik. (166—168. old.) 

Elvök az, hogy csak a megszorult ember kér köl-
csönt. Ám a kereszteny felebarát kötelezve volna az 
ilyenen segíteni, irgalmas szeretettel kellene fölkarolnia. 
Ha azonban kamatot szed, nemcsak nem segít rajta, 
nemcsak alamizsnát nem ad neki, hanem szorult hely-
zetével visszaél s kegyetlenséggel tönkreteszi, mert többet 
kér tőle, mint adott neki, tehát még rabol tőle, akár a 
gazdag, ki levágatta a szegénynek egyetlen báránykáját, 
midőn vendégeinek lakomát akart adni. 

De nemcsak a javak megszerzéséről, hanem azok 
helyes használatáról is szólanak a Szentatyák. Főleg az 
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alamizsnát hangoztatják, mert ez a szeretet ténye s úgy 
látszik, hogy igazsággal, a justitia elveivel nem lehet 
legyőzni az osztályharcot s nem lehet teremteni méltá-
nyosságot. A szeretet forma virtutum, az erények lelke 
s vére. Mihelyt ez hiányzik, azonnal megszűnik a többi 
erénynek eleven kiható ereje. Nélküle a justitia azonnal 
önzés lesz. Ezt az igaz gondolatot a mai kor kénytelen 
tapasztalni önmagán. Felebaráti szeretet nélkül nincsen 
felebaráti igazság. 

Az utolsó fejezet rövid áttekintést nyújt a szent-
atyák gazdasági s erkölcsi nézetének fejlődéséről. A ke-
reszténység meghozta az alapgondolatot : az ember nem 
a vagyonért van, hanem megfordítva. Az ember az úr 
s a vagyonnak nem lehet rabszolgája. Mihelyt nem rab-
szolga, megszűnik a szotgalelkületnek nemtelen belső 
világa is. Megnemesiil minden. Erény s szeretet lesznek 
az emberiség nagy összekötő szálai s a javak is ezen 
szeretetnek szolgálatában állanak. A vagyon nem ad 
életünknek értéket, tehát ne gyűjtsük azt. De Krisztus 
sem tagadja a magánbirtokot «szegények mindig lesz-
nek veletek». A szerző újra rátér Aranyszájú szent János 
nyilatkozataira s beszédeire. Ez ideálisnak tartaná a 
vagyonközösséget, élénk színekkel festi egy ilyen város-
nak gazdasági életét, beismeri, hogy a megvalósítás lehe-
tetlen s épen azért azzal végzi, hogy egyedül a szerze-
tesi intézmény valósíthatja meg ez eszményt s így csak 
azoknak való, kik ilyen hivatást éreznek. Az egyes gon-
dolatokat azután röviden, de bizonyos tervszerű kidol-
gozásban megtaláljuk szent Ágostonnál, ki egységes 
keresztény gazdasági fölfogási nyújt s pedig teljesen az 
Evangelium tanai alapján. 

Sommerlad természetesen másként érti szent 
Ágostont. Valószínűleg már elfogultsággal nyúlt mun-
kájához «Decivitate Dei». Már a cim elidegenítette ezt a 
modern férfiút, ki csak «mindenható államot» ismer s 
csak az anyagi javakért való küzdelmet tartja igazán 
termékeny nemzetgazdasági elvnek s törvénynek. Nem 
az idézett helyek, hanem saját előítélete alkották tehát 
az Ítéletet, hogy «az augustinizmus gazdasági rendszere 
az evangéliummal való végleges szakítást jelent», a meny-
nyiben az individualizmus rovására csak az egyház 
szervező s irányító hatalmát tolja előtérbe. Nem így van. 
Sommerladnak csak az fáj, hogy szent Ágoston nyíltan 
hirdeti, hogy az állani is Istennek szolgája s a gazdasági 
életet is az evangélium s az egyház erkölcsi szabványai 
kötik. O mindenható államot s erkölcstől független, 
legalább keresztény erkölcstől független gazdasági evo-
lúciót szeretne. Szent Ágoston nem tért le az evan-
gélium útjáról, hanem a szerves fejlődés elveinek meg-
felelően az evangélium parancsait átvitte az állami kor-
mányzat s a gazdasági berendezkedés terére is. 

A könyv gondolatainak ezen kimerítőbb vázlata 
képezi egyúttal annak bírálatát is. A szerző úr egyéni 
véleménye lehetőleg keveset lép előtérbe. O a szentatyá-
kat szólaltatja meg s helyesen csak arra szorítkozik, 
hogy szavaiknak helyes értelmét kidomborítsa. Ezért 
hálás munkát végzett s valóban becses adalékot nyújtott 
az Egyház gazdasági és munkát s társadalmi életet szer-
vező működésének méltatásához. Vajha ezen gondola-
tokat s erkölcsi elveket lehetne ismét belevinni a gaz-
dasági életbe. Most is az «egyenlőtlenség» a legnagyobb 
veszedelem. Minő jó volna, ha ma is a keresztény sze-

retet hatalmas árama járná át a szellemeket s ösztökélné 
őket, hogy az «egyenlőség» eszményi célja felé törjön a 
gazdag kapitalizmus. Csak röviden emiitjük még meg, 
hogy a mű technikai tekintetben a legujabb vívmányok 
szerint készült. Nagyszerű név- és tárgymutató és ritka 
kimerítő felsorolása a használati irodalomnak. Minden 
egyes Szentatya műveiből föl vannak tüntetve az összes 
helyek, melyekre hivatkozott. Kívánjuk, hogy a keresz-
tény nemzetgazdasági irodalom ezen adaléka széles kör-
ben elterjedjen. Rott Nándor dr. 

* 

É r t e s í t é s . A Waschitza-téle rövid szentbeszédek, 
minthogy kevés az előfizető, csak később jelenhetnek 
meg. Segneri nagyböjti szentbeszédeinek II. kötete, 
mely 18 önálló bűnbánati beszédet tartalmaz, kötve 
2.90 K, fűzve 2.60 K, a «Tartsatok Bűnbánatot» című 
imásköny, mely a gyónásról, szent áldozásról és a 
búcsúról bőséges magyarázatot nyújt, 60 fillérért kap-
ható. Szilvásujfalu, u. p. Kozma, Zemplén, 1908 jan. 31. 
Szokolszky Bertalan, plébános. 

Ii. B u d a p e s t . 1908 végéig kiegyenlítve. 
M. Budapest . «A modernizmus és a katholici/.mus» című 

könyvem már a napokban kerül sajtó alá. Szükséges ezt az újabb 
áramlatot ismerni tanaiban, irodalmi keretben, mivel csalóka 
neve megtévesztően hat, valójában rosszabb lévén hírénél. 

G. E s z t e r g o m . A Iiittanárok Országos Egyesülete amint 
a tanítás szellemi színvonalának emelésén fárad, úgy a hitok-
tatók anyagi helyzetének emeléséről, rendezéséről sem feled-
kezhetik meg. Erre eddig csak elvétve gondoltak. Mint látta 
az ügy bonyodalmas, lassan indul, az adatok előzetes össze-
gyűjtését igényli, de há t : gutta cavat lapidem. 

S. P a n n o n h a l m a . Kollányi nagyértékű, egy darab ma-
gyar művelődéstörténelmet felölelő dolgozata után kerül 
sorra. Szeretem a forrástanulmányokat, azokból lehet való-
ságot tanulni. 

B . E p e r j e s . A római és a görög szertartású katholikusok 
testvérek, hitigazságaink a mi erősségünk, ez és a hazafiság 
az a legfőbb szempont, a melynek mindent alá kell rendelni. 
A ki ebben az ügyben fárad, az jól és hasznosan dolgozik. 

Az e lő f i ze tések ideje az év e l e je ; a «Religio» 
e lő f ize tés i dija, a szerkesztőség és kiadó-li ivatal lakása 
a folyóirat h o m l o k á n o lvasható . 

TARTALOM: Képek a modernizmus körül támadt 
harcból, /y'-lől. — Az esztergomi új Rituale. I. Zubriczky 
Aladár dr.-tól. — A «licentia»-ról. Valnicsek Béla dr.-
tól. — A párbér jogi természetéhez. IV. Kollányi Ferenc dr.-
tól. — Kath. hitélet Angliában. II. Jablonkay Gábor S. J.-
től. — Marx és Engels jövendő kommunizmusának bírá-
lata. I. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkró-
nika. —y —la-tói. — Irodalom. Fényes: A társadalom és 
a nemi kérdés. Csepela Lajos dr.-tól. — Seipel : Die vvirt-
schaftsethischen Lehren der Kirchenväter. II. Rott Nándor 
dr.-tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephanenni nyomda r. I. Rudapesl. VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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E G Y E T E M I TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

'Fáraó múmiájának fölfedezése.1 

A sok király között, kik a régi Egyptom fölött 
uralkodtak, egyik sem foglalta el annyira az emberi-
ség képzeletét, mint az, a kivel Mózes vítta meg, honfi-
társai megszabadításáért, hosszú párviadalát. 

Aránylag nem igen régen még kiléte is homályba 
volt burkolva, de utóbbi időkben több adat került 
napvilágra, melyek tényleg bizonyossá teszik, hogy 
Menephtah volt az, a nagy Ramzesz fia. Most pedig 
múmiá já t fedezték föl és burkolták ki, úgy hogy 
szemeink most már azon vonásokon nyughatnak, a 
metyekre egykor több mint háromezer évvel ezelőtt 
Mózes szemei tekintettek. Ezt a múmiát 1898-ban 
találta M. Loret, II. Amenhotep sírjában, Bab el 
Mulenk-ben, Téba mellett. 1900-ban a kairói mú-
zeumba vitték, de csak tavaly jul iusban bontották föl. 
Elliot Smith tanár így ír róla : «Még ha nem is 
tanúskodnék róla világosan a gyászlepel fölirata, a 
bemumiázás folyamatának több részlete arra birt 
volna bennünket, hogy ugyanazon csoportba osszuk 
be ezt a múmiát , a melyhez II. Ramzesz Siptah és 
II. Seti múmiá i tartoznak, a múmia fizikai jellegei 
pedig olyanok, hogy II. Bamzesz és I. Seti-hez való 
rokonságra vallanak. Ezek alapján nem igen lehet 
kételkedni annak igazsága felől, hogy Menephtah 
múmiájával van dolgunk». 

1907. jul ius 8-án fogott hozzá Elliot Smith tanár 
Maspero s még néhány tudós jelenletében a múmia 
kibontásához. Az asztalon feküdt egy hosszúkás alak 
barna vászonban, nem volt szebb, mint a többi, 
pompa, fény nem különböztette meg sok más alan-
tabb álló teremtéstől, semmi egyéb, csak a rövid írás, 
halványult tintával írva a mellen árulta el, hogy benn 
nyugszik mindaz, a mi fönnmaradt Menephtah-ból, 
felső és alsó Egyptom királyából. Lassan, gondosan 
tekerték le a vászonpólyákat, a hosszú végnélküli 
burkolatot. Mikor a mell előtűnt, valaki fölkiáltott: 
«Nini, kifosztották» s ott látták a mellen összetéve 
a két sovány kart, a félig összeszorított öklöket, meg-
fosztva a királyi méltóság aranypálcájától, a mely 

1 The discovery of Pharaoh's mummy. By David Beddoe. 
The Strand Magazine. February. 1908. után. 

mindig sír jukba követte az egyptomi királyokat; és 
ámbár vagy kétezer esztendő elmúlt azóta, hogy a 
rablók megfosztották attól, a hosszú vékony uj jak 
össze voltak görbülve, mintha még mindig szoron-
gatnák a hatalom e jelvényét, melyet oly jól tudott 
forgatni egykoron. 

Látni való volt, hogy a fosztogatás sietősen tör-
tént, mert a tolvajok a gyors fosztogatásukban bele-
vágtak a felső karokba, azon éles szerszámokkal, 
melyekkel az alsó burkolatot szélvágták ; mindamellett 
alaposan végezték munkájukat , mert egyetlen ékszert, 
egyetlen scarabaeust nem hagytak, tisztára kifosz-
tották. 

Míg a gyakorlott kezek folytatták munkájukat , 
mindent átható kíváncsisággal lesték a jelenlévők, 
vájjon milyen forma lesz a Fáraó napfényre került 
alakja. Miféle ember volt ? kihez hasonlított ? Lassacs-
kán előtünedezett a feje, az arca s egyszer csak 
egész mezítelenségében a szemlélő előtt feküdt a 
holttetem. Sok arc van, a mely sehogysem illik az 
illető ember ismert je l leméhez; nem így Fáraó-é. 
Nem volt közönséges arc, a simára borotvált hosz-
szas fej, a magasan hajlott orr, csaknem karvalyszerű 
görbületével, a hosszú keskeny áll, a vékonyan met-
szett száj mind megvoltak; csak a szemek hiányoz-
tak, a melyek a nyájasság valamely muló fölcsillaná-
sával enyhítették a vas áll s a haj thatat lan száj ki-
fejezését. Fáraó, úgy a hogy az Exodus leírja, feküdt 
a kairói múzeum asztalán, a háromezer esztendő nem 
szelídítette meg. Egy emberi gyarlóságot mégis látni 
lehetett rajta : fejeteteje sima s így Fáraó kopasz volt. 
Nem lett volna nehéz egykori megjelenését rekon-
struálni jelen állapotából, az anatómiai vizsgálat 
alapján. 

Simára borotvált testes öreg ember volt, vala-
mivel alacsonyabb az átlagos magasságnál ; sötét-
szinű és kopasz, leszámítva egy kevés tonzuraszerű 
fehér hajfürtöt ; fogatlan, egyetlen, kissé előreálló első 
fogat kivéve a felső állkapocsban. Halálának okát 
most m á r lehetetlen megállapítani, de annyi bizo-
nyos, hogy hanyatló korát nem töltötte kényelemben ; 
bőre egy kissé lazán csügg testéről, mintha valami 
lassan pusztító betegség ölte volna meg. Ütőerei 
nagyon elsatnyultak s fogatlansága, még ha nem is 



102 RELIGIO LXVII. évf. 1908. 

tekintenők nyavalyáját, okvetlenül akadályozta őt 
legalább is az asztal gyönyöreinek élvezetében. Cicero 
kitűnően emelte ki az öregség kellemeit, de a nagy 
szónokénál is nagyobb ékesszólás kellett volna ahhoz, 
hogy meggyőzze Menephtaht annak varázsáról. 

Ilyen volt a nagy zsarnok megjelenése, kit az 
emberiség számtalan nemzedékének Ítélete ért, mint 
az Exodus Fáraó-ját. Minő drámát idéznek föl e 
szavak! Látjuk kezdetben néhány zsidó testvér félté-
kenységét, kik ennek a Fáraónak atyja idején elad-
ják testvérüket Józsefet, szolgaságra. Követjük ez 
utóbbinak változó sorsát a Nílus par t j án ; hogy jut 
csudálatos módon hatalomra, hogy osztja meg sze-
rencséjét testvéreivel, hogyan előmozdítja azok jó-
létét és szaporodását, melyet azonban halála után 
fokonként rabszolgaságba jutás követ, az egyptomiak 
rabszolgaságába «és keserűvé teszik vala életüket az 
agyagkő és téglavetés 1 kemény munkájával és mind-
azon szolgálattal, mellyel a földi munkákban ter-
heltetnek vala». Látjuk az egyik zsidóasszony gyors 
eszejárását, mellyel gyermekét, Mózest, megmenti a 
legyilkolás könyörtelen rendeletével szemben, ennek 
fölfedezését a király leánya által, fölneveltetését a 
Fáraó palotá jában; hogy öl meg egy egyptomit, ki 
egyik honfitársát gyötörte ; gyors futását az országból, 
visszatérését negyven évvel később, oly célból, hogy 
kiszabadítsa, ha lehet, honfitársait a zsarnok karmai-
ból, ki a szabadság után vágyakozó nép törekvései-
nek gátat vetett. 

Figyelemmel kisérjük a hazafi és a zsarnok között 
lefolyt viaskodást, az uralkodónak babonás félelem 
és királyi büszkeség között való vergődését, ígéreteit 
és visszavonásait, végleges beleegyezését, hadserege 
sietős mozgósítását, távozó jobbágyai üldözését s a 
végső katasztrófát a Vörös-Tengerben. Az egész oly 
történetet alkot, melyet még a regékkel terhes Egyp-
tom földje sem múlhatott fölül. 

Mózes, a nagy hazafi, élettörténete tökéletesen 
ismeretes előttünk az ó-szövetségből ; nagy ellenfele, 
a Fáraó életéből ellenben igen keveset tudunk meg. 
A történelem épen csak hogy említi nevét, korát és 
személyes jellemét. Pedig, ha van a régi idők nagy 
uralkodói között, a kiről többet szeretnénk tudni, 
mint a többiről, úgy az kétségkívül az az uralkodó, 
kinek rendelete a téglakészítésről szalma nélkül ma 
is, mint a zsarnokság és eszeveszett elnyomás tető-
pontja válik ki. Nagyon különös, ha meggondoljuk, 
mily fontos dolog lehetett a zsidók robotmunkája 
Egyptomban, hogy mégis oly gyéren emlékeznek meg 
az egyptomi krónikák a zsidókról. Egyetlen emlé-
kezést ismerünk jelenleg s az is igen rövid, egy sír-
táblán, melyet 1896-ban irt le Petrie s melyei az 
Amenaphium tájékán találtak Tébában, melyen Me-
nephtah diadalénekében azt mond ja : «A zsidók meg 

1 A b e r l i n i m ú z e u m b a n l á t h a t ó e z e n t é g l á k b ó l n é h á n y 
darab. Szerk. 

vannak semmisítve, magjuk veszett». Ilyen rövid az 
egykorú értesítés olyan események sorozatáról, mely 
négyezer esztendeje indítja meg az emberiség szivét. 
Az idegen faj egyptomi fogságát rég elfelejtette volna 
az emberiség, ha nem ebből a fajból származott volna 
a kereszténység alapítója. 

Fáraó volt a tizenegyedik a nagy Ramzesz 111 
fia között; anyja Isonofrit, Ramzesz nővére s I. Seti 
leánya volt. Valószínűleg Menephtah egyik nővére 
találta meg Mózest a «sásban». Szerettünk volna vala-
mivel többet tudni róla, már csak azért a szelid rész-
vétért is, a mely az Exodus tragikus leírásában, nőies-
ségével egymaga világítja meg az egyptomi jellem 
komoly képét. Fáraó ifjúságáról keveset tudunk. 
Legalább is hatvan esztendős volt, mikor atyja helyébe 
lépett s kivéve egy kisebb expedícióját Syriába,uralma 
első évei elég nyugalmasak voltak. Már nem volt 
abban a korban, mikor hódításra vágyik az ember 
s ambíciói, ha ugyan egyáltalán voltak, valószínűleg 
rég eltűntek már ifjúságával. Hogy egyetlenegy na-
gyobb művet sem hajtott végre, hanem megelégedett 
néhány emlék állításával, a mely megörökíti ural-
kodását, valószínűleg annak a ténynek tulajdonítható, 
hogy korához képest nem fejezhetett volna be nagyobb 
épületet s így csak utódja dicsőítésén dolgozhatott 
volna. 

Fáraó jelleméről keveset tudunk s azt is csak 
közvetett forrásokból. Hogy nagyon babonás volt, 
igen valószínű, ez azonban jórészben korának tulaj-
donítható. A mi azt a makacsságát illeti, melyet 
Mózes csudáival szemben tanúsított, lehet, hogy annak 
igen egyszerű magyarázata van. Hogy milyen állást 
foglalt el Mózes Fáraó udvarában, vájjon csak a 
szolgálattevő személyzethez tartozott-e, vagy pedig a 
hercegnő kényeztetett kegyence volt-e velejáró elő-
jogokkal együtt, nem tud juk ; de csaknem bizonyos, 
hogy Fáraó jól ismerte őt. Bizalmasság és tisztelet 
természetesen ellentétben állanak egymással s elkép-
zelhetjük, hogy tekintve Menephtah babonásságát, 
hitetfensége valószínűleg annak tulajdonítható, hogy 
Mózest régen ismerte. Hogy az az ifjú, a ki valószínű-
leg játszott vele a Nílus partjain, tudja Isten honnan, 
úgy térjen vissza, mint egy olyan Isten bizalmasa, a 
kiről ő soha nem hallott semmit s követelje 600.000 
rabszolga fölszabadítását, ez még Fáraó-nak is több 
volt a kelleténél s azért nem egy szemfényvesztés 
kellett hozzá, már a hogy ő gondolta, míg meg hagyta 
magát győzetni. 

Fáraó halának okáról nincs értesülésünk. Hogy 
úgy végezte volna, a hogy általában hiszik, az csak-
nem bizonyosan alaptalan föltevés. Semmi adat nincs 
arra nézve, hogy a Vörös-Tengerbe fulladt volna, de 
egyáltalán egy Fáraó-ról sincs följegyezve, hogy így 
halt volna meg; a tény pedig, hogy múmiáját most 
már megtalálták, egyenesen megdönti ezt az elméletet. 

Ámbár régóta elfogadott nézet, hogy az Exodus 
Fáraó-ja így végezte, a Szentírás vizsgálata nem 
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vezet ehhez az állításhoz. Az Exodus XIV. fej. 28. 
versében azt mond ja : «S így térének vissza a vizek 
és elboríták Fáraó egész hadseregének szekereit és 
lovagjait, kik utánuk eredvén, bementek vala a ten-
gerbe ; csak egy sem marada meg közülük». A XV. fej. 
4. verse elbeszéli, hogy «Fáraó szekereit és seregét a 
tengerbe veteüe; az ö válogatott fejedelmei elmerültek a 
Vörös-Tengerben». Magáról t á raóró l itt szó sincs. H a ö 
is áldozatul esett volna, nem valószínű, hogy a zsidók 
ezt a tényt föl nem jegyzik. A Korán azonban sokkal 
határozottabban beszél. A tizedik «Jónás» cimű feje-
zetben azt mondja : «Mi Izrael fiait keresztül vezet-
tük a Vörös-Tengeren, Fáraó és serege követ lék őket, 
erőszakos és ellenséges módon, a míg fulladás köz-
ben azt nem mondta : «Hiszem, hogy nincs más Isten, 
csak az, a kiben Izrael gyermekei hisznek». Moszlim 
hagyomány szól a mellett, hogy Izrael némely fiai 
kételkedvén abban, hogy Fáraó csakugyan vízbe-
fulladt, Gábriel, Isten parancsára, felhúzta Fáraó még 
aranyos fegyverzetébe burkolt testét a víz fölszinére, 
hogy mindnyájan láthassák. De ha csak valaki föl 
nem teszi, hogy tetemét később megkeresték és be-
balzsamozták, a múmia megtalálása megcáfolja Fáraó 
vízbefulását. 

Háromezer esztendő mult el, mióta a balzsamozó 
ügyes keze e múmiát kikészítette. Memphis eltűnt, 
Téba és dicsősége elmúlt, számos hódítás árja söpört 
végig Egyptomon, de Fáraó megmaradt, várva mig 
az örök Isten hívja őt, várva mig Thoth megméri 
szivét egy tollal szemben a mérlegben s akkor ismét 
együtt lesz Osiriszszal ; és megtartva a mester csudás 
művészete által vár, holott az istenek, kikért küzdött, 
rég elpusztultak. 

Osiris, Horus, Ammon-Ra, régi ismert nevek voltak 
Egyplomban, mikor még ezek az a jkak szólásra nyíl-
tak, immár régen megszűntek érdekelni az emberiséget 
s a paraszt a napos mezőkön estefelé más istenség 
előtt borul le, a ki Izsák, Jákob és Mózes Istene. 

Az idő sok különös változást hoz s nem a leg-
kisebb az, mely állal Menephtah egy emléknél is 
kevesebb lett faja előtt, Mózes pedig prófétává. 

Némethy Gyula dr. 

«.Mixta.» 
Ez a röpke szó jelzi a hazai papság közölt azt 

a sok bajt, galibát, lelki törődést, kellemetlenséget, 
sőt, a mi mindennél is nagyobb : sok; sok kath. hivő 
lelki nagy veszedelmét, a kárhozat egyik, hogy úgy 
mondjam, krónikus okát hazánkban, a vegyes 
házasságokat. 

Nagy feltűnést keltett országszerte, a mikor néhai 
Boltizár József esztergomi fővikárius előterjesztett 
kérdésére a Congregatio Inq. 1897. VIII. 31-ről azt a 
határozatot hozta, hogy Magyarországon, tekintve az 
1841. évi Gergely-féle bullát és az ennek nyomán 
kiadott Lambruschiní-féle utasítást, a vegyes házas-
ságok akkor is érvényesek egyházjogilag is, hahogy 

pusztán a polgári tisztviselő előtt kötik is a nélkül, 
hogy az akatholikus lelkipásztor (minister acatho-
licus) előtt utólag megköttetnének. A Congregatio így 
okolta meg nevezetes határozatát: Nihil momenti 
habet in matrimonii celebralione haeretici ministri 
assistentia, quam Catholica Ecclesia prorsus excludit. 

Ez a határozat sokakat valósággal konsternált. 
Azt mondot ták: 

1. ha így van, akkor egyáltalában nem fogunk 
több reverzálist kapni, mert a protestáns pásztorhoz, 
a kitől kath. feleim közül sokan irtóztak, nem fog-
nak ugyan elmenni, de reversálist sem adnak, lia 
ez nehézségbe ütközik, hanem megelégesznek a puszta 
polgári kötéssel ; 

2. lia így van, akkor a kath. egyház nem mér 
egyenlő mértékkel, mert a polgári házasságtól eltiltja 
hiveit és azt semmisnek jelenti ki ott, a hol mindkét 
fél katholikus, de íme érvényesnek tekinti ott, a hol 
csak az egyik fél az ; a mikor pedig tekintélye egész 
súlyával óvja, tiltja hiveit a vegyes házasságtól, ugyan-
akkor ezeknek pusztán polgári kötését érvényesnek 
nyilvánítván, előnyben részesíti őket a tiszta kath. 
párok fölött; 

3. veszedelmes az új doktrína módfelett azért, 
mert ha ezt holmi élelmes emberek a színtelen sajtó-
nak valamely elterjedt organumában dobra ütik, 
akkor a vegyes házasulandókkal szemben oda van 
minden fáradságunk és jó igyekezetünk és ennek az 
új álláspontnak logikus alkalmazása nagyobb kárt 
okozhat a polgári házasságról szóló törvények okozta 
egyéb károknál is. 

Növeli a veszedelmet az, hogy az 1907. évi aug. 
2-án kiadott «Are temere» Decretum XI. pont jának 
2. §-a hazánkra nézve tovább is fenlartja a Gergely-
féle bulla és a Lambruschini-féle utasítás érvényét. 

így hát ebből újabb, a régieknél sokkal mélyeb-
ben járó veszedelem támadhat : mert a míg a régi 
bajok inkább csak a papoknak okoztak sok keserves 
órát, addig az új veszedelem egyenesen azt jelenti, 
hogy a vegyes házasságok egész complexuma kisiklik 
az egyház kezei közül. 

Ám nézzünk szemébe a dolognak s lia csak-
ugyan úgy látnók, hogy baj lehet belőle, segítsünk 
rajta most, a míg nem késő, mert hiszen a «Ne 
temere» Decretum csak 1908 húsvét napján fog 
életbe lépni. 

Hogy sokan újnak, meglepőnek, némelyek meg 
épen logikátlannak, sőt a tiszta kath. házasulandók-
kal szemben igazságtalannak találják a római Con-
gregationak azt a döntvényét, a mely a polgári tiszt-
viselő előtt kötött vegyes házasságot érvényesnek 
jelenti ki épen a Lambruschini-féle utasítás alapján : 
annak okát csak abban láthatom, hogy nem ismerik 
eléggé különösen a Lambruschini-féle utasítást. Sőt 
tovább megyek. Azt állítom, hogy lia ezt a Lam-
bruschini-féle utasítást jól megnézték volna, nem is 
kell vala Rómába fordulni a kérdés eldöntése végett ; 
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el lehetett volna azt dönteni idehaza is, rendes kon-
szisztoriumi ülésen ép oly lapidáris és világos okfej-
téssel, mint a hogy eldöntötte azt a római Con-
gregatio. 

Az elhomályosult köztudat ebben a kérdésben 
onnan ered, hogy az egész most élő és lelkipásztor-
kodó papi generáció, tanáraitól, feljebbvalóitól stb. 
mindig azt hallotta, hogy érvényes 1841 óta hazánk-
ban a vegyes házasság akkor is, ha coram ministro 
acatholico köttetett is. Ez a minister acatholicus 
zavarta meg a helyes jogi felfogást, mivel sokan azt 
hitték és hiszik, hogy a vegyes házasság érvényes 
három esetben: 1. ha reverzálissal in facie Ecclesiae 
köttetik meg. Ekkor érvényes is és az egyház fel-
fogása szerint megengedett is ; 2. ha passiv assistentia 
mellett a kath. lelkész előtt létesül ; akkor szintén 
érvényes, bárha nem is megengedett, hanem csak 
tűrt dolog; és 3. ha coram ministro acatholico köt-
tetik, a mely esetben érvényes ugyan, de egyben az 
egyház törvényének súlyos censurákkal járó meg-
szegése is, még pedig nemcsak a participatio in 
sacris cum acatholicis okából. 

Ez az utóbbi felfogás azonban téves, ha t. i. 
kizárólagos értelemben vesszük a coram ministro 
acatholico feltételt s azt, mint conditio sine qua non-t 
tekintve azt hinnők, hogy vagy a katholikus lelkész, 
vagy akatholikus pásztor előtt kell a vegyes házas-
ságot kötni, hogy érvényes legyen. 

Már pedig ez tévedés és igaza van a Congrega-
tionak, a mikor azt m o n d j a : Nihil momenti habet in 
matrimonii celebratione ministri acatholici assistentia. 

Való igaz, hogy a Lambruschini-féle utasítás 
elég gyakran ismétli ezt a kitételt : coram ministro 
acatholico és ezzel tényleg hozzájárult ennek a téves 
felfogásnak a begyökeredzéséhez, a mi annál köny-
nyebben létrejöhetett, mert hiszen a protestánsok 
akkoriban azzal az ő sérelmükkel forgatták föl 
Magyarország békéjét, hogy a pápás egyház nem 
akarja elismerni az ő papjaik előtt kötött vegyes 
házasságokat és erkölcstelenségnek bélyegzi azt a 
szent viszonyt, melyet az ő ev. réf. (etc.) anyaszent-
egyházaikban (?) köttetett stb. De viszont igaz az 
is, hogy az Instructio Lambr. ott, a hol a dolog jogi 
tartalmát szabatosan kellett kifejezésre juttatnia, ezt 
minden kétséget kizáró világossággal meg is tette. 
Az utasítás ugyanis a döntő pontban így szól : Quod 
autem attinet ad connubiorum istorum coram acatho-
lico ministro sen non servata Concilii Tridentini forma 
celebrationem quamvis illicita, pro valida 
habenda, nisi canonicum aliunde officiât impedi-
mentum. Ebből tehát világos, hogy a «minister 
acatholicus» benne van ugyan az Instructioban, 
mivelhogy ő miatta támadt minden galiba; de nem 
olyan értelemben szerepel ott, minthogyha ezután az 
egyház elismerné azt a vegyes házasságot, a mely 
előtte köttetett azért, mert ő előtte köttetett. Az van 
ott, hogy ha a kath. lelkész előtt nem lehet a vegyes 

házasságot sem cum activa, sem assistentia mere 
passiva megkötni: akkor az egyház eltekint a trienti 
formától és elismeri érvényesnek azt a házasságot 
is, a melynek megkötésénél a felek a trienti formát 
nem tartották be. Ha semmiféle paphoz sem men-
nek is, sőt ha tanukat sem keresnek is, maga a köl-
csönösen kifejezett consensus matrimonialis már létre-
hozza a házasságot. 

Mivel pedig a polgári tisztviselő előtt tényleg 
consensus matrimonialis adódik, világos, hogy az 
egyház felfogása szerint adott esetben ez valóságos 
házasság; nem azért, mintha az egyház kedvezni 
akarna a tiszta kath. felek rovására a vegyes háza-
soknak, hanem azért, mert — hazánkban, mint 
kivételes jogterületen — az egyház a vegyes házas-
ságok ezen eseteire nézve a trienti formát kötelező-
nek nem tekinti. Ha az egyház a coram ministro 
acatholico föltételhez most is ragaszkodnék, akkor 
a saját erkölcsi sorrendjében annak az acatholicus 
ministernek aktiv hatalmát ismerné el azzal, hogy 
csak azt a vegyes házasságot tekinti érvényesnek, 
a melyet ő előtte kötöttek meg (ha már kath. pap 
előtt nem akarták). Ez pedig képtelenség. Igaz ugyan, 
hogy azelőtt sem azért ismerte el a vegyes házassá-
gok ezen faját, mert coram ministro acatholico köt-
tettek. Akkor ugyanis hazánkban polgárjogilag érvé-
nyesen is csak egyházi házasságot lehetett kötni és 
bárha kánonjogilag a pap nélkül kötött vegyes 
házasság is érvényes lett volna: a protestáns félre 
nézve a saját egyháza azt semmisnek jelentette volna 
ki. A coram ministro acatholico való kötésnek ez 
adta meg a tulajdonképeni jelentőségét ; most azon-
ban ez a jelentőség teljesen megszűnt és hát az egy-
ház elvi álláspontjáról tekintve a dolgot, abszolúte 
igaz az, hogy: Nihil momenti habet in matrimonii 
celebratione ministri acatholici assistentia. Régen ő 
volt ugyan az, a ki előtt a consensus matrimonialis 
adódott s mivel más nem is lehetett (az állami jog 
miatt), el kellett ismerni az előtte adott consensus 
érvényét : de mivel most ugyanazon állami jog miatt 
a polgári tisztviselő az, a ki előtt a consesus adódik, 
ez a házasság érvényes, mert mivel reá nézve a 
trienti formula fel van függesztve, abszolúte áll és 
hatásában automatice bekövetkezik annak az elvnek 
a hatása: consensus parit nuptias, mint a melynek 
a trienti zsinat által az illetékes lelkész és két tanú 
jelenléte által korlátozott érvényét velük szemben 
az egyház nem alkalmazza. 

Ennek a logikai elvnek szigorú folyománya a 
Rauscher-féle Instructio pro Judiciis Ecclesiaticis in 
causis matrimonialibus 38. §-a, a mely így rendel-
kezik: absentia parochi catholici ad matrimonia 
inter Catholicos et Christianos non catholicos irri-
tanda non sufficit. íme, ez sem kutatja, hogy coram 
ministro acatholico köttetett a házasság, mivel azt 
érvényesnek tartja akkor is, ha absente parocho 
catholico köttetett. 
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Hogy nem létesültek máskép a vegyes házas-
ságok, mint így, vagy úgy, t. i. vagy nálunk vagy a 
protestánsoknál, az természetes magyarázatát bír ja 
az akkori körülményekben. Meg aztán az u. n. passiva 
assistentiát is sok kath. pap perhorreskálta ; azt tar-
totta: akkor hadd menjenek inkább a ref. pásztor 
elé, az mégis az imaházban esketi őket; ha mi az 
irodában egy szál reverendában esketünk, ez a pol-
gári házasság útját egyengeti. A régi öreg jozefinisták 
kedvelt eszejárása volt ez. Hát hiszen nem egyenget-
tük, de azért ime mégis csak megjött. Itt van és vele 
az a tény, hogy a polgári tisztviselő előtt kötött 
vegyes házasság érvényes, a katholikusoké pedig 
ugyanazon egyház törvénye szerint semmis. 

Mivel pedig hazánkban fölöttébb sok a vegyes 
házasság, kérdés, nem lesz-e ebből baj, és ha lenne, 
mikép kellene annak elejét venni? 

Tény az, nagy okunk lehet félni attól, hogy a 
reverzálisok miatt sokan beérik majd a pusztán pol-
gári kötéssel. Nem mennek ugyan protestáns pász-
torhoz se, de hozzánk se jönnek. Csak annyi kell, 
hogy kitanítsák őket arra, hogy a gyermekek vallása 
miatt zaklatásnak ne legyenek kitéve, legjobb, ha 
egyik paphoz sem mennek. A polgári tisztviselő előtt 
kötött vegyes házasság katholikus egyházi szempont-
ból is érvényes, nem is szólva a protestánsokról, 
ak ik Lutherrel úgy tar t ják : Ehe ist ein Weltlich Ding. 

Éppen nem tartom hiábavaló aggságnak az attól 
való félelmet, hogyha ezen a téren valamely agitáció 
indul meg: tömegesen ráadják magukat arra, hogy 
reverzális nélkül, pusztán polgári házasságot kösse-
nek. Különösen az u. 11. intelligenciához tartozók. 

Mert reverzálist kérni keserves feladat, kapni 
sokszor valóságos kínszenvedés. A müveit osztályok 
társadalmi élete a hazug konvencióknak valóságos 
szövevénye; innen van a házasulandó uraknak s a 
rendesen velük járó és mindenből kivénült bácsiknak 
az a képmutató lovagiaskodása : Ugyan kérem, hogy 
lehessen egy 18 éves ártatlan leánynak a leendő 
gyermekekről beszélni stb. Egy ilyen reverzális-ellenes 
mozgalom káros hatásáról épen a mi felületes lelki-
ismeretességei társadalmunkban annál inkább lehet 
tartani, mert hiszen balul jár tunk azzal a régibb 
erős vélekedésünkkel is, hogy azokat, a kik pusztán 
polgári kötésben élnek, a társadalom nem fogja 
honorálni. Biz azokat annak rendje szerint recipiálja 
ez a mi derék társadalmunk. És ha alapos okok 
vannak arra, hogy félhessünk ettől az eshetőségtől, 
nem volna-e jobb most segíteni, mint bevárni azt 
az időt, a mikor a baj már a nyakunkba szakadt. 

Mert bizonyos, hogy a radikális segítség nem 
lehetne más, mint az 1841. évi Gergely-féle bulla és 
a Lambruschini-féle utasítás visszavonása. Azonban 
hogyan fognánk megmagyarázni az embereknek 
akkor, hogy miért nem érvényes ma, a mi pedig 
érvényes volt tegnap, meg tegnapelőtt. Nemzedékeken 
keresztül lesznek olyan vegyes házasságok, a mik 

az egyház szemében érvényesek és olyanok, a mik 
semmisek, holott egyik is, másik is a polgári tiszt-
viselő előtt köttetett. 

A «Ne temere» Decretum 1908. húsvét napján 
lép életbe. Nem volna-e tanácsos ezt a dolgot illeté-
kes helyen megfontolni és az apostoli Szentszéknél 
kieszközölni, hogy az hazánkra nézve is feltétlenül 
és a vegyes házasságokra is életbe lépvén, megszűn-
jék a Lambruschini-féle utasítás hatálya is? Az ok, 
a mely azt provokálta, amúgy is megszűnt. A pro-
testánsok házasságjoga nem állami törvény erejű 
többé; a trienti formának a vegyes házasságokra 
való alkalmazása nem idézheti elő többé azokat a 
súlyos zaklatásokat, a mikkel a protestánsok a kath. 
papságot 1841. előtt nyomorgatták s a melyeknek 
nyomása alatt kelt a Gergely-féle türelmi bulla. 

Nincs hát semmi ok, miért legye ki magát az 
egyház annak a laikusok szemében jogosnak látszó 
szemrehányásnak, hogy a polgári tisztviselő előtt 
vegyes házasságokra lépőknek kedvezőbb mértékkel 
mér, mert elismeri így kötött házasságuk érvényét, 
mint a tiszta kath. pároknak, a kiknek polgári köté-
sét nem tekinti házasságnak. Miért nem házasság 
ez, s miért házasság amaz — fognák kérdezni az 
emberek — és az indifíerentizmusra nagyban is 
hajló magyar természet, különösen ott, a hol sok a 
vegyes pár, nem fog-e a stóla, okmányszerzés és 
más nehézségek miatt is az egyházi házasságkötéstől 
tömegesen elfordulni, azt mondván : ime a Molnár 
Pál, a ki a jegyző előtt elvette a református Szabó 
Katát, rendes házasok, hát én meg a feleségem, a 
kik mind a ketten pápisták vagyunk és szintén a 
jegyzőnél esküdtünk, miért nem volnánk azok? stb. 

Mindennek — a nézetem szerint épen nem 
képzelt, sőt, sajnos, nagyon is aktuálissá válható 
veszedelemnek — egy csapással elejét venné a «A?e 
temere» Decretumnak teljes hatályba léptetése és a 
kivételes jogállapotnak, a mit az 1841. évi bulla 
hazánkra nézve teremtett, megszüntetése. Még pedig 
inkább most, a mikor jóformán feltűnés nélkül való 
volna, mint később, a mikor már sok baj után sok 
keserűséggel járó dolog volna. 

Ajánlom e sorokat az arra illetékesek figyelmébe. 
Hosszas megfontolás után írtam meg, kérem a 
hozzáértők jóakaró hozzászólásait. —rst— 

Az esztergomi új "Rituale. (n.) 
Nagyon természetes, hogy az új Rituale rendel-

kezéseit a szertartást végzőknek be kell tartaniok, 
ha egyik-másik ponton nincsenek is tisztában a ren-
delkezés indokaival, sőt ha más rendelkezést szi-
vesebben láttak volna is. Ezért az előszó, mint püs-
pöki parancsolat, tisztán az eltérések megjelölésére 
szorítkozik, indokolásukat mellőzi. 

Hogy azonban engedelmességünk észszerű legyen, 
talán nem lesz fölösleges némi indokolását nyújtani 
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az új Rituale fontosabb változásainak. Ezzel kapcso-
latban az is hasznosnak fog bizonyulni, ha a lelkész-
kedő papság figyelmét felhívjuk bizonyos kisebb-
nagyobb változtatásokra, melyek talán csak annak 
tűnnek föl, a ki igen aprólékos vizsgálat alá veszi 
az új szertartási könyvet. 

Mindezen feladatunkat legkönnyebben úgy vél-
jük megoldhatni, ha jelen ismertetésünkben alapul 
vesszük a Scitovszky-féle Rituálét, melyet a lelkész-
kedő papság alaposan ismer és az új Rituálénak 
ettől való eltéréseit szemlélhetjük. Az eltérések leg-
könnyebben három csoportra vonhatók : 1. kihagyá-
sok, 2. toldások, 3. változtatások. 

1. Kihagyások. Az új Rituáléból mindenekelőtt 
kimaradtak egyes apróbb kérdések a keresztségnél 
(csecsemőkénél és felnőttekénél) és a házasságnál, a 
mely kérdésekre a szentség kiszolgáltatójának nem 
magában a szertartásban, hanem már jóval előbb 
választ kellett kapnia. Ezek a kérdések tehát mint 
liturgikus kérdések alig állták meg helyüket, a római 
Rituáléban is mellőztettek, a rítust fölöslegesen hosz-
szabbitották, hozzájuk hasonló kérdések egész soro-
zatával voltak volna megtoldhatok és egyikök-másikuk 
a szentségnek sem érvényességéhez, sem szabályszerű 
kiszolgáltatásához szükséges nem volt. Hasonlóképen 
elhagyattak egyes imádságok és beszédek, melyeket 
a kiszolgáltató anyanyelvén mond, de a melyek a 
szertartást fölöslegesen hosszabbították és a Scitovszky-
Rituale alapján sem mentek át közhasználatba. A ke-
resztség rubrikáiban elmaradt az a szabály, mely 
előírta, hogy a kiszolgáltató a híveket második sze-
mélyben szóllítsa meg, miután ez nem vihető mindig 
keresztül s hiányzik úgy a Pázmány-, mint a római 
Rituáléban. A presbyter és diaconus holttestének fel-
öltöztetésénél a nigra szó kihagyásával csak a pla-
néta (dalmatica) violacea említtetik a római Rituálé-
nak megfelelően (192. 1. 11. és 12. p). Elmaradt a 
bérmálás; a szentmise közben való áldoztatás rítusa; 
a temetésnél az Archieppus fölött mondandó imád-
ság, miután egyeznie kell az Eppus fölött mondan-
dóval; az exorcismus rítusa, miután a Rituálét tete-
mesen bővítené s jelenleg csak kifejezett püspöki 
engedélyre igen ritka esetekben használtatik (ilyen-
kor a római használandó). 

2. Toldások. Az új Rituale felvette a rómaiból a 
stóla-cserét a keresztségnél (10. 1. 46. és 51. p.; 17. 
és 47. 1.), ugyancsak a rómaiból a keresztségnél az 
Omnipotens stb. imádság előtt ezen rubrikát : Deinde 
imponat manum super caput infantis (13.1.) Az újabb 
viszonyok indokolttá tették, hogy a meg nem áldott 
temetőben legalább az egyes sirok közvetlenül a te-
metés előtt beszenteltessenek rövidke imádsággal 
(205.1.). Könnyebb kezelés végett szükségesnek látszott 
a benedictiók között az Asperges-szertartást a Rituáléba 
felvenni (242 1). A keresztjáró napok suffragiumai 
közé fölvétetett a pápáról szóló (326. 1). Az eskümin-
ták a Szeplőtelen Fogantatás említésével (91. és 219.1.) 

a mindenszentek litániája szent József segítségül 
hívásával (310 1.), a professio orthodoxae fldei a va-
tikáni zsinat után adott néhány sorral bővültek (105. 
1. ez utóbbi az anyanyelven is felvétetett). Bővület-
ként jelentkeznek az énekes részeknek hangjegyzései 
részben a római Rituale szerint, részben az O. M. C. 
E. kidolgozása alapján. A Rituáléhoz Appendix csa-
toltatott, a mely tartalmaz : aj benedictiókat a római 
Rituáléból (non reservatae, reservatae eppis, propriae 
nonnullorum ordinum regularium); bj De Missa bis 
eadem die celebranda; cj Pr ima communio parvu-
lorum (némi változtatással a Statutum 10. Synodi 
Dioecesanae Strigoniensis 1860. szerint); dj Ordo ad 
recipiendum solemniter episcopum ; ej Installatio 
parochorum (némi változtatással a Statutum 25. 
Synodi Dioec. Strig. 1860). f j Quattuor Antiphonae 
de B. V. M; gj Invocatio S. Spiritus; h) Hymnus 
Ambrosianus pro gratiarum actione; i) Repositio 
Sanctissimi és a Collekták pro Papa, Eppo et Rege. 

E ponton meg kell jegyeznem, hogy egyesek 
még a délutáni istenitiszteletek szabályozását is a 
Rituálétól vár ták; a bizottság azonban erre nem 
érezte magát illetékesnek, miután az alapul vett 
Rituálék egyike sem szabályozza ezeket az isteni-
tiszteieleket; fölvételük által a Rituale erősen meg-
bővült volna és ha ezen istenitiszteletek szabályo-
zása még oly óhajtandó dolog is, annak mégis a 
Rituálétól függetlenül kell megtörténnie. 

3. Változtatások. Egy sereg változtatás tisztán 
technikai jelentőségű. Igy az új Rituale elkerülte a 
minduntalan előforduló szertartásoknál a más lapo-
kon nyomtatott zsoltárokra és imádságokra való 
visszautalásokat és ezeket ilyen esetekben mindig 
egész terjedelmükben újra lenyomatta. Az ok magá-
tól értetődik. A Scitovszky-Rituale gyönge technikája 
egyes esetekben hiányosan vagy egyenesen hibásan 
végzett rítusokat eredményezett. A dolgot egyetlen 
példa igen jól szemlélteti. A Scitovszky-Rituále a te-
metési szertartásoknak különböző helyeken végzendő 
részeit nem tette eléggé szembetűnőkké és az egymás-
utánban sem tartotta meg teljesen a logikai rendet. 
Ennek a hiányos technikának majdnem általánosan 
egy öntudatlan abusus lett az eredménye. A temetést 
végző pap ugyanis elvégezvén a halott házánál az 
előírt szertartást, gépiesen az összes temetési szer-
tartások végére fordított s a mit ott talált, azt vé-
gezte el a sírnál ; holott ennek a végső rítusnak rub-
rikája nem a sírt jelöli meg színhely gyanánt s egy 
másutt található rubrika mondja meg, hogy a sirnál 
bizonyos résznek mellőzésével ugyanaz végzendő, 
mint a háznál. Az új Rituale tehát a temetést öt 
részre osztotta, világosan szembetűnő sziliekkel : In 
domo defuncti, Processio ad Eccliam, In Ecclia, 
Processio ad sepulchrum, Apud sepulchrum; ezen-
kívül elkerülvén a visszautalásokat, a további félre-
értéseknek és abususnak elejét vette. 

Más példa a házasság. A Scitovszky-Rituale a 
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házasság kiszolgáltatásának leírása után új feje-
zetet hozott De secundis nuptiis címmel. A cím 
könnyen tévedést okozott és a fiatal pap, hacsak 
gondos kezek előre jól be nem vezették a Rituale 
használatába, ezen cím alatt a jubileumi házasságot 
sejtette; holott itt azon esetek rítusa volt előírva, 
mikor mind a két jegyes, vagy legalább a nő özvegy. 
Az új Rituale ezen eseteket belevonta a házasságkötés 
rítusába és pedig úgy, hogy a jeg}'gyűrük megáldása 
után három pont következik I. II. III. jelzéssel. Itt 
tehát három eset következik: I. mindkét jegyes 
özvegy (áldást nem kapnak, csupán egy imádság 
mondatik fölöttük); II. mindkét jegyes, vagy legalább 
a nő először lép házasságra (hosszasan kapnak áldást 
mind a ketten); III. a nő özvegy, a férfi először lép 
házasságra (csak a férfi kap áldást). 

Hasonló technikai változások, hogy a Ritus intro-
ducendi novam nuptam és a Benedictio mulieris post 
partum a benedictiók közül közvetlenül a házasság-
kötés mellé tétetett; továbbá, hogy a benedictiók a 
Rituale törzsében is (nemcsak az Appendixben) olyan 
rendben fordulnak elő, hogy előrebocsáttatnak a nem 
reservált s következnek a reservált benedictiók. Ez 
utóbbival kapcsolatban megjegyzem, hogy az egyes 
benedictiók abban a rendben következnek egymás-
után, mint Pázmánynál és a római Rituáléban s hogy 
a 22—27. számú benedictiók (271—7. lapok) Páz-
mányból vétettek át s a rómaiban hiányoznak. 

Kisebb, de már nem technikai természetű vál-
toztatások: al az esküminták a 93—4. lapon (a 93. 
lap hibásan 91-nek van szedve) anyanyelven és első 
személyben vannak fogalmazva (hasonlóan első sze-
mélyben a házassági eskü a 219—20. lapon); bj a 
szent áldozásnál (misén kívül) a Scitovszky-Rituale 
fehér stólát ír elő, az új Rituale ezzel szemben Páz-
mány és a római Rituale rendelkezését tartalmazza: 
superpelliceo indutus, ac desuper stóla coloris officio 
illius diei convenientis (122—3. 1). melynek hátteré-
ben az a gondolat áll, hogy a szent áldozás tulaj-
donképeni ideje a szent miseáldozat ; c) a Scitovszky-
Rituale a misén kívüli áldoztatás végén előírja a 
ciboriummal való áldozást ; az új Rituale ezt mellőzte 
és megfelelő formula mellett csak kézzel való áldást 
ír elő (124. 1.), mivel ez a római praxis nálunk is 
már majdnem általános szokássá vált és az újabb 
magyar Rituáléban kifejezésre talált (a történet ked-
véért megjegyzem, hogy a ciboriummal való áldást 
Pázmány is előírja) ; dj a Rítus benedictinis Apos-
tolicae pótoltatott a római Rituáléból vett rubrikák-
kal; e) az ordo visitationis et benedictionis parvu-
lorum aegrotantium a Scitovszky-féle rövidített for-
mula helyett a római teljes formulában vétetett fel; 

, f j a hirdetés szövege (212 1). csak latinul foglal helyet 
az új Rituáléban, mivel magyar szövegezése a helyi 
viszonyoktól függ; g) a temetésnél az új berendezés, 
melyről fönnebb szóltunk, néhány rubrika megszün-
tetését, megváltozását vagy áthelyezését tette szük-

ségessé, a temetőből való hazatérésnél és azon esetre 
mondott imádságok, ha a holttest nem helyeztetik 
azonnal a sírba, elhagyattak, mivel tényleg haszná-
laton kívül állanak és a rítus áttetsző voltát csak 
zavar ják; a halottnak szentelt vízzel való meghinté-
sét és tömjénezését a régi gyakorlatnak megfelelőleg 
a Pater noster alatt ír ja elő az új rubrika, holott 
Scitovszky ezt még a szertartás végére teszi; h) a 
feltámadási körmenetnél a sajtóhiba a Resurrexit-nél 
Resurrexi-re javíttatott és a körmenet végén a Te 
Deum mellőztetett ; a minél meg kell jegyeznem, hogy 
ezt Scitovszky sem írta elő, hanem a székesegyházak 
mintájára lett szokássá egyéb templomokban is; a 
Te Deum a Matutinum vége, mely a körmenet előtt 
a Te Deumig kizárólag végeztetett; oly templomok-
ban tehát, a hol a Matutinum nem végeztetett előbb, 
a Te Deum indokolatlan és megrontja a rítus egy-
ségét; i) az Úrnapi körmenetnél két változtatás tör-
tént : az egyik az, hogy egyes oltároknál az Oltári-
szentséggel való áldás nihil dicendo történik, vagyis 
elhagyatott a már Pázmánynál meglevő régi magyar 
szokás, hogy a pap a pontificalis áldást énekelve 
adja áldását a szentséggel; ennek indokolása az, hogy 
ez az énekes áldás a szentséggel egészen elszigetelt 
jelenség, mely ellenkezik azzal a szabállyal, hogy ál-
dás közben minden éneknek el kell némulnia, továbbá 
hogy pontificalis áldás nem illeti meg azt, a ki nin-
csen méltóságban ; a második változtatás a rítusok 
egysége érdekében történt ; ugyanis a körmenet végén a 
templomban való áldás máskép adatott Scitovszky-
nál az Űrnapján, mint a feltámadási körmenetnél, 
az új Rituáléban ellenben (341. 1. és 307. 1). a feltá-
madási áldás typusnak vétetett s az Úrnapi áldás is 
ugyanolyan módon adatik ; nincsen is indokolva, 
hogy a pap a Tantum ergo után és a Genitori előtt 
az Oltáriszentséget visszahelyezze az oltárra. 

Egészen külön említem az idevágó fontos vál-
toztatást, mely a lapokban máris nehézségekre adott 
alkalmat. Értem az új Rituálé 244. lapján helyet fog-
laló szertartást: Benedictio aquae in Vigília Epipha-
niae Domini. Mikor a bizottság ezt a szertartást az 
új Ritualéba felvette, tisztában volt azzal, hogy a 
Scitovszky-Ritualéban helyet foglaló hosszadalmas 
görög mintára készült szertartást el kell hagynia. 
Irányította a bizottságot a Rituum Congregációnak két 
rendelete: 1. 3730. de dato 17. maj i 1890: «in aquae 
benedictione, quae in Yigiliavel in festő Epiphaniae 
in aliquibus locis cum aliqua solemnitate fieri con-
suevit, non est permittendus alius ritus, quam qui 
praescribitur a Rituali Romano ad faciendam aquam» 
(ez a tilalom főkép arra a formulára értendő, melyet 
Lucatello Péter bergamói pap önkényesen vett fel a 
Rituale Romanumba, de a mely onnan még a XVIII. 
században eltávolíttatott, azonban a mechitaristák 
1848. Rituale Romanumának bécsi kiadásába is fel-
vétetett s talán innen került a Scitovszky-félébe 
mit a Gong. Rit. h e l y é b e r e n d e l , az új esztergomi 
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Rituáléban is megvan a 240. lapon); 2. 3792. ad 15. 
de dato 30. Aug. 1892 : «hoc Decretum respieit omnes 
dioeceses et in Rituali adnotanda erit abrogatio 
antiquae formulae benedictionis» (ez a határozat 
szerves összefüggésben van az előbbivel; mivel ugyanis 
az esztergomi érsekségnek saját régi Ritualéja van, 
a Congr. Rituum-nak a Ritualéra vonatkozó rendel-
kezései eo ipso nem vonatkoznak a mi Ritualénkra 
is, felmerült a kérdés, vájjon ez a rendelkezés végre-
hajtandó-e az esztergomi érsekség területén is; a 
válasz igenlő volt, de még kifejezettebben — mint az 
előbbi határozat — a Scitovszky-félében helyet fog-
laló szertartás eltiltását tartalmazza, mert a kérdés-
ben egyenesen az állott : ita ut nullo modo amplius 
liceat usurpare formulám illám longissimam et 
eccliae graecae propriam). 

A bizottság tehát a decretum negativ részének 
eleget tett. Ha a bizottság az Ordo ad faciendam 
aquam benedictam (240. 1.) mellett mégis felvette az 
új Ritualéba a 244. lapon levő szertartást : Benedictio 
aquae in Vigilia Epiphaniae Domini, erre jogot me-
rített abból, hogy a Congr. Rit. tekintettel lévén azon 
helyekre, a hol ünnepélyesen történik a vízkereszti 
vízszentelés, 1890. dec. 6-án jóváhagyta az új Ritualéba 
felvett szertartást. Ez a jóváhagyás félévvel később 
adatott meg, mint a régi solemnis formulára 1890. 
máj. 17-én kimondott tilalom ; az új szertartás, mint 
különleges engedmény, a Rituale Romanum törzsébe 
föl nem vétetett, hanem csak Appendixében foglal 
helyet. Ez az új szertartás több, mint egy évtized óta 
az esztergomi főegyházmegye területén elő van írva 
azon helyekre, a hol a nevezett vízszentelés ünnepé-
lyesen történik. A bizottság tehát a Congr. Rit. enge-
délyére és a biboros hercegprímás előírására támasz-
kodott, mikor ezt a szertartást a Rituale tervezetébe 
felvette és a Nm. püspöki kar illetékes tagjai közül 
senkinek sem volt kifogása felvétele ellen. 

A mi a nevezett szertartás authenliáját illeti, az, 
ámbár nem vagyok abban a helyzetben, hogy az 
1890. dec. 6-áról kelt Rit. Congregációs rendeletet 
bemutassam, kétségen kívül áll. A hány újabb kiadá-
sát ismerem a Rituale Romanumnak, mindenütt ott 
találom és címe alá mindenütt ez van nyomva : 
A S. C. Rituum adprobata 6. Decembris 1890. Az 
Editio tertia post typicam (1892. mindenütt a Pustet-
félét értem) 19 külön lapon hozza a kötet legvégén; 
a szertartásnak külön approbációja van : Concordat 
cum suo originali. In fidem etc. Ex Secretaria Sacr, 
Rit. Congregationis die 9. Sept. 1892. (Megjegyzem, 
hogy a fönt idézett második tilalom datuma : 30. Aug. 
1892.) Az Editio sexta post typicam (1898.) is tartal-
mazza; approbációja 1897. jul. 15-éről kelt. Megvan 
a Pustet-féle Renedictionale Romanum-nak 1901. 
kiadásában, melynek a Rit. Congregációtól való jóvá-
hagyása 1901. jún. 28-án kelt. Az Editio octava post 
typicam (Rituale Romanum. 1906.) a II. Appendixben 
tartalmazza, melynek élén ez áll: Typographus lectori. 

Sequentes benedictiones in Rit. Rom. non inveniuntui\ 
Sed quum in plur imorum votis sít, ut etiam alias 
diversas Benedictiones in promplu habeant, hinc 
vulgationes, quae tarnen authenticitatis nota gaudent, 
in unura coliigere et Appendicís alterius nomine heic 
ad dere visum est. Az egész kötet élén a Sacr. R. 
Congr. approbációja áll 1905. jun. 9-éről. 

E ponton megemlítem, hogy az új Rituale kija-
vította a Scitovszky-félének aprólékos sajtóhibáit és 
a rubr ikákban önkényesen vagy önkéntelenül kiha-
gyott vagy változtatott egyes szavait; itt-ott a litur-
gikus imákban is pótolni, javítani kellett egy-egy szót, 
a hol t. i. Pázmány és a római egyhangúlag Scitov-
szky ellen voltak. Ezen kisebb jelentőségű, de elég 
nagy számú javítások elősorolásával nem fárasztom 
olvasóimat. Hasonlóképen az anyanyelven irt imád-
ságokat és beszédeket is modernizálva nyújt ja az új 
Rituale s ezek sok kézen mentek keresztül, míg mai 
formájukat kapták. Itt-ott tárgyi szempontból is vál-
toztatni kellett, kivált a betegeknél előírt imádságok 
tekintetében, a hol a Scitovszky-féle hosszadalmas, a 
beteg által nehezen felfogható mondatokat használt 
és hősies, a rendes keresztény lélek által halálos 
ágyon alig elbírható érzéseknek s óhajtásoknak adott 
kifejezést. 

Utoljára hagytam két dolgot, a hol az új Rituale 
a legnagyobb változást mutatja. 

Az első a Ritus absolvendi ec recipiendi acatho-
licum in sinum s. Matris Ecclesiae. Ennél a szertartás-
nál nem lehet egyformán kezelni az anyagi és alaki 
eretnekeket és az előbbiek visszatérése jogi s rituális 
szempontból nem oly bonyolult, mint az utóbbiaké. 
Ezt a szertartást tehát az új Rituale erősen módosí-
tott formában nyújtja. Alapul van véve Rudnay Sán-
dor hercegprímásnak 1822. jun. 1-én kelt 940. számú 
leirata (in districtu Vic. Strig. publ. 13. Jun. 1822. 
N. 362), a mely kijelenti, hogy a haerezis azoknál, 
a kik eretnek szülőktől származnak, nem képez fenn-
tartott esetet. Ennek alapján az egész szertartás bifur-
kálva van : I. Ritus pro recipiendo haeretico mate-
riali. II. Rítus pro recipiendo haeretico formali. 
(97—116. 1.) Az egész rítust rubrikák vezetik be, me-
lyek az eretnekek keresztségéről szólnak. Azután kö-
vetkezik a kétféle rítus, melyek a beszédeken kívül 
csak annyiban különböznek egymástól, hogy a rítust 
végző a szertartás végén ülő helyzetben, fedett fővel 
bizonyos formula melett in foro externo feloldozza 
a megtérő alaki eretneket. 

A házasság felvételéről a hercegprímás előszava 
ezeket m o n d j a : Praeprimis autem ritum celebrandi 
matrimonii reddidimus magis perspicuum, nunque 
vigentibus sententiis dogmaticis accomodavimus: omit-
tentes, quae ad matrimonii valorem non requiruntur, 
conjungentes, quae distabant, quin tarnen consuetu-
dines eatenus in patria nostra vigentes, easque plu-
rium saeculorum usu sancitas, respuissemus. 

Ezekhez felvilágosítás gyanánt a következőket 
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fűzöm. A házasság szertartása Pázmánynál és Scitov-
szkynál egyaránt bizonyos kérdésekkel kezdődik, 
melyek azonban ebben a két Ritualéban különbözők. 
Mindkettő ellen alapos nehézségek emelhetők. Páz-
mány szerint részben olyasmit kell kérdezni, a mi 
nélkül elvégre érvényes házasság keletkezhetik, rész-
ben olyat, a miről a plébánosnak még jóval a szer-
tartás előtt kell meggyőződnie. Továbbá ezen kérdé-
seknek a végső pillanatban nagy nyilvánosság előtt 
való feltevése egészen fölöslegesen nyilt hazugságot 
is eredményezhet, sőt alkalmul szolgálhat a házas-
ságkötésnek rosszakaratú megakadályozására. Páz-
mány továbbá a házassági consensus kijelentése után 
kérdezősködik a házassági akadályok után s ezzel 
elárulja, hogy azon az alapon áll, mely szerint a be-
nedictio hozza létre a házasságot, a mi a dogmatiká-
ban ma elhagyott álláspont. Ezen utóbbi pont kivé-
telével Scitovszky kérdései ellen is ugyanezen nehéz-
ségek hozhatók föl. 

Az új Rituale tehát mellőzte mindezeket a kér-
déseket és itt a házasság a lényeggel, a kölcsönös 
consensus nyilvánításával kezdődik. Utána a Scitov-
szky-félénél logikusabb rendben jön a Benedictio 
annulorum, aztán a Benedictio nubentium (a három 
esetről és Secundae Nuptiae fejezetnek ide való be-
illesztéséről már fönnebb szóltunk), aztán a Jungo 
v o s . . . , majd az eskü, végül a beszéd. 

Kisebb toldások és átalakítások: aj 213.1. 3. rubr . : 
infra gradus altaris ad cornu Epistolae (kis toldás, 
mely a szokást veszi alapul); bj 213. 1. 4. rubr. : jübet 
sponsum et sponsam dextras jüngere (ez az uj Ritu-
aléban ís megmaradt, ámbár a szokás eltért tőle, 
pedig nagyon alkalmas annak a személynek köze-
lebbi meghatározására, a kivel a házasság köttetik); 
c) 219. 14. p. : super sanctis reliquiis (ez az űj Ritu-
aléban is megmaradt, mert ez alatt elvégre az oltárt 
is lehet érteni, melyben kell lennie ereklyének és a 
mai gyakorlat, mely szerint a jegyesek az eskünél a 
Pacifikáléra teszik kezüket, azon alapul, hogy a Pacifi-
káléban ereklyének kellene lennie) ; az eskümintát az 
űj Rituale első személyben adja, mert művelteknél 
és műveletleneknél egyaránt a második személyben 
való előmondás és az első személyben való ismétlés 
örökösen zavarokat okoz. 

Ismertetésünkhöz hozzátesszük, hogy az új Ri-
tuálét kezelhetőség, alak, papir, betűk, többféle nagy-
ságú és többféle színű nyomás, technika és képek 
tekintetében a Pustet-cég a jogos várakozásoknak 
mindenben megfelelőleg állította ki, úgy, hogy csinos 
külső megjelenésével harmonikusan illeszkedik bele 
az egyház által oly szerető gonddal megállapított és oly 
szívós kitartással őrzött szertartások szép harmóniájába. 

Sancta sancte tractanda. Óhajtandó, hogy az új 
könyv a papság kezében, a szertartások épületes vég-
zése által, hozzájáruljon az áhítat emeléséhez, melynek 
keltésére oly alkalmasak szertartásaink. 

Zubriczky Aladár dr. 

Ï párbér jogi természetéhez. (v.) 

Még kevésbbé lehet azt mondani, hogy az áldo-
zati oblatiok kötelező szolgáltatásokká, egyénenkint 
érvényesíthető tartozásokká alakultak át. 

Egyik-másik külföldi zsinat megkisérlette ugyan 
ezeket az oblatiókat positiv törvénnyel kiróni a hívekre, 
úgy látszik, azonban csekély eredménnyel. 

Az 1536-ban megtartott első kölni zsinat pl. ki-
mondotta, hogy minden egyes hivő az év folyamán 
legkevesebb négyszer, úgy mint Karácsony, Húsvét, 
Pünkösd, Nagyboldogasszony napján legalább két 
dénárt adjon. Mert ennyit fölajánlani senkire sem 
járhat megerőltetéssel. Ki lenne oly alacsony lelkű, 
kérdi a zsinat, hogy ne tartaná méltányosnak a földi 
javakból valami csekélységet nyújtani annak, a kitől 
a lelki jókat nyeri? Mindenki tudja, hogy a ki az 
oltárnál szolgál, annak az oltárról is kell részesednie. 
Mert az Úr úgy intézkedik, hogy a kik az evangé-
liumot hirdetik, azok az evangéliumból éljenek is. 
Ha azonban valaki egy alkalommal nem akarna 
adni, azt megteheti. Nehogy azonban a plébános e 
fölött hiveivel viszályba keveredjék vagy valamely 
irányban gyanú merüljön föl ellene, inkább a templom-
atya vagy más megbízható egyén gyűjtse össze az 
adományokat és szolgáltassa át a plébánosnak. 

A zsinat azonban ezzel nem akarta megváltoz-
tatni azt a dicséretes szokást, mely magában Kölnben 
fönnállóit, mindaddig, míg az egyháziak ellátásáról 
itt gondoskodva lesz.1 

A zsinat a városban fönálló gyakorlat alatt minden 
valószínűség szerint azt értette, hogy itt a hivek ele-
gendőképen járulván az egyháziak fönntartásához 
azon oblatiok által, a melyeket tetszésük szerinti 
időben és nagyságban ajánlottak föl, ezen változtatni 
nem látta indokoltnak. 

A zsinati intézkedésnek azonban nem lett meg 
a kívánt foganatja. Annyira nem, hogy a tizenhárom 
évvel később megtartott második kölni zsinat sajná-
lattal kénytelen szóvátenni, hogy az oblatiok újabban 
úgyszólván teljesen megszűntek. Fölhivta tehát a pap-
ságot, buzdítsák, oktassák a népet, ne térjenek le 
őseik nyomdokairól, hanem igyekezzenek bármily 
csekély adománnyal Isten iránt való hálájukat kife-
jezésre juttatni.2 

Az 1565. évi milanói zsinat pedig — mint ezt 
már említettük — annyira ment óvatosságában, 
csakhogy a híveket megőrizze minden kényszertől 
ezen oblatiok fölajánlása körül, hogy még a módot 
is meghatározta, a mellyel ezen oblatiokat össze 
kellett gyűjteni.3 

Hazánkban az egyházi törvényhozás nem is gon-
dolt soha arra, hogy ezeket az áldozati oblatiokat kö-
telező szolgáltatásokká tegye az egyes hi vökre nézve. 

Hogy pedig ezen oblatiok a laudabilis consuetudo 

1 Mansi XXXII. 1271. 2 Mansi XXXII. 1391. 3 U. o. i. h. 
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alapján alakultak volna át jog út ján érvényesíthető 
tartozásokká, az oly önkényes állítás, a melyet Timon 
semmivel sem tud igazolni. 

Nem képes egyetlen oly történelmi emléket föl-
kutatni, mely arról tanúskodnék, hogy az oblatiok 
kötelező tartozásokká változtak át. És nem képes az 
országban egyetlen oly plébániára rámutatni, a 
melyről be tudná bizonyítani, hogy itt az obla-
tiokat a laudabilis consuetudo párbérré alakította 
át. Még pedig azon egyszerű oknál fogva nem 
képes erre, mert történelmi emlékeink, forrásaink 
egyértelműleg, kivétel nélkül a mellett tanúskod-
nak, hogy az oblatiok mindenkor, minden leg-
csekélyebb átalakulástól menten megmaradtak ön-
kéntes adományoknak, a melyeket a hivek akkor 
adtak, a mikor erre elhatározták magukat és oly 
mértékben adták, a mint ezt vagyoni viszonyaik és 
buzgóságuk megengedte, előírta. 

Középkori okleveleink kifejezetten megkülönböz-
tetik a plébánosi jövedelmek közt az olyanokat, a 
melyeknek minden körülmények közt be kellett 
folyniok és azokat, a melyek a hivek önkéntes ado-
mányaitól voltak függővé téve. Az elsők voltak az 
«obventiones necessariae», az utóbbiak pedig az 
«obventiones voluntariae».1 

A kötelező obventiok voltak a tized, a zsengék 
és mások ; az önkéntesek pedig az oblatiok, mor-
tuariak és hasonlók,2 vagyis azon jövedelmek, a 
melyek — mint Artolf győri püspök 1267-ben meg-
jegyzi — «qui a lidelibus in ecclesia collati fuerint 
et oblati.» 3 

Az önkéntes adományokból előálló jövedelmek 
egyrésze, t. i. az egyes egyházi ténykedésekkel kap-
csolatban felajánlott oblatiok, idővel kötelező szol-
gáltatássá, stóladijakká alakultak á t ; az áldozati obla-
tiok ellenben megmaradtak továbbra is önkéntes ado-
mányoknak, a melyeket a hivek, hiven az ősrégi 
szokáshoz, az oltáron helyeztek el. 

Az áldozati oblatiokról okleveleink ilyen ki-
fejezések kíséretében emlékeznek meg: «quidquid 
in celebratione — missae — oblatum fuerit» (1299) ;4  

«in omnibus oblationibus tam in missis defunctorum 
quam in solemnitatibus festivitatum» (1342) ;5 «obla-
tionibus infra missam ad altare oblatis», «oblationes 
infra missam ofïerendas» (1342 előtt);6 «otfertorium 
missarum», «otfertorium quodvenit ad altare» (1397) ;7 

«oblagia ad aram provenientia» (1478)8 stb. 

1 Hazai okmánytár. VII. 122. 
2 Ita tarnen, quod necessariae obventiones, videlicet 

decimae, primitiae, aliae matrici ecclesiae reserventur, volun-
tariae autem ad sustentationem officiantis capellae. U. o. 

3 Hazai okmánytár VI. 147. 
4 Fejér VI. 2. 228. 
6 U. ott VIII. 4. 587. 
6 Bunyitay : Váradi káptalan legrégibb statutumai. 

p. 60. 83. 
7 Visitatio capituli e. m. Strigoniensis A. 1397. p. 32. 
8 Vatikáni levéltár i. h. 

A hívek által az oltárra helyezett adományokat 
okleveleink, mint látjuk, hol oblatioknak, ritkábban 
oblagiaknak, hol pedig offertoriumnak nevezik. 

Oblatioknak inkább a régebbi századokban. «De 
oblationibus» (1245) ;* «oblationes» (1249) ;2 «partem 
oblalionum» (1267) ;3 «oblationem» (1279) ;4 «per re-
tractionem oblationum» (1300) ;5 «oblationes» (1302) ;B  

«oblationum» (1332).7 Offertoriumnak inkább a XIV., 
XV. és XVI. századokban, a mikor az áldozati ado-
mányok mindjobban kezdenek készpénzre és legfel-
jebb még gyertyára szorítkozni «In omnibus oblatio-
nibus seu offertoriis» (1342) ;8 «in offertoriis» (1355);!)  

«partem offertorii» (1393);10 «offertorium missarum», 
«offertorium quod venit ad altare» (1397);11 «otferto-
riorum» (1437);12 «offertorium et proventus» (1483) ;13 

«in offertorio» (1521)» ;14 offertorium» (lb30);15 «offer-
toria» (1531) ;16 «offertoria» (1539).17 

Az emberek ragaszkodása az ősi szokásokhoz, a 
hivő lelkek indokolt vágyakozása az után, hogy a 
szentmise-áldozat bemutatása alatt fölajánlott áldozat-
adományaikkal is tanúsítsák Isten iránt érzett hálá-
jukat és magukat szent malasztjaira, áldásaira to-
vábbra is érdemesekké igyekezzenek tenni, biztosította 
az oblatiok fönnmaradását a későbbi századokban 
is. Dacára annak, hogy a XVI. században a refor-
máció prófétái a szepesváraljai plébánossal azt hir-
dették, hogy «missas, matutinas, vesperas, offertoria 
et bona opera, et orationes, esse blasfemationes, et 
non esse de necessitate salutis.»18 

Annyiban azonban mégis történt változás, hogy 
a hivek nem helyezik többé az oltárra áldozati ado-
mányaikat, hanem a templomszolga által körülhor-
dozott perselybe teszik azokat és hogy ezen ado-
mányok nem illetik meg mindig az egyház papját, 
hanem csak bizonyos nagyobb ünnepeken és még 
ekkor is át kell ebből engednie egy részt az isteni 
tiszteleten résztvevő iskolamester számára. 

A persely használatát kizárólag célszerűségi 
okok tették ajánlatossá, akkor, a mikor a hivek 
megszűntek egyebet is fölajánlani, mint készpénzt. 

Az áldozati adományok összegyűjtésére szolgáló 
perselyről tudomásunk szerint abban az 1528. évi 
oklevélben történik először említés, a mely meg-
állapítja a Selmecbányái plébánosnak, a tót hitszónok-
nak, a két káplánnak, iskolamesternek és egyliázfinak 
teendőit és járandóságait. 

i Fejér IV. i. 372. 2 Wenzel VII. 303. 3 Hazai okmány-
tár VI. 147. 4 Wagner: Analecta Scepusii III. 11. 5 Fejér 
VI. 2. 268. » Anjoukori okmánytár I. 21. 7 U. ott. II. 587. 
8 Fejér. VIII. 4.587. 9 Anjoukori okmánytár VI. 289. 10 Fejér. 
X. 2. 150. 11 Visitatio capitali e. m. Strigoniensis i. h. 

12 Fejér X. 7. 910. 
13 Magyar Tudományos értekező. Pest, 1862. I. 141. 
14 Monumenta ecclesiastica tempóra in novatae in Hun-

garia religionis illustiantia. Budapest, 1902. I. 1. 50. 
15 Wagner: Analecta Scepusii II. 156. 16 Monumenta 

ecclesiastica. II. 147. 17 Wagner: Analecta Scepusii I. 228. 
18 Monumenta ecclesiastica II. p. 147. 
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Eszerint, a plébános tartozott hiveinek az Isten 
igéjét személyesen hirdetni, vagy pedig betegsége és 
akadályoztatása esetén ezzel valamely alkalmas 
egyént megbízni. Úgyszintén tartozott, ha egészsége 
engedte, a főbb ünnepnapokon, különösen a négy 
kiválóbb ünnepen, valamint a Boldogságos Szűz ün-
nepein az istenitiszteletet, úgymint a szentmisét és 
vesperát végezni. Kötelessége volt ezenfelül a szent-
ségeket, az Oltáriszentséget, a keresztséget, utolsó-
kenetet, házasságot, avatást és gyóntatást naponkint, 
káplánjai által, vagy lia a szükség úgy kívánta volna, 
személyesen is, minden díj nélkül, kiszolgáltatni, 
a nélkül, hogy ennek fejében a hívektől valamit 
kívánhatott volna, hanem meg kellett elégednie azzal, 
a mit önként fölajánlottak neki. 

A plébánosnak rendes háztartást kellett vinnie, 
hogy asztalánál étkezhessék a tót hitszónok, a két 
káplán és az iskolamester. 

Tartozott ellenőrizni, figyelemmel kisérni, hogy 
káplánjai pontosan és ájtatosan végzik-e az isteni-
tiszteletet ? 

A tót hitszónoknak minden ünnepnapon kellett 
prédikálnia, a szentmiséket és a többi egyházi tény-
kedést pedig a káplánokkal együtt végeznie. 

A szentségek kiszolgáltatásáért a káplánok sem 
kívánhattak semmit a hívektől ; ha csak a rendesnél 
nagyobb fáradsággal vagy veszedelemmel nem jár t 
az lit, a melyet e célból megtenniök kellett, mert ez 
esetben számot tarthattak valamely megfelelő, mél-
tányos jutalomra, vagy elfogadhatták, a mit kaptak. 

Az iskolamester helyettesével és kisegítőivel tar-
tozott a gyermekeket pontosan és jó keresztén)1, szel-
lemben oktatni és nekik mindenben jó példát adni. 

A sekrestyésnek pedig kellő időben a plébános 
rendelkezésére kellett állania és gondozni a temp-
lomot, hogy semmi veszendőbe ne menjen. 

A plébános, működése fejében hetenkintkét és fél 
forintot kapott a várostól ; ezenfelül Selmecbányáról 
és környékéről a gabonatizedet, régi szokás szerint 
és a kisebb tizedek fejében az ügynevezett tizedfillé-
reket «item den Zehentpnenig».1 Az egyházi tekintet-
ben Selmecbányához tartozó szomszédos községek-
ből szintén a tizedet és a tizedpénzt s a földek és 
rét után bizonyos haszonbérösszeget. A mi húsvét 
napján a perselyben összegyűlt, az hasonlóképen az 

1 Körülbelül mennyi lehetett ez a tizedfillér, megtudjuk 
egy másik oklevélből. A stószi jobbágynépek 1539-ben a szo-
molnoki plébánosnak fizették a teljes tizedeket, úgymint a 
gabona, a méhek után ; minden ház után egy kakast és egy 
sajtot azok, a kiknek teheneik voltak ; az olyan vendégnépek, 
a kik nem vetettek, egyenkint 8 dénárt, a zsellérek pedig 
4 dénárt ; ezenfelül a kereszlelési, gyónási ajándékokat, az 
offertoriumokat. A szomolnoki plébános pedig ennek fejében 
minden második vasárnap misézett és prédikált nekik, vala-
mint Karácsonykor, Húsvétkor, Pünkösdkor, Pálmavasárnap-
ján, Nagypénteken, a Boldogságos Szűz és az apostolok ünne-
pein ; úgyszintén kiszolgáltatta nekik a szentségeket. Wagner : 
Analecta Scepusii I. p. 228. 

övé volt. «.Item an dem hajiigen Ostertag was in die 
pecher gefeilt nach gebonliajt.» 

Ezenfelül minden keresztény község (a mely 
Selmechez tartozott), fölajánlotta a plébánosnak, a 
régi szokásnak megfelelően, tehetsége szerinti offer-
toriumát, az erre kitűzött napon. «Item soll ein christ-
lich gemein nach altem löblichen prauch jedes nach 
vernuss am opfertag sein opfer dem lierrn pfarrer 
opfern und raichen». 

A tót prédikátornak hetenkint 50 dénár járt a 
várostól és megkapta a hirdetési díjakat, valamint 
azt az offertoriumot, a mit húsvétkor a hivek szá-
mára perselybe tettek. A többiben egyformán része-
sedett a káplánokkal. 

A két káplán fizetése heti 50—50 dénár volt a 
várostól; ellátást pedig a plébánostól kaptak. 

A rendkívüli egyházi ténykedések fejében, mint 
a minő a halottak kikisérése a temetőbe, a vigiliák 
és a halotti misék voltak, megkapták a megsza-
bott díjakat. 

Az iskolamesternek heti 50 dénárt fizetett a 
város és kapta tanítványai után a tandíjat. Szent 
Márton napján pedig köszöntővel fölkereste a város 
előkelőbb embereit és az ekkor kapott adományokat 
elfogadhatta. 

A sekrestyésnek hasonlóképen a plébános adott 
enni, a mire a várostól 6 frt 24 dénárt kapott 
évenkint.1 

A másik változás, hogy tudniillik a plébánosok 
a XVI. századon innen már csak bizonyos nagy ünne-
peken kapják meg a hivek áldozati adományait, a 
perselypénz alakjában, ha nem csalódunk, azzal a 
körülménnyel áll összefüggésben, hogy a középkor-
ban a leány-egyházak hivei az ily nagyobb ünnepe-
ken kötelesek voltak az anyaegyházbau megtartott 
istentiszteleten megjelenni és a plébánosnak szánt 
adományaikat itt felajánlani. 

A nagyszámú leány-egyházak révén, a melyek 
közül később igen sok szintén önálló plébánia-egy-
házzá fejlődött, azt a régi szokást azonban, hogy 
papjának a főbb ünnepeken offertoriumot adott, 
továbbra is megtartotta, lassankint általános sza-
bálylyá vált az ország legtöbb plébániáján, hogy a 
Karácsonykor, Húsvétkor, Pünkösdkor stb. befolyó 
perselypénzt a plébánosok kapják meg; a többi napo-
kon begyült adományok pedig az egyházat illessék 
és kizárólag a templom szükségleteire fordíttassanak. 

Bármint történt ez a változás, az az egy bizo-
nyos, hogy az a perselypénz, a mit templomainkban 
a szent miseáldozat bemutatása alatt összegyűjtenek, 
nem más, mint a hivek által évszázadokon keresztül 
felajánlani szokott áldozati adomány. Ehhez már csak 
azon okból sem férhet kétség, mert ezt a persely-
pénzt a XVII., XVIII. XIX. századbeli egyházlátoga-
tási jegyzőkönyvek épen úgy offerloriumnak nevezik, 

1 Monumenta ecclesiastica I. p. 418. 



112 RELIGIO LXVII. évf. 1908. 

mint a XIV., XV. és XVI. századbeli oklevelek az 
akkor szokásos áldozati adományokat. 

Ennek minél szembetűnőbb módon történő iga-
zolása céljából átnéztünk a győri püspöki levéltár-
ban néhány egyházlátogatási jegyzőkönyvet, ugyan-
azokat, a melyeket annak idején Timon is felhasznált 
munkája érdekében s az itt talált, különböző időből 
származó, följegyzésekből néhányat szószerint ide 
iktatunk. 

1641. Az ezen évben megtartott egyházlátogatás 
alkalmával készült jegyzőkönyvekben egyebek közt 
ezt olvassuk. 

1641. Urlop. «Item offerrii tertiam partem habet 
parochus». 

1641. Gsiersz. «In tribus festivitatibus solemnio-
ribus, Nativitatis, Paschatis et Pentecostes dantur 
parocho ex pecunia ecclesiae 11. 2. den. 50. pro quali-
bet festivitate». 

1641. Millindorf. «In solemnioribus festis Nativi-
tatis, Paschatis et Pentecostes offertorium cedat 
parocho soli, sive fuerit obulus, sive viennensis, sive 
imperialis ad arbitrium ofïerentis». 

Ezt az utolsót Timon is közli munkájában az 
egyik jegyzetben. 

1646. Nyék. «Diebus Nativitatis Domini, Paschatis 
et Pentecostes praeterea habet (parochus) per annum 
aliquoties offertorium». 

1651. Tömörd. «Offertorium pro libitu». 
1651. Szent-Márton. «Offertorium pro libitu». 
1651. Vepersdorf. «Tribus temporibus festivis per 

annum offertorium pro libitu». 
1651. Giróth. «Offertorium ad libitum». 
1674. Loók. «Habetparochus ab offertorio grossos ?» 
1614. Derecske. «Contra liunc parochum nullam 

aliam quaerelam habent parochiani nisi quod in festis 
Natalitiis, Paschalibus et Pentecostalibus ex pecunia, 
quae imponitur in bursam ecclesiae, ex qua media 
pars cederet ecclesiae, media vero parocho, parochus 
autemtotum accipit». 

1614. Körtvélyes. «Item ex offertorio domini parochi 
(magister scholae) habet semper tertiam partem». 

1697. Pály. «Interim quod offertur ad altare tem-
pore indulgentiarum, ex eo cedit tertia pars scholae 
ecclesiae, hac tarnen conditione ut magistros inter-
teneat ; reliquas duas partes offertorii plebanus tollit 
et in tractationem altari servientium insummit». 

1766. Az ebben az esztendőben a mosonyi es-
peresi kerületben megtartott egyházlátogatás jegyző-
könyvében minden egyes plébánia vagy leány-egyház 
jövedelme közt ott talál juk: «ex Marsupiali annue 
proveniunt circiter» ennyi és ennyi fl. 

1766. Horváth-Kémlye. «Ex marsupiali annue 
proveniunt circiter 20 fl». 

1766. Mosson. «Ex marsupiali annue proveniunt 
praeter-propter 60 fl». 

1766. Szent-János. «Ex marsupiali annue proveni-
unt circiter 30 il». 

1766. Szent-Péter. «Ex marsupiali circiter 35 fl». 
1766. Puszta-Somorja. «Ex marsupiali annue 

proveniunt circiter 17 fl». 
Ugyanebben a jegyzőkönyvben űgyszólván minden 

egyes plébánián följegyzi a főesperes, mennyi jöve-
delme van a plébánosnak «ex coleda». De csak egy 
esetben tartja érdemesnek fölemlíteni az oífertoriumot. 

1766. Oroszvárott. «Ex colleda ex tribus offertoriis 
20 11». 

Már az 1831. évben végzett egyházlátogatás 
jegyzőkönyvében a főesperes nagyobb figyelmet fordít 
arra, hogy minden esetben föltüntesse, mit kap a 
plébános itt vagy amott a perselypénzből. 

1831. Abda. «E proventibus ecclesiae collecta mar-
supialis seu offertorium festis Paschatis, Pentecostes, 
Nativitatis Domini et Patrocinii parocho cedit; ejus-
demque rata tertia ludirectori obtingit». 

1831. Barbats. «Offertorium diebus festis Nativi-
tatis Domini, Paschatis, Pentecostes, in duabus tertiis 
parocho cedit». 

1831. Bana. «Ludimagister ex offertorio participât 
ratam tertiam». 

1831. Gyarmath. (Parochus) Titulo expensarum 
encaenyalium e cassa ecclesiae 5 fl. et collectant mar-
supialem festis Nativitatis Domini, Paschatis et Pen-
tecostes». 

1831. Dőr. «Festis Nativitatis Domini, Paschatis, 
Pentecostes et Patrocinii offertorium in duabus tertiis 
parocho cedit». 

1831. Csanak. «Offertorium in festis Nativitatis 
Domini, Paschatis et Pentecostes in duabus tertiis 
parocho cedit». 

1831. Öttövény. «Item festis Paschatis, Pente-
costes, Nativitatis ac Circumcisionis Domini et Encae-
nyarum collectam marsupialem per aversionem cum 
flór. 6. e cassa ecclesiae.» 

1831. Fertö-Szent-Miklós. «Pia oblata quae offer-
torium audiunt festis Nativitatis Domini, Paschatis 
et Pentecostes, item quae sub Sacris Czehalibus fiunt 
parocho cedunt». 

1831. Bödöge. Festis Nativitatis, Paschatis, Pente-
costes, Patrocinii ecclesiae accipit parochus 2/a collectae 
marsupialis, Vs autem cedit ludimagistro. 

1831. Csorna. «Offertorium festis Nativitatis Do-
mini, Paschatis et Pentecostes parocho cedit». 

1831. Arpács. «Offertorium seu collecta marsupialis 
festis Nativitatis Domini, Paschatis, Pentecostes et in 
Patrocinio cedit parocho». 

1831. Téth. «In festis Nativitatis Domini, Paschatis, 
Pentecostes et SS. Trinitatis habet parochus duas 
tertias collectae marsupialis, una autem tertia ludi-
magistro cedit». 

1831. Szil. «Offertorium festis Nativitatis Domini, 
Paschatis et Pentecostes in ratis duabus tertiis parocho 
cedit». 

1831. Sövényháza. «Offertorium festis Circum-
cisionis, Paschatis, Pentecostes, Patrocinii et Nativi-
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tatis Domini item in primitiis, secunditiis aut nuptiis 
dominalibus parocho oblingat». 

1831. Siitör. «Offertorium Nativitatis, Paschatis, 
Pentecostes et in Patrocinio ecclesiae colligitur, in 
ratis duabus tertiis parocho, in una autem tertia 
ludirectori et aedituis simul cedit». 

E följegyzések nemcsak a mellett tanúskod-
nak, hogy a mai perselypénz nem egyéb, mint 
az ősrégi áldozati adomány, hanem bizonyítják egy-
úttal azt is, hogy ezen áldozati adományok nem 
alakultak át sem párbérré, sem más köteles szolgál-
tatássá. 

Pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy mindezt 
csak a győri egyházmegye területén eszközölt alig 
egy pár egyházlátogatás jegyzőkönyvéből merítettük, 
úgyszólván teljesen a véletlenre bizván magunkat a 
keresésben. 

Hogy tehát a mit itt láttunk, az csak igen 
jelentéktelen része annak, a mit még erre vonat-
kozólag össze lehet gyűjteni. 

Valamint nem szabad szem elől tévesztenünk 
azt sem, hogy a vizitáló főesperes igen gyakran tel-
jesen hallgatással mellőzi ezeket az offertoriumokat. 
Némelykor pedig csak is az iskolamester jövedel-
meinek elsorolásánál említi meg, hogy az offertorium 
egyharmada őt illeti, de a plébános jövedelmeinél 
erre nem terjeszkedik ki. Pl. 1651-ben Alsó-Pulyán, 
Nagy-Baromon csak ezt jegyzi föl : «Ludirector tertiam 
partem offertorii». 

Különben, ha ezek az egyházlátogatási jegyző-
könyvek egy betűvel nem említenék az offertoriumokat, 
még akkor is könnyen meg lehetne győződnünk arról, 
hogy az áldozati oblatiok sem meg nem szűntek, sem át 
nem változtak párbérré, vagy más kötelező szolgál-
tatássá, egészen korunkig. 

Nem kellene egyebet tennünk, mint megfigyelnünk, 
a mi a nyilvános isteni tiszteletre szánt egyházakban 
országszerte történik. Mint látnunk, hogy minden egy-
házban szokásban van mise stipendiumot adni, úgy az 
élőkért, mint a megholtakért bemutatandó szentmisék 
fejében. Hogy minden templomban, anyaegyházban és 
filiában egyaránt adnak a hivek a szentmise alatt 
offertoriumot perselypénzt. Hogy alig van egyház, a hol 
ne ismernék az oltárkerülést, a mikor szintén föl szok-
ták a hivek ajánlani az oltárra adományaikat. Mert 
mindez mi egyéb, mint az ősrégi áldozati oblatio 
mai a lak ja? 

Ha már most azt látjuk, hogy az áldozati oblatiok, 
offertoriumok érintetlenül, változatlanul fenn állanak 
nemcsak az egész középkoron keresztül, nemcsak a 
XVII—XIX. századokban, hanem fönnállanak nap-
jainkban is, az egész országban, az ország valamennyi 
egyházában, nem teljességgel lehetetlen-e elfogadnunk 
Timonnak azt az egyébként is merőben önkényes, 
minden bizonyítékot nélkülöző állítását, hogy az obla-
tiok átalakultak köteles szolgáltatássá, párbérré ? 

Timon maga is észrevenni látszik, hogy az egyház-

látogatási jegyzőkönyvekben jelentkező offertoriumok 
összeomlással fenyegetik az ő egész elméletét. Ennél-
fogva azon van, hogy egyrészről ezeknek az offer-
toriumoknak számbeli jelentőségét lehetőleg leszállítsa, 
másrészről pedig az offertorium és a párbér közti 
távolságot valamiképen áthidalja. 

A következőket mond ja tehát. 
«Némely parochiában a kötelező oblatio, a párbér 

mellett az önkéntes oblatio is fennmaradt és a lel-
kész szokás útján jogosítva volt bizonyos nagy ünne-
peken a templomban vagy házanként, részint saját 
javára, részint a templomi szükségletek fedezésére, az 
egyházatyák által ajánlott coledálást eszközölni.» (72.1.) 

Timon azonban ezzel a magyarázatával, a helyett, 
hogy érthetővé tudná tenni előttünk, hogyan maradt 
fenn némely parochíán a párbér mellett a hivek 
önkéntes oblatioja, a mikor egész könyvén keresztül 
arról beszél, hogy a párbér úgy keletkezett, hogy 
az önkéntes oblatiok kötelező szolgáltatásokká ala-
kultak át, újabb hibába esik; t. i. összezavarja a 
coledát az offertorium-mai. 

Timon abban a téves nézetben van, hogy ha a 
visitatiókban ez áll: «parochus tribus (bizonyára csak 
tollhibából írja Timon könyve második kiadásában 
is újból, très) festis solemnioribus per hominem 
constitutum sacculum in Ecclesia circumferentem 
percipit collecturam pecuniarum» (73. 1. 1. jegyzet) 
akkor itt már coledálásról van szó. Pedig ez épen 
annyit jelent, mintha a visitatio azt mondaná : per-
cipit offertorium. A templomban nem coledáltak; itt 
gyűjtöttek oblatiokat, offertoriumot, collectât, de co-
ledát nem. 

Tévedésben van Timon a coleda szó eredetére 
nézve is. 

A coleda — úgymond — nyelvrontás a collec-
turából. A régibb visitatio canonicák mutat ják az 
átmenetet, melyekben a collectura helyett «codeltura» 
«coledura» van. (72. 1. 5. jegyzetben.) 

Csakhogy a nyelvtudományi kutatások már évtize-
dekkel előbb kiderítették, hogy a coledának és col-
lecturának semmi köze egymáshoz. 

A szláv coleda szó a latin «calendae» vagy «fes-
tum calendarum»-ból származik, melynek erede-
tét a távol pogánykorban kell keresnünk, a mikor 
az emberek az év kezdetét, csak úgy mint most, min-
denféle ünnepségekkel, lakmározásokkal, a jándékok-
kal, játékokkal ülték meg.1 

A szlávok a latin calendae-vel minden valószí-
nűség szerint akkor ismerkedtek meg, mikor ez a 
calendae j anuár l- jét , vagyis a római űjesztendőt 
jelentette, amikor tehát a szlávok még maguk 
is pogány valláson voltak. 

Később, midőn a IX. század legelején a keresz-
tény vallásra tértek át, nem többé a régi pogány 
naptárral j anuá r 1-én, hanem az egyházzal decem-

1 Du Gange : Glossarium. Niort, 1885. IV. p. 481. és k. 
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ber 25-én, vagyis karácsonykor ünnepelték meg az 
új esztendőt; mert az év kezdetét a keresztény népek, 
ha nem is mindenütt, a legtöbb helyen, december 
25-étől számították, még a XVI. században is. Ettől 
kezdve tehát a calendae szó nem többé az újesztendőt 
jelentette, hanem a Karácsonyt.1 

Idővel szokásba jött a «kalenda», «colenda» 
szóval azokat az adományokat megjelölni, a melye-
ket Háromkirályok napján, vagy máskor is, egyházi 
személyeknek adtak. így pl. egy régi külföldi kéz-
iratban olvassuk a következőket: «Canonici in Epi-
phania ad colendam ante abbatissam conveniunt, 
quae eisdem 36 grossos pro toto ofFerebat, potus vini 
et cerevisiae sine mensura».2 

A «colenda»-ból lett azután a «coleda», mely 
régi cseh oklevelekben vagy az úgynevezett pásztorjá-
tékokat, vagy az ezekkel kapcsolatban mondani szo-
kott énekeket, vagy pedig az ilyenkor adott a jándé-
kokat jelenti.3 

Sőt coledának nevezik még ma is Csehország-
ban magát a vízkereszti házszenlelést, valamint az 
ilyenkor gyűjteni szokott adományokat.4 

Bizonyára a cseh-morva szomszédság révén terjedt 
el hozzánk a coleda szó használata és jelenti azokat 
az ajándékokat, a melyeket a hivek a Vízkereszt 
vigiliáján vagy napján végzett házfölszentelésért adnak 
papjuknak, a coledálás pedig ezen adományok össze-
gyűjtését. Kolldnyi Ferenc dr. 

JÇatholikus hitélet Angliában. (m.) 
A katholikus angolok mély belső hite, a szaba-

dabb hitgyakorlat megengedve lévén, a nyilvános 
életben is iparkodik megnyilatkozni. 

Vasárnap délután azon tervvel indultam el tár-
sammal londoni rendházunkból, hogy megtekintjük 
az épülőben levő katholikus székesegyházat, a West-
minster Catholic Cathedral-t. A mint a Victoria-
Street-en haladva a templom közelébe értünk, fel-
tűnt, hogy a szokottnál nagyobb élénkség uralkodik 
az utcákon. Figyelmesekké lettünk, mert a sokaság 
szintén a templom felé vezető utcának tartott. Lép-
teinket gyorsítva tartottunk mi is az Ambrosden-
Avenue felé, a melyből virágokkal és jelmezekkel 
ékeskedő gyermekcsoportok vonultak a székesegyház 
homlokzatához, hogy ott a templomból már kiin-
duló körmenet soraiban elfoglalják helyüket. A kör-
menet már jó hosszú sorban kifejlett az Ashley-Place 
és Carlisle-Street felé, mikor elértük a székesegy-
házat. A menet elején fúvó zenekar játszott; az egyes 
testületek élén zászlók lenglek; közben-közben a 
hátrább menetelő csoportok egyházi énekeket éne-

1 Sebestyén Gyula: A regősök. Budapest, 1902. 288. 
2 Brandl : Glossarium illustrans bohemico-moravicae 

históriáé fontes. Brünn, 1876. p. 406. 
8 U. o. 99. 
4 Jugmann: Slownjk cesko-némeckj. V. Praze, 1836.11. 10. 

keltek. Gyermekek, nők, férfiak külön-külön csopor-
tokban mentek kettesével vagy négyesével ; s nem egy 
csoport érdekes látványt nyújtott sajátságos jelmezei-
ben. A menet eleje már befordult a hosszú utca 
végén a szélesebb útra, mikor a papság is kilépett a 
templomból. Minden a legszebb rendben, a legkisebb 
zavar vagy tolongás nélkül ment végbe. A nézők, 
anglikánok, disszidensek, katholikusok egyaránt, tisz-
telettel és hasonlóképen tolongás nélkül szemlélték 
a körmenetet. Az arcokon is nyugalom s meghatott-
ság ült. Nem volt ott sem gúnyos mosoly látható, 
sem zavaró beszéd hallható, a minő, fájdalom, a mi 
katholikusabb vidékeinken oly sértően bántja a kör-
menetek istentiszteleti jellegét. 

A túlnyomó részben protestáns Anglia főváro-
sában a lakosságnak kevesebb mint tizedrészét tevő 
katholikusok ily módon merik hitüket megvallani! 
Ezt még gondolni sem mertem volna, ha magam 
szemeivel nem látom. Megszólítottam egy mellettem 
álló férfiút, a kinek tiszteletet és örömet sugárzó 
arca eléggé elárulta, hogy ő is katholikus : «Kimerte 
volna hinni ötven évvel ezelőtt, hogy ilyesmi Lon-
donban lehetséges?» «Bizony — mondta — akkor 
még nem igen gondolhattak erre». És sietett meg-
jegyezni, hogy a körmenetben résztvevők nagy része 
ír származású és hogy ő is az. 

A Londonban ezrével lakó irek mindenesetre 
nagy kontingensét képezik a főváros katholikus lakos-
ságának, a mely 1898-ban kétszázezret tett ki és 
jelenleg a négyszázezer felé közeledik. Tagadhatat-
lan az is, hogy Angliának ősei hitéhez való visszatéré-
sénél jelentékeny szerep jutott az irek missziószerű 
működésének. Nagyobbrészt ir képviselők vívták ki 
a katholikusok emancipációját 1829-ben ; a legkatho-
likusabb vidéken, Liverpoolban és környékén, angol-
országi írek, laknak s a i ányavidékeken, valamint a 
legnagyobb gyárvárosokban is igen sok a bevándor-
lott ir, a kik a hithez való ragaszkodásnak gyönyörű 
példáját adják. De ez nem csökkenti a szorosan vett 
angol katholikusok érdemét, a kik a katholikus 
hierarchia hetyreállítása, 1851 óta, oly virágzó katho-
likus hitéletet fejtettek ki, hogy tisztelettel kell meg-
hajolnunk előttük és sok tekintetben példaként vehet-
jük őket. 

A hol a hitélet virágzó, meg is nyilatkozik, még 
pedig nemcsak a legszorosabb körökben, hanem 
nyilvánosan is. Utána jártam, hogy megtudjam, há-
nyadán áll az angol katholikusok részvétele a nyil-
vános körmenetekben. A törvény ilynemű nyilvános 
istentiszteleteket nem enged meg ; de e törvény pusz-
tán irott betii, sőt, mint egy barátom mondta s Lon-
donban magam is láttam, a katholikus körmenete-
ket nemcsak nem akadályozzák, hanem még a rend-
őrség is védelmezi bárminő zavarással szemben. 
Tényleg Londonban az ily körmenetek nem is men-
nek ritkaságszámba. A legméltóságosabb Oltáriszent-
séget nagyobb városokban a püspökök biztonság és 
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tisztelet céljából még nem engedik az utcán körül-
vitetni, de a vidéken ilyen eucliaristikus körmene-
tek is előfordulnak. így a Londontól délre eső Sutton-
Park kis hitközségének 300 hive 1906-ban első izben 
szervezett ily körmenetet Áldozócsiitörtökön. Ének 
és zene kisérte itt is a menetet, a mely egy angol 
mérföldnyi utat tett meg; s még a protestáns lord 
Northcliffe is érdeklődött iránta. Hasonló körmene-
tet tartottak Edinburgh-ben a St. Margaret's Convent 
(Orsolyaszüzek) kertje körül. 

Még gyakoriabbak a Szentség körülvitele nélkül 
tartott körmenetek, a melyeket nagy pompával tar-
tanak meg. Prestonben Pünkösd hétfőjén az összes 
iskolák és katholikus egyesületek kivonultak. Gyer-
mekeiket gyönyörű ruhákba öltöztették szüleik, a kik 
pedig nagyrészt a munkásosztályhoz tartoztak ; még 
a kis apróságok is a sorokban lépdeltek és a zene-
szó ütemei szerint igazgatták járásukat. A férfiak 
fekete kalapot és kék vagy rózsaszín válszalagot 
hordtak; a nők egyesületei pedig részint kalapjuk, 
részint ruhá juk egyezéséről, részint más jelvényeik-
ről voltak felismerhetők. Zászlók különítették el 
egymástól az egyes céheket vagy egyesületeket. A kik 
pedig magában a menetben nem vettek részt, tisz-
telettel nézték a felvonulókat. Érdekes, hogy e kör-
menetet a világi hivek szervezték, a pap csak mint 
vendég vett részt. Pünkösd péntekén huszonhat egyház 
hivei, 18—19 ezren, Manchesterben szintén fényes 
körmenetet tartottak, a melyben a gyárakban dol-
gozó olaszok feltűntek festői öltözeteikkel. A fel-
vonulás körülbelül három óráig tartott. 

Még több példát hozhatnék fel az angliai katho-
likusok hitének ilynemű megvallásáról. Minthogy 
azonban szándékom a katholikus hitélet másféle 
megnyilatkozásait ismertetni, egyelőre csak az em-
lítetteknél állapodjunk meg. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy — Írországtól eltekintve — csak két és fél 
millió katholikus él a körülbelül harminckilenc 
millió nem katholikus közt; elismeréssel kell adóz-
nunk buzgóságuknak és bátorságuknak és gondol-
kodóba lehet esnünk azon, hogy másutt sokkal né-
pesebb katholikus lakosság közt, sőt csaknem kizá-
rólagosan katholikus müveit országokban erre nem 
vállalkoznak, hanem magukat teljesen háttérbe en-
gedik szoríttatni. Jablonkag Gábor S. J. 

Marx és Engels jövendő kommunizmusának 
bírálata. (II.) 

2. Ezek után kérdjük: lia sikerülne is minden 
fejet leütni, mely a tömegből kimagaslik, ügy hogy 
végre csakugyan csupán proletárokból állana a tár-
sadalom; vájjon lehetne-e ily vértől ittas, megvadult, 
évek hosszú során át állandóan bőszített, szen-
vedélyeikben fölkorbácsolt tömeggel kommunista ál-
lapotokat teremteni, melyek a nemes érzület, a 
testvériség, a kölcsönös türelem, nagylelkű önzetlen-

ség, a közérdekért való lelkesedés oly nagy fokát 
tételezik föl ? 

Már Aristoteles bebizonyította a Platóval szem-
ben, hogy a kommunista állapotok csak nagyfokú 
barátság alapján lehetségesek. Aquinói szent Tamás 
Aristoteles «Politiká»-jához irt magyarázataiban a 
polgárok kölcsönös szeretetétől és áldozatkézségétől 
teszi függővé, hogy a vagyon, mely egyesek magán-
tulajdonát kell, hogy képezze, legalább használatra 
nézve legyen valami módon közös. «Sed propter 
virtutem civium, írja, qui erunt in invicem liberales 
et benefici, erunt possessiones communes secundum 
usum, sicut dicitur in Proverbio, quod ea, quae sunt 
amicorum, sunt communia.»1 Példás családban, a hol 
az egyes családtagokat igazi szeretet fűzi össze, szin-
tén észlelhetünk bizonyos vagyonközösséget. Hasonló-
képen a keresztény szerzetekben is, a hol a termé-
szetfölötti szeretet az együttélés alapja. Még nagyobb 
szeretetre és vallási entuziazmusra volt szükség az 
első keresztények nagyobb társaságában, hogy létre-
jöhessen az az eszményi életközösség, melyről az 
Ap. Cselekedetei szólnak.2 S mindezen vallási lelke-
sültség és nagyfokú testvéri szeretet mellett is a 
jeruzsálemi keresztények vagyonközössége nem a 
birtoklás, hanem a használat közössége volt, nem 
kötelesség, hanem a szeretet szabad ténye, melyre a 
szegények jogot nem formálhattak. 

Már most micsoda csodás erő fogja majd a meg-
vadult, vértől pirosló proletár farkasokat szelid bá-
rányokká változtatni? Micsoda bűvös hatalom fogja 
majd bennük megfékezni az irigység érzelmét, me-
lyet bennök éveken át mesterségesen szítottak, a 
korlátlan élvezetvágyat, melyet bennök nagyra ne-
veltek, az egoizmust, mely mindennemű kommuniz-
musnak sírásója? A már Aristoteles előtt is ismert 
«demagógok,» «szikofantok»,3 vagy mint a görögök 
mondták «a nép kutyái», «az emberek eme kiáll-
hatatlan faja, kiknek a gyalázásra cs krakéleres-
kedésre mindig oldott nyelvük van s a kik oly lár-
mát csapnak, hogy a piac s annak bódéi is vissz-
hangzanak tőle»,4 ezek a vezérek vájjon micsoda 
nevelő eszközökhöz fognak majd nyúlni, hogy a 
néptömegeket, melyekben a «bestia conculcans» fö-
lülkerekedett, megszelídítsék és képesekké tegyék 
arra az Aristophanes által megénekelt kommunista 
szeretetéletre ? 

Évszázadokon át annyira uralkodott a keresz-
tény eszme az összes nemzeteken, hogy semmi sem 
hangzott el, semmi sem Íródott, a mi nem a keresz-

1 Divi Thomae Aquinatis in octo libros Politicorum 
Aristotelis expositio. Lib. II. lect. IV. 

2 Ap. Cselek. IV., 32. : A hivek sokaságának pedig egy 
szivök, egy leikök vala és senki közőliik azokból, miket bir 
vala, semmit sajátjának nem monda, hanem mindenök kö-
zös vala. 

a Pot. VIII, 3, 1. 1304 b. 
" Theophrast, Pölilmnnnál, II. köt. 269. I. 



ne RELIGIO LXVII. évf. 1908. 

ténység szellemétől lett volna áthatva. Millió szó-
székről prédikál ja a keresztény egyház két évezred 
óta a szeretet tanát ; e tan nevében egész nemzedékek 
lettek márt í rokká, mentek meghalni a Szent Földre ; 
m a is a szeretet képezi Jézus hata lmas iskolájának 
«Signum distiuctivum»-át, az a szeretet, mely nem 
szűnik meg csodákat művelni. S mégis : a keresz-
ténységnek ezen főparancsa, kétségtelenül csakis az 
emberek hibája folytán, nem tudott annyira érvé-
nyesülni, hogy a gazdasági téren is főelvnek ismer-
tetnék el és megakadályozta volna a vagyonelosz-
tódás kiáltó aránytalanságait . Ha m á r most ez a nagy, 
égből eredő hatalom sem volt képes az embereket 
az egoizmus sarától megtisztítani, váj jon sikerül-e 
ma jd e nagy m û a szocialista vezérek kapacitálásának ? 

Az emberi természet nagy ismerője, Aristoteles, 
a ki Dante szerint «mestere mindazoknak, kik tud-
nak», azt mondja , hogy a felbőszült tömegek kíván-
sága csillapíthatatlan hatalom. «Az emberek rossza-
sága, úgymond, telhetetlen. Először megelégesznek 
két obolus-szal ; 1 azonban csakhamar többet köve-
telnek s követeléseiket egész a végtelenig fokozzák. 
Mert a kívánság természete nem ismer határokat és 
az ő kielégítésének él az emberek nagy tömege.»2 

Ki gyúrja ma jd át e durva tömeget? Marxék 
nem tudnak megnevezni erőt, mely ilyen népet ké-
pes volna a tökéletesség oly magaslatára emelni, 
aminő a kommunis ta élet első föltétele. Azért a 
szocialista Bernstein és Lange, szakítva Marxék amo-
ralizmusával, mely mindent csak a gazdasági alap-
szerkezet változásától vár, a mesterrel szemben ki 
merték mondan i azt a beterodoxiát, hogy nagy és 
hosszú etizáló munka szükséges ahhoz, hogy a m u n -
kásság a társadalmi élet magasabb fokára alkalmas 
és képes legyen. 

3. Marx, mikor jövendő államát konstruálta, 
számításon kívül hagyta az ember természetét. 
A mennyire pesszimista a jelen társadalommal szem-
ben, époly rózsás színekben látja a jövő embereit. 
Azt hiszi, hogy az ő tá rsadalmában mindenki csak 
úgy lángolni fog a közügyért való lelkesedéstől. 
Pedig mint filozófus, tanulhatot t volna Aristotelestől, 
a ki Plato kommunis ta nézeteivel szemben helyesen 
figyelmeztetett arra, hogy a mi közös, azzal az em-
berek legkevésbbé törődnek. Aristoteles e helyét 
magyarázva m o n d j a szent T a m á s : «Dictum Socratis 
non solum non est utile civitati, sed etiam infert 
m a x i m u m nocumentum. Videmus nempe, quod de 
eo, quod est commune mul torum, valde p a r u m cu-
ratur, quia omnes maxime curant de propriis. Sed 
de communibus minus etiam curant homines, quam 
quan tum pertinet ad unumquemque , sicut accidit 

1 Annyi volt eredetileg az athéni mulatóhelyekre a nép 
belépő dija. 

2 Pol. II. 4. 11. 1267a : ási Séovxai xoü kXstovo;, Iw; sï; árceipov 
IXS-toaiv á^Eipo; fàp íj xíjj irafrujiía; cpôatç, f/ç rcpôç -tfjv àvaitXijp-
waiv oE 710XX0I Çffiaiv. 

in servitio minis t rorum, quod multi servientes 
quandoque minus serviunt, dum unus exspectat, 
quod alius faciat».1 

Helyesen jegyzi meg Boscher, hogy ha a szo-
cialista társadalom pl. egy millió tagból állana, 
akkor a saját m u n k á j á n a k vagy takarékosságának 
eredményében kiki csak 1/i,ooo.ooo-od részben volna 
érdekelve, a mi annyi, mint semmi.2 Nem azért ver-
senyeznének az emberek, hogy ki dolgozzék többet 
és jobban, hanem mindenk i azon lenne, hogy minél 
kevesebbet dolgozzék s minél nagyobb részt kapjon 
a közösen termelt javakból . A közös levesből, Aristo-
phanes ismeretes szavai szerint, mindenki akarna 
kanalazni, a munkátó l pedig mindenki húzódoznék. 
Az osztozkodásnál, mondja tréfásan Aristophanes, 
mindenki ott teremne, mer t «erejéhez képest minden 
jól érző polgárnak részt kell vennie a közös hazá-
ban,»3 a munkáró l azonban senki sem akarna hal-
lani, mert most «enni és újból csak enni, ez a jelszó.» 

Családjáról senkinek gondoskodni nem kellene, 
mer t a gyermekeket az állam tar taná el ; így aztán 
e lmaradna a legerősebb indító ok, mely az embere-
ket munká ra és takarékosságra serkenti. A tömeg-
lustaság valódi orgiákat ülne. 

Mikor az első virginiai telepesek, m o n d j a Roscher,4  

1611-ben a közös m u n k á t abbahagyták és kiki a 
saját kezére kezdett dolgozni, egy nap alatt annyit 
termeltek, a mennyit az előtt egy hét alatt, vagyis 
há rom ember annyit produkált , a mennyit az előtt 
harminc. Hiába is mondja L. Blanc, hogy m a j d a 
tisztesség érzete, a «point d 'honneur» fogja pótolni 
a magánérdeket , az «intérêt personnel»-t , serkentvén 
az embereket a szorgalmas termelésre és visszatartván 
őket a túlfogyasztástól, a min t azt pl. a katonaságnál 
látjuk. Hiszen nem szabad feledni, hogy a katonákat 
nem a tisztesség érzete serkenti első sorban a közös 
kötelességek pontos teljesítésére, hanem a szigorú 
kényszer ; s Roscher helyesen figyelmeztet arra, 
hogy a Code mili taire ha rminc kihágást volt kény-
telen halálbüntetéssel sújtani, annyira gyöngének 
tartotta a «point d 'honneur» motívumát. 

S ez annyira áll, hogy még oly kommunis ta 
tá rsadalmakban is, a melyekben magasabb, pl. val-
lási mozgató erők uralkodnak, szintén csak a leg-
szigorúbb szabályokkal lehet biztosítani, azt is csak 
ideig-óráig, az együttélés alaptörvényeinek megtar-
tását. A történet tanúsága szerint a münster i anabap-
tisták minden kommunis ta szabályukat ha lá lbün-
tetéssel szankcionálták. Ily szigorú törvények nélkül 
azonnal beáll a tömegtétlenség, melynek legelső 
következménye a hiány, a pauperizmus. 

Vájjon nem érdekes-e, hogy a kommunizmus 

1 Lib. II. lect. II. Socratesről beszél Aristoteles és szent 
Tamás, mert Plato Socratest szólaltatja meg. 

2 Roscher, Grundlagen etc. I. köt. 224. 1. 
3 Pöhlmann, II. köt. 290. 1. 
4 Roscher, Grundlagen etc. I. köt. 228. t. 
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azon legnemesebb formája is, a melyet a jeruzsálemi 
keresztények létesítettek maguk között, chronikus 
éhínséget eredményezett? Tudjuk, hogy szent Pál 
apostol kénytelen volt számukra gyűjtést rendezni 
s nem is alapított egy községben sem hasonló in-
tézményt.1 

Mindehhez hozzá kell fűznünk, hogy a fogyasz-
tók száma rohamosan gyarapodnék, mert a gyer-
mekek eltartásáról senkinek gondoskodnia nem kel-
lene, úgyhogy az emberek minden tartózkodás nélkül 
élhetnének legerősebb ösztönüknek, a nemi ösztön-
nek. Ily körülmények között csakhamar általános 
nyomor állana be. A kommunisták óha ja : «pénz-
tárca nélkül élhetni» (o5 upwxa |xev Seî Çfjv sévsv j'ja/.-
Xavxíoo)2 hiú álomnak bizonyulna. 

A józan Aristoteles az állam céljának a polgárok 
nem bármilyen, de emberileg boldog életét m o n d j a : 
RJ TOŰ eö Çfjv xoivwvta.3 A szocialista államban nemcsak 
az e5 Çrjv volna lehetetlen, hanem a puszta Çrjv is. 
Hát még az Aristophanes által megénekelt kom-
munista nászélet: vujj-cpíwv ßfog ? ! Jehlicska Ferenc dr. 

faj Ber l in . A vallási béke veszedelemben. — Igen érde-
kes leleplezéssel lépett elő legújabban a «März». Közli 
a császár egy jellemző mondását Bülow kancellárhoz, 

\ ä . a mely a német katholikusok parlamenti képviseleté-
vel, a «Centrum»-mai való szakítás bevezetése vala. 
A dolog tavaly ősszel egy esztendeje történt. Vilmos 
császár ezzel a mondással fordult kancellárjához : «Nem 
akarok centrum-császár lenni». Bülow a célzást meg-
értette. Nem azért legalázatosabb az alázatos szolgák 
között, hogy tüstént be ne látta volna, hogy mi az ő 
teendője. Ettől az időponttól kelteződik a porosz, tehát a 
németbirodalom belügyi politikájában az új «kurzus», a 
melynek titkos jelszava a katholicizmusnak, ha nem 
bismarcki letörése, hát legalább egyelőre messze háttérbe 
szorítása. Ez az új kurzus tehát nem Bülow jó vagy 
rossz kedvében találja kiindulópontját, hanem abban, 
hogy a vallásos császárban az «Evangélikus Szövetség» 
izgatásai nyugalmából kizaklatták a lutheránust s poli-
tikai akcióra ragadták magukkal a katholikus alattvalók 
politikai magatartásával és akcióival szemben. Ilyen kö-
rülmények között Bülöw herceg visszalépése semmit se 
változtatna a helyzeten. A fordulat a legmagasabb he-
lyen állt be. Legsajnálatosabb a dologban, hogy a for-
dulat tartós és állandósulás felé tör. Mik lesznek a kö-
vetkezményei, nem nehéz előre látni. Jók nem lehetnek. 
A német nép vallási harcba hajszolása jó véget nem 
vehet, az bizonyos, csak egy föllétel alatt : ha a császár 
hüvelyébe teszi vissza a kardot, melyet az «Evang. 
Bund» izgatásaira rántott ki hüvelyéből. 

* 

K ö l n . 1Együttes főpásztori körlevél a modernizmust 
sújtó pápai enciklikáról. — Tudvalevő dolog, hogy a 
bajor püspökök kivételével, a kik külön intézkedtek, 
Németország püspökei, tizenheten, m. é. december hó 

1 V. ö. I. Cor. 16, 1.; Rom. 15, 26. 2 Pöhlmann, II. köt. 
330. 1. s pol. m , 9. 1288 b. 33. 

10-én tanácskozást tartottak és abból együttes főp. kör-
levelet intéztek egyházmegyéik papságához. Ebben a 
nevezetes okmányban a következő történeti nevezetes-
ségű nyilatkozat foglaltatik : 

«Szentatyánknak ez a körlevele teljes figyelmünket 
kívánja és hálás elfogadásra és készséges engedelmes-
ségre kötelez bennünket. Minél mélyebben hatoltok be, 
tisztelendő testvérek, ennek a jelen vallási és egyházi 
helyzetet áttekintőismeretétől sugallt iratnak az értelmébe, 
minél gondosabban, minden előítélettől menten és csakis 
az egyház szeretetétől vezéreltetve vetitek latba az indí-
tékokat, melyek ennek a körlevélnek kiadásánál szere-
pet játszottak, annál jobban be fogjátok látni azt, 
mennyire szüksépes volt már, hogy az egyháznak Isten-
től rendelt legfőbb tanítója az Istentől adott örök igaz-
ságok teljes, tiszta és homálytatan fönntartása mellett 
szót emeljen. Mi tehát e pápai körlevél fejtegetéseinek 
súlyja alól nem fogjuk magunkat azzal a gondolattal és 
ürüggyel kivonni akarni, mintha azok tulaj donképen 
csak más országokra illenének. Mindenesetre vigaszta-
lásunkra szolgálhat az, hogy a pápai körlevélben jelzett 
és elitélt rendszert Németországban egy katholikus világi 
vagy pap sem vallja és védi minden részében és le egész a 
végső következményekig. De a veszedelem nálunk is 
megvan arra, hogy az ily téves elméletek lerakodásai 
észrevétlenül nálunk is befurakodhatnak. Azért ajánljuk 
nektek melegen, hogy ezt a messze kitekintő és fölöt-
tébb korszerű «Pascendi Dominici gregis» kezdetű 
enciklikát és a S. R. U. Inquisitio 1907. évi jul. 3-iki 
Decretumát behatóan tanulmányozzátok és dekanatusi 
(esperes kerületi) gyűléseitekben gondosan megbeszéljé-
tek. Az ap. Szentszéknek e két nyilatkozata teljes be-
látást fog netek nyújtani azokba a tévedésekbe, a me-
lyek éppen korunkban fenyegetik a hit drága letétemé-
nyét veszedelemmel. Meg fognak benneteket ezek a nyi-
latkozatok a kor tévedéseinek mérgétől óvni és képessé 
fognak benneteket tenni arra, hogy ti viszont másokat 
óvjatok meg e méregtől. Szívesen fölfogtok használni 
szükség és lehetőség szerint minden alkalmat arra, hogy 
a hivő népnek, kivált pedig a müveit osztályoknak, e pápai 
nyilatkozatok igazi értelmét föltárjátok és igy azoknak 
szörnyűnek mondható elferdítéseit helyre igazítsátok». 

Ezt a főp. körlevelet érdemes volna egész terjedel-
mében olvasni, mert hozzá fogható püspöki tájékozta-
tás a pápai enciklikáról és decretumról eddig aligha 
jelent meg valahol. Most elég legyen az óvó főpásztori 
szózat végső fölkiáltásának a közlése : «Soha semmiféle 
más időben nem volt fontosabb és szükségesebb az, 
hogy a papság megbonthatatlan egységben legyen és 
maradjon». 

* 

S t r a s s b u r t j . Ehrhard dr. legújabb szereplése. — 
Már bejárta a világot annak a hire, hogy a Würzburg-
ban feltűnt és Bécsben leszerepelt Ehrhard prelátus 
Strassburgból kritikát közölt az «Internationale Wo-
chenschrift»-ben és ott sárga földig lerántani erőlködött 
X. Pius pápa «Pascendi Dominici gregis» kezdetű 
enciklikáját a modernismus ellen. Címe ennek a közle-
ménynek : «Encyklika és theologiai fakultások». Tartalma 
abban az állításban csúcsosodik ki, hogy: «lehetetlenné 
van téve nekünk (az Ehrhard-féle tudósoknak), tanár-
társainknak az egyetemeken amaz állítását, hogy az 
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encyklika minden történet-kritikai tárgyalását katho-
likus hittudománynak csúffá tette, hatásosan megcá-
folni.» Szóval, a hires «reformátor» megint túllőtt a cé-
lon. A puska, a melyet X. Pius pápa mellének szege-
zett, hátrafelé sült el. Ez a szép tehetségű ember nem-
csak hallgatni nem tud, de még csak bevárni sem képes 
az alkalmas időt, a midőn esetleg úgy szólhatna a do-
loghoz, hogy kikerülné a kudarczot. Ha például most 
bevárja a porosz és rajnamenti német püspökök főp. 
levelét a pápai enciklikáról, kritikáját vagy meg nem 
írja vagy máskép fogalmazta volna. Jellemző, a mit a 
«Köln. Volkszeitung» 87. száma e tekintetben í r : «Ezek 
a pesszimisztikus fejtegetések, melyeket több pontjukban 
sem tartalmilag sem alakilag nem helyeselhetünk, telje-
sen személyes jellegűek és nehezen hibázunk abban a 
fölvetésben, hogy azokat szerző oly időben fogalmazta, 
mikor a német püspökök állásfoglalása még ismeretlen 
vala. Nagyon kívánatos lett volna, ha Einhard profesz-
szor cikkelyének megírásával a német püspökök tanács-
kozása eredményének köztudomásra hozásáig várt volna. 
A mi tudósítás időközben jelent meg azokról a meg-
állapodásokról, a metyekben a Kölnben m. é. decem-
ber 10-én összejött püspökök az enciklika fegyelmi ren-
deleteinek végrehajtására vonatkozólag, az apostoli Szent-
szék helyeslésével, megegyeztek, untig elégséges volt 
arra, hogy az Ehrhard prelátus cikkelyében kifejezésre 
juttatott személyi aggodalmaknak és magyarázatoknak 
az alaposságból egy körömfeketényit se hagyjon». 

—ij —la. 

Jroda- A- Csécsi-világ P a t a k o n . Iskolai háborúságok a 
lom X V I I L századból. Irta Horváth Cyrill dr. Budapest, 1908. 

I. Többször reá mutatóit már a «Religio» tisztelt 
szerkesztője arra a sajnálatos tényre, hogy a magyar 
történetírás erősen antikatholikus szellemű. Azoknál a 
kapcsoknál fogva, melyek a Habsburgok uralkodása 
alatt a protestánsokat s a magyar alkotmány védelmezőit 
az ellenség közössége által összefűzték s a melyek révén a 
közéletben az a téves vélekedés terjedt el, hogy a protestan-
tizmusnak több köze van a magyarsághoz, több érdeme 
van az alkotmány megmentésében, mint a katholiciz-
musnak, azoknál a tisztán véletlen okozta kapcsoknál 
fogva a mult századoknak e balhite megrontotta ko-
runknak irodalmát és tudományát is. A protestánsok 
jobb magyarságának indokolatlan előítélete megakadá-
lyozta a nemzedékek egész sorára nézve, sőt megaka-
dályozza még ma is a történelmi tisztánlátást. A XVI., 
XVII. és XVIII. század szereplőinek megítélésénél, pro-
testáns vagy nem protestáns voltuk döntő súllyal esik 
a bírálat mérlegének serpenyőjébe. Protestáns voltuk 
nagy adag előlegezett jóakaratot csikar ki számukra s a 
szabadságszerető, lelkes hazafi glorioláját kölcsönzi 
nekik, míg a buzgó katholikusságnak megállapítását 
majdnem az aulikus hazafiatlanság kimondásával veszik 
egynek. 

A politikai történelemnél még többet szenved e te-
kintetben az irodalom- és müveltségtörténet. Obskurus 
prédikátorok, néhány alkalmi vers, mosdatlan hangú 
prédikáció vagy jól-rosszul lefordított theologiai elmél-
kedés alapján bekerülnek a magyar irodalom pantheon-
jába ; a pár hónapig külföldön csavargó pásztorokat 

irodalomtörténeteink megteszik a külföldi műveltség 
tudományszomjas búvárainak s magyar földön a nyu-
gati műveltség apostol buzgóságú hirdetőinek ; a kálvi-
nista és lutheránus iskolák pedig mindmegannyi forrá-
sai a nemzeti szellem dolgában utolérhetetlen tudomá-
nyosságnak, az előítéletektől mentes fölvilágosodásnak 
s nevelés tekintetében is áthidalhatatlan űr választja el 
őket a bornírt elfogultságot és felekezeti gyűlöletet 
terjesztő jezsuita és egyéb szerzetes iskoláktól. A mult 
századok irodalmának, tudományának és iskolaügyének 
e rosszakaratú megítélése teljesen inficiálta irodalmunkat 
s az irodalom és oktatás csatornáin keresztül annyira 
eltöltötte a magyar közvéleményt, hogy sok idő meg-
feszített munkájába kerül még a tévedések és rossz-
hiszemű ráfogások e sokfejű hidráinak kiirtása. 

E kiirtásnak egyetlen módja természetesen csak a 
mult igaz képének megrajzolása lehet. Ha az elfogulatlan 
kritika bonckése alá veszi azoknak a fölfújt nagyságok-
nak munkáit, ha összeveti ugyanazon időszakok elmel-
lőzött vagy egyáltalában meg sem említett íróinak mű-
ködésével ; lia megkeressük, hogy mi azokban az ere-
deti, az új, az egyéni vonás, akkor majd derül egy kis 
világosság irodalomtörténetúnkbe. Ha utánna kutatunk 
a külföldet járt peregrinusok tanulmányainak, ha nem 
elégszünk meg a nyugati tanultság emlegetésével, hanem 
keressük annak nyomait is az illetők működésében, 
akkor a legtöbb esetben szintén szét fognak oszlani a 
nagy műveltségről, tudományról szóló legendák. S végül, 
ha előkerülnek a kollégiumok beléletéről szóló akták, 
az illúzióknak, a tévedéseknek, a közmondásossá vált 
valótlanságoknak egész őserdei fognak kipusztulni. A ki-
cirkalmazott, szépen fölcicomázott képek helyére szá-
nalmas, sőt sokszor egyenesen elitélendő jeleneteknek 
ábrázolatai kerülnek. A tudomány helyére vaskos tudat-
lanságot, a nevelés helyére vad fegyelmezetlenséget kell 
tennünk. A sokat emlegetett kollégiumi közszellem durva 
cimborasággá változik s a tudós és nemes tanárok 
helyett nem egyszer csak rövidlátó, erőszakos, művelet-
len és kapzsi intrikusokat lehet emlegetnünk. 

A közkézen és közszájon forgó történelem e kívá-
natos revideálásának gondolatát Horváth Cyrill új 
könyve élesztette föl ez alkalommal elménkben. A Csécsi-
világ Patakon című munkájában ugyanis egész sereg 
ilyen megcsontosodottt balvélemény alól rántotta ki a 
talajt. Megírta e könyvében a protestáns részről oly sokat 
emlegetett sárospataki iskola történetének két évtizedét. 
Még pedig azt a két évtizedet, mely alatta szintén nagy 
dicséretekkel emlegettetni szokott ifjabb Csécsi János 
volt a kollégium lelke, helyesebben gonosz szelleme. 
1713. február 20-tól kezdve, a mikor Csécsi Jánost a 
tanári székbe beiktatták, 1734-ig az intézetből való el-
távolításának évéig rendre elbeszéli az iskolai háború-
ságokat s ezeknek elbeszélése a drámai jellemzés, a cse-
lekedetekben való bemutatás eszközeivel állítja elénk a 
sárospataki kollégiumot és tanárait, sőt az azon korbéli 
kálvinista iskolát. 

A források, melyekből Horváth Cyrill műve anyagát 
merítette, a lehető leghitelesebbek. Az iskola aktáit, a 
tanárok följelentéseit, a deákok vallomásait, a tanárok 
és deákok ügyében tartott tárgyalások jegyzőkönyveit, 
az ítéleteket és a hatóságok leiratait idézi vagy beszél-
teti. Csupa új, eddig ismeretlen forrás, melyeknek érde-
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késségét és hitelét növeli közvetlenségük. Magának a 
tárgynak érdekessége mellett ez a közvetlenség az oka 
Horváth Cyrill munkája élvezetességének. Elbeszélése, 
pedig sohasem dolgozik belletrisztikus eszközökkel, 
regényszerűleg hat. Ezzel a könyvvel szemben igazán 
nem frázis az a közkeletű frázis, hogy nem tudjuk le-
tenni, a míg végig nem olvastuk. 

Ismertetésünket azzal kezdtük, hogy Horváth Cyrill 
új könyve sok megcsontosodott balvéleményt megcáfol, 
sok szinte axiómává jegecesedett ítéletet megváltoztat. 
A protestáns iskolákra szórt sok dicséretet igen alapo-
san revideálja és jelentékenyen leszállítja. Mindezt azon-
ban a nélkül teszi, hogy maga is tudomást venne arról 
a gyilkos munkáról, a melyet végez. Nem vezeti öt 
semmi indulatosság vagy rosszakarat azokkal az intéz-
ményekkel szemben, melyeknek múltját eddig kevesen 
világították meg olyan vesékbe-velőkbe világító fénnyel, 
mint most ö. Néhol, például Csécsi János tudós voltá-
nak értékelésénél még részrehajló is, mert a megvizs-
gálható és ellenőrizhető adatok alapján Csécsit olyan 
tudósnak nem mondhatjuk, a minőnek Horváth Cyrill 
állítja. Ez a kis részrehajlás azonban csak használ ma-
gának az egész ügynek, mert nyilvánvaló lévén szerző-
nek jóindulatú elfogultsága, azon lények elbeszéléseire, 
melyekben a sárospataki iskola igazi mivolta tükröző-
dik vissza, nem foghatja rá senki a gyűlölet vagy ellen-
szenv animozitását. 

Horváth Cyrill könyve mindennapi életében mutat-
ván be a sárospataki iskolát, mindenféle jellemzésnél 
vagy elvont ismertetésnél jobb képet ad arról. Tartal-
mára még majd vissza fogunk térni, most csak az egész 
elbeszélés legfelötlőbb tanulságait akarjuk röviden ki-
emelni. 

Megismerjük e könyvből a sárospataki kollégium 
két évtizednyi életének minden csinját-binját. Látjuk a 
tanárokat — legtöbbször ketten vannak, néha azonban 
csak egy tanít a nagyhírű kollégiumban — kiket nem 
minden ok nélkül vádolnak vallástalansággal ; a kik 
tanítványaik rokonszenvét azok szenvedélyeire számítva 
s tanártársaikat és az iskola patrónusait az ifjúság előtt 
gyalázva igyekeznek megszerezni ; a kiknek egymás 
ellen emelt vádjaiban a leginegbélyezőbb állítások talál-
hatók ; mert a csalás, a hazudozás, a levéltitok megsér-
tése, a gyujtogatásra való fölbujtás s az iskolai köteles-
ségek teljes elhanyagolása nem legkeményebb pontjai 
ezeknek a vádaknak. Tanáraikhoz méltók a tanítványok 
is. Durvák, erőszakoskodók, tudatlanok. Hirdetik, hogy 
övék a kollégium ; ott csak az taníthat, a ki nekik tet-
szik. Gárdába verődnek kedvenc tanáraik mellett s a 
másiknak deákjait megverik, a kollégiumból kizavarják, 
a nekik nem tetsző tanároknak eltávolítását is erősza-
kosan követelvén. Lump, garázda élet folyik a kollé-
gium falai közt s nem ritkák a bűntény számba menő 
cselekedetek sem. Hogy a tanítás és tanulás ilyen viszo-
nyok között miképen haladhat, arról nem beszél az 
iskola története. Ebben az iskolatörténetben ugyanis 
tanulásról és tanításról esik legkevesebb szó. 

^ Görcsöni Denes. 

Komárom vármegye és Komárom sz. kir. 
város monográfiája. Kiadja az Országos Monografia 
Társaság. Budapest, 1908. 600. 1. 

I. «Tiszteletes» monográfiának is lehetne nevezni a 
nemes Komárom vármegyének a minap nagy pénzen 
kiadott monográfiáját. Az «Alkotmány» már rámutatott 
a mü fogyatkozásaira (1908. jan. 15.), a melyeket a mo-
nografiaírók között szereplő komoly és tudós férfiak 
(Darányi, Timkó, Konkoly-Thege, Pápai, Ruiss) értékes 
dolgozatai sem tudnak eltüntetni; de azért mégsem lesz 
érdektelen az ű. n. történeti részéből néhány szemel-
vényt közölni, a mely — bárki meggyőződhetik róla -
részben egy gimnázistához illő gyönge kivonat, részben 
pedig a történeti igazság nyilt arculütése. 

Nem tudom semmikép sem elhinni, hogy akadjon 
Komárom megyében csak egy művelt református férfiú is, 
a ki a monográfiában elbeszélt s a vallási és nemzeti 
küzdelmek korából fölhozott adatoknak mindenben hi-
telt adna. Ha a Pályi Edék lapjai ilyenféle dolgozatok-
nak helyet adnak, azt még meglehet magyarázni. De ha 
egy oly megyének monográfiájába kerülnek ily mesé-
ben is nevetséges dolgok, a mely megyének nagy része 
katholikus; ha oly ember írja, a ki felekezetének vezető 
férfia, a ki jogot tart arra, hogy tanult emberek közé 
számítsák, akkor nem tudom, hogy arról a történeti 
részről mit kelljen mondani. Nem szólok most arról, 
hogy nem méltatja a nemzetföntartó kath. vallást úgy, 
mint egy komoly történeti munkától elvárhatnók ; azt 
sem kutatom, miért nem oly férfiú írta a kath. vallás-
ról szóló részt, a ki arra illetékes (pl. a vármegye tudós 
szülöttei : Sörös Pongrác vagy Takács Sándor) de azt 
már mindenki joggal megkövetelheti, hogy midőn egy 
vármegyének a történetéről van szó, a benne elmondott 
dolgok az igazságnak megfeleljenek. Pedig épen ez az, 
a mi ennek a monográfiának történeti részéből hiány-
zik. De hogy elfogultságról ne vádoljanak, bizonyítsunk 
néhány szemelvénnyel : 

1. «Széchenyi György kalocsai érsek rendeletére 
1670-ben gróf HotTkirchen Károly Lajos katonai karha-
talommal elfoglalta Komáromban mindkét protestáns 
felekezet templomát, iskoláit és paplakot» (460. I.) — 
«Széchenyi György, kalocsai érsek 1670-ben katonai kar-
hatalommal nemcsak elfoglalta (talán maga vezényelt 
a katonáknak is?) a két protestáns hitfelekezet templo-
mát (itt már csak ezt!), hanem lelkészeiket is elűzte és 
halálos büntetéssel fenyegette, ha valaha a város terüle-
tére mennek. Nem is mentek, mégis egy szomorú ese-
mény színhelye lett Komárom : Széchenyi György Száki 
János, ekeli református lelkészt, vasas katonákkal éjnek 
idején ágyában elfogatta, megkötöztette, feleségével 
együtt a városba hurcoltatta és minden kihallgatás nél-
kül halálra Ítéltette, a lelkész fejéről a hajat a körülötte 
forgolódó jezsuita a hóhérral leborotváltatta, azután 
forró olvasztott ólmot öntetett fejére, azt mondván : «önts 
az ő fejére szentelt olajat, mert méltó ő ilyen drága 
kenetre», azután az előre elkészített vásznat kénkőben 
és szurokban megmártván, mezítelen testére varratta, 
majd meggyújtotta, így sütögette, míg iszonyú kínok kö-
zött meg nem halt.» (503. 1.) 

íme ! mily nyereség a magyar történetírókra, de 
Komárom vármegye müveit közönségére is, hogy e be-
cses történeti adatot Antal Gábor ref. püspök egy Lampe 
nevű elfogult, szédelgő holland mesés könyve révén az 
ismeretlenség sötét aknáiból napvilágra hozta. A tudo-
mányos és tárgyilagos történelem eddig azt tartotta. 
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hogy Széchenyi György a hazai tanításügy és szociális 
jótékonyság terén halhatatlan érdemeket szerzett. Maguk 
a ko m á i'o m m egyei vezető férfiak közül is többen ki-
tanultak a végleg neki köszönhető győri gimnázium-
ban. Győrött a kövek kiáltozzák írónk fülébe Széche-
nyinek a szegények és elhagyatottak iránt való szív-
jóságát. A magyar történelem kitörölhetetlen hetükkel 
írta be lapjaira önzetlen hazaszeretetét, mely arra birta, 
hogy az elzálogosított 16 szepesi várost a tulajdon pén-
zén juttassa vissza hazája kezére. Azonban úgy látszik, 
sötét fejűek azok a történetikritikusok, hogy azt sem 
tudják, hogy a nemes érsek tulajdonképen jogfosztó, 
igazságtalan, kegyetlen, szívtelen volt. Legalább ezt 
vallja Lampe előadása nyomán Antal Gábor ref. püspök 
dolgozata, a melyben oly könnyedén magáévé teszi a 
mesét, hogy Széchenyi György a körülötte settenkedő 
jezsuitával egyetemben Száki János, ekeli ref. lelkészt, 
megsüttette. 

Jól tudom, hogy Komárom vármegyében vannak 
még maguk eszével gondolkodó református művelt em-
berek is (szép tanúságot tettek erről a bencés főgim-
názium létrejöttekor), a kik megdöbbenve borzadoznak 
vissza ily rágalmaktól. Hiszen csak egy szemernyi józan 
ész kell ahhoz, hogy mindenki láthassa a két helyen 
elmondottak között az ellenmondást, de különben min-
denki teljes lehetetlenségnek is tart ilyen vádat, a ki 
ismeri Széchenyi György önzetlen, nemes jellemét. 
A történetíró nem vét az által, ha nagyjainkat nem nézi 
félisteneknek ; de ha már a tulajdon nemzeti életét 
gyilkolja meg az a nemzet, a mely nagyjai emlékét fe-
ledésbe hagyja menni, ugyan mit követ el az, a ki ide-
gen megbízhatatlan forrás nyomán kézzel fogható rágal-
mat hagy rajtuk száradni? Ha valaki történetet akar 
írni, ne meséskönyvekre, hanem hiteles kútfőkre támasz-
kodjék, mert különben maga-magát teszi nevetségessé. 

2. De lássunk még egy hiteles történeti adatot: «Ez 
(t. i. Széchenyi Györgyé) csak kezdete volt azon nagyobb-
mérvű üldözéseknek, melyeket Szelepcsényi György, 
esztergomi érsekkezdett a magyar protestáns egyház ellen, 
midőn lelkészeit 1674. márc. 5-ikére Pozsonyba rend-
kívüli törvényszék elé idézte.» Majd fölsorolja azokat a 
komárommegyei tiszteleteseket, a kik a törvényszék elé 
kerültek. Azután igy folytatja: «Mivel hitüket elhagyni 
nem akarták, különböző börtönökben sínylődtek, néhá-
nyan megszabadultak közülük, az ácsi, szőnyi, császári, 
hetényi és szendi lelkészek pedig a gályarabság iszonyú 
kínjait is elszenvedték és 1676. febr. 11-én szabadultak meg 
Ruyter holland tengernagy közbenjárására, kivéve Szől-
lősi Istvánt, a ki a gályákon halt meg 1675. jul. 2-án». 
(503. 1.) 

A bevezető szavak után elgondolhatjuk, minő ül-
dözéseket kezdett Szelepcsényi, ha már Széchenyi 
György és a körülötte settendő jezsuita kínzásai az övéi-
nek csak kezdetei voltak. A monografia II. kiadásába 
majd talán már beleteszi a szerkesztő engedelmével azo-
kat a borzalmas kínzásokat is. Eddig csak még dugva 
olvassa és sejti a jóhiszemű kálvinista nép azokat a 
bizonyos kínzásokat.1 

A ki azonban egy kis jóakarattal csak beletekin-
tett a tárgyilagos történelembe, tudja, hogy csupán a 
történetben járatlan elfogultság beszélhet úgy, hogy 
«Szelepcsényi üldözte a protestánsokat, hogy a protes-
táns papokat hitükért üldözték, hogy hitük elhagyására 
kényszerítették.» Komárommegyei. 

l í . F e l s ö v á s á r d . A kérdést csak hosszas számítás alap- "fel 
ján lehetne eldönteni s még sem vezetne célra. Mert a pár-
bért nem a szerint az érték szerint kell a híveknek fizetniők, 
mely az 1789. évi dénárnak ma megfelel, hanem a mint azt 
vagy valamely újabb vizitáció, vagy pedig a gyakorlat, az 
uzus megszabta. 

Cs. R ó m a . Jól sejti; köszönje meg kegyelmes püspöké-
nek, a kinek folyton tevékenykedő figyelme mindenre s min-
denkire kiterjed és minden irányban a jót fejleszteni, meg-
erősíteni meg nem szűnik. 

Z. L i p l ó n a g y b o b r ó c . Nem, azóta csak a Kath. Szemlében 
és a Religióban jelent meg egy-két ilyen tanulmánya. Vagy 
egy éve a bel- és külföldi levéltárakban Pázmány leveleinek 
összegjüjtésével foglalkozik, melyeknek lehető teljes gyűj-
teményét a hittudományi kar kiadni szándékozik. 

N. N a g y v á r a d . Máskor is szívesen. A munkafölosztás 
elve épen abban áll, hogy a mit egy ember magában el nem 
végezhet, azt sokan, hajlamaik és foglalkozásuk köre szerint 
könnyen és az ügy javára igen előnyösen elvégezhetik. Az 
egyik figyelemmel kiséri a hazai irodalmat, a másik a kül-
földit ; az egyik hosszasabb tanulmányt igénylő dolgozaton fog-
lalatoskodik, a másik szivesebben végez egy kis kritikát s igy 
tovább. Ily módon lehet színvonalon álló folyóiratot előállí-
tani — a katholicizmus dicsőségére. Hej pedig van mi ben-
nünk erre erő és tehetség elég ! A «Religio» kormányrúdjánál 
állva, nagyon-nagyon tapasztalom. 

D. E g e r . A mi jó kollegánkat nemsokára fölkeressük — 
többen. 

Gy. T u s n á d . Magam is alfélé dolognak gondoltam; a 
hü székely nem tagadja meg magamagát, hanem kitart. 

H . S z a t m á r . A társadalmi mozgalom vagy olyan, mint 
a csendes, tartós nyári eső, vagy olyan, mint a vihar. Az 
előbbi után fölujul a természet s termést hoz ; az utóbbi 
összezavar sok mindenfélét s elül. Vajha a mi mozgalmaink 
az előbbihez hasonlítanának ; mi sok mindenféléhez fogunk 
s két-három év multán ráununk, mert az alapozás gyenge. 

H e l y r e i g a z í t á s . A mult számnak a «licentiáról» szóló 
cikkében (a 89. lapon) első hasáb 3. pontjában : sive ratione 
és requirere olvasandó. 

TARTALOM : Fáraó múmiájának fölfedezése. Né-
methy Gyula dr.-tól.— «Mixta». (Indítvány aLambruschini-
instructio visszavonása tárgyában). —rsí-től. — Az esz-
tergomi új Rituale. II. (Vége). Zubriczky Aladár dr.-tól. — 
A párbér jogi természetéhez. V. Kotlányi Ferenc dr.-tól. — 
Kath. hitélet Angliában. III. Jablonkay Gábor S. J.-től. — 
Marx és Engels jövendő kommunizmusának bírálata. II. 
Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y—iá-
tól. — Irodalom. Horuáth : A Csécsi-világ Patakon. I. 
Görcsöni Dénestől. — Komáromvármegye monográfiája. 
I. Komárommegyeitöl, — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 1 Olvashatok Nagyigmandi t i s z t e l e t e s : «A kik hivek voltak 
mindhalálig» c imü füzetecskéjében. Kiadja a Prot. írod. Társaság 
népneniesítés végett. Stephaneum nyomda r. I. Budapest, VITT.. Szentkirályi-utca 28. 
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TUDOMÁNYOS, TARSADALMI ES IRODALMI KATHOLIKUS FOLYOIRAT 
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K 1 2 - D U D E K J Á N O S dr. 
" 6- KGYKTEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jl katholikus autonómia. 
A katholikus autonómia kérdése 1848-ban vette-

tett föl a püspöki kar által. A kiegyezés után 
Sennyei Pál karolta föl ú jabban ezen kérdést. Az ezen 
idő óta lefolyt tárgyalásokban folyton élénk részt-
vettem és a tárgyalásokat előkészítő bizottságokban 
folyton működtem. Ezen tárgyalások eredményét az 
első kongresszus munkála tában a hercegprímás veze-
tése alatti küldöttséggel ő Felségének mutat tuk be. 
Az utóbbi tárgyalások eredményét az az időszerinti 
vallás- és közoktatásügyi miniszter közvetítette.1 

A koalícióban ismét fölmerült a katholikus ön-
kormányzat kérdése és ezzel együtt egy néhány érde-
kes tanulmány is világot látott. Részemről teljes tár-
gyilagossággal és lehető röviden kívánok e kérdés 
fölött nyilatkozni. 

Legyünk tisztában magunkkal aziránt : mit aka-
runk a katholikus autonómia által elérni. 

A római katholikus egyház, mint olyan, leljes 
és tökéletes kormányzattal kell hogy bírjon, mivel 
az az Istennek országa, az egyház, tökéletes társaság 
s annak Krisztus Urunk földi helytartója és kormány-
zója a Szentatya. Ha tehát az autonómia önkormány-
zatot jelent, kérdés tárgya nem lehet, de nem is 
hozatott soha szóba hazánkban az egyház önkor-
mányzati joga. A mi szóba hozatott és a minek 
szóba kellett hozatnia, az azon ügyeknek mikénti 
intézése, melyek az egyházra vonatkozólag az állam 
által intéztettek, vagy intéztetnek, az idők különböző 
viszontagságai szerint különbözőleg. Ahhoz katho-
likus nem j á ru lha tna , hogy ezen világi kormányzat 
címén az egyház önkormányzati joga és szabadsága 
csorbíttassék és olyr ügyek intézése szabályoztassék, 
melyeknek szabályozása az egyházat illeti. 

De hogyan áll a dolog? Világszerte és kivált 
Magyarországon az egyház bizonyos kérdések eliga-
zításában a világi hatalommal megegyezett. Már ezen 
egyezség természetéből is folyik, hogy ez a megegyezés 
az egyház részéről joglemondás vagy csorbulás nem 
lehetett. Az csak a jog gyakorlati átruházása volt 

1 Illetőleg ezt is 14 tagú küldöttség személyesen adta át 
ő Felségének Budán. Szerk. 

bizonyos korlátok és föltételek alatt. Nem is történt 
ez az egyezség soha a nemzet és egyház, vagy a 
modern felfogás szerint az állam és egyház között. 
Hanem igenis az egyház és az ál lamhatalom azidő-
szerinti bir toklója közt történt. Csakis a konkordá-
tumok ideje óla vált a viszony szabályozása állam 
és egyház közöttivé. Ezen kérdéseket tehát az egyház 
és állam jogköre elvi határolásának tekinteni nem 
lehet, mert mindenkor csak az egyházkormányzat-
nak a különböző nemzetek és államok körében való 
eligazítása iránti egyezkedések lehettek. 

A mi a püspöki kai t az autonómia fölvetésére 
és a kongresszusokat ennek tárgyalására birta, a 
48-iki törvényekben teljes határozottsággal és vilá-
gossággal ki nem fejtett ügykezelési helyzet volt. 
A helyzet lényegileg abban különbözött, hogy a fel-
ségjogok és az egyházat érdeklő kérdések, legalább 
is külszinüleg, az alkotmányos joggyakorlatok körébe 
vonattak. Ebből egy viszás állapotnak alapjára kíván-
lak sokan, kívánt kivált a liberálizmus következtetni. 
A keresztény felekezetek és a nem keresztények egy-
házi ügyeikel saját körükben és az ál lamnak egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályozása, vagy megszorí-
tása szerint gyakorol ják; csakis a katholikus egyház 
egyetemes világi vonatkozású ügyeit az állam abszo-
lút alkotmányszerű önkormányzati jogkörébe vonni 
megkísérelték. Csak néhányat említsünk. Az egyházi 
méltóságok, ezek javai, a katholikus egyházi és tanul-
mányia lapok ügye azalkotmányszerűlegfelelős minisz-
ter ügykörének tekinteteit és már ezáltal is mindezen 
kérdések az alkotmányos törvényhozásjogkörébe vonat-
tak : az alkotmányos törvényhozás pedig a nemzetet 
képező különböző hitűek többségének a korona hoz-
zájárulásával érvényesülő korlátlan joghatósága. Ezen 
felfogás szerint maga az egyházkormányzat is lénye-
gében meg van támadva. Nein azt m o n d o m ezzel 
hogy törvényesen az egyház önkormányzati hatósá-
gát elismerni nem áll az állami törvényhozás jog-
hatósága körében. Sőt épen ellenkezőleg, a mennyi-
ben a katholikus egyháznak elismeréséből indul ki, 
ezen elismerés az állam saját jogkörébe tartozó 
feladata. 

Az ezen kérdések körüli tévelyek tényleg azon-
ban egy oly állapotot szültek, mely magának a kér-
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désnek függőben tartásában foglaltatik. Ez a kompro-
misszum abban lel világos kifejezést, hogy a kultusz-
miniszter, mint kultuszminiszter, de nem kultusz-
miniszteri joghatóságánál fogva, hanem az apostoli 
király megbízása folytán, vagy hogy ne mondjuk 
megbízása folytán, hanem megnyugvása alapján intézi 
azon kérdéseket, a melyeknek intézése katholikus 
szempontból más felekezetnek törvénjdiozási befolyása 
alá nem foglalható, hanem az egyház és az apostoli 
király közötti megegyezés szerint a királyi megbizás 
alapján intézendő. Ezen törvény szerint a királyi 
hatalom csak katholikus kezekben létezhetik. 

Ezen kérdések egész összességének elintézése a 
kiegyezés óta függőben tartatott, anélkül, hogy e felől 
határozott állás foglaltatott volna el. íme itt vagyon 
a vallás, a tanulmányi alap, az egyetemi alap, más 
vallási alapítványok kezelési módja, a mi pedig csak 
a kezelés jogcíme illetőségének függőben tartása 
mellett kezeltetett. Ezen határozatlanság a kezelésnek 
folytonos ingadozásával és gyakorlati hiányaival, 
továbbá soknemű kárral és elmaradással járt. 

íme, ez az úgynevezett autonómia által eliga-
zítandó helyzet. 

Hogy mennyire tért el a közfelfogás a kiindu-
lástól és a dolog lényegétől, az is mutatja, hogy 
voltak és vannak irányadó tényezők, a kik pl. az 
autonómiát a parochiális ügyek elintézésében keres-
ték ; mások azt az egyházmegyei kormányzatban 
vélik kidomborítani ; holott nem ezen ügyek elinté-
zése miatt hivattak össze a katholikus kongresz-
szusok, és ezen ügyekben való elhatározások az egy-
ház önkormányzati jogának az egyházkormányzati 
hatóság kezéből való megvonását s a parochia, vagy 
az egyházmegye katholikus közönsége körére való 
átszármaztatását látszottak eredményezni, átvoná-
sára látszottak célozni. 

Az autonómia által felkarolandó kérdések som-
mája azon kérdések összeségére terjed, mely a ma-
gyar államban az apostoli király és az egyház meg-
egyezésével az apostoli király által gyakorlandó. 
A parochiának ezen kérdésekre, mint ilyenekre, alig 
van és alig lehet befolyása. Az egyházmegye, mint 
az egyházmegyei hitközönség parochiális állapota 
alatt álló közönsége, ezen kérdések összeségét magá-
ban nem foglalhatja, milyen pl. az egyházi méltósá-
gok betöltése, az egyházi javadalmakban való ré-
szesedés, az egyházi és tanulmányi alapnak kezelése 
és hovafordítása ; ezek mind országos érdekű kér-
dések, melyek az összes katholicizmust és neveze-
tesen a katholicizmust Magyarországon összességé-
ben érdeklik. 

A mondottakból határozottan következik, hogy 
a katholikus autonómia a magyar közjogi felfogás 
szerint eddigi alakjában csakis monarchikus szer-
vezet mellett képzelhető, ügy, hogy egész jogi alapja 
a monarchikus kormánnyal megszűnnék létezni. 

Nem tekinthetem helyesnek egy, magában igen 

egyszerű, anyagilag eléggé korlátolt, jogilag igen 
világos kérdésnek olyszerű tárgyalását és felfogását, 
a mely úgy magának az egyháznak, mint az állam-
nak joghatósági összeütközését foglalja magában. 

Egyébiránt úgy a parochia, mint az egyház-
megyei viszonyok az utolsó szervező munkálatban 
megnyugtató megoldást nyertek. 

A feladat egyszerűen az, hogy ő felsége azon 
joghatóságot, melyet eddig a felelős kormány, ille-
tőleg a kultuszminiszter és az összes miniszté-
rium által gyakorolt, ezentúl apostoli királyi jogá-
nál fogva katholikus önkormányzati szervezet útján 
gyakorolja, a miáltal az államot mindenben megillető 
főfelügyeleti jog nem érintetik. 

A mit a kath. egyház és a magyar katholikusok 
összessége anyagi javakban bir, az a más felekeze-
tek hasonló ügyeivel összehasonlítva és tekintettel 
azon kedvezményekre, melyekben azok részesülnek, 
vagy a jövőben részesítendők, kivált az érdekeltek 
számát tekintve, megütközés tárgyát nem képezheti. 

A kath. autonómia tehát, főcélját és rendelteté-
sét tekintve, az apostoli király joghatóságának el-
ismerése és annak a katholikus vagyon és ügy-
kezelésre vonatkozó érvényesülése a katholikusokat 
megillető befolyás mellett, aminőt negyvennyolcig 
az akkori kormányzati rendszer, azóta pedig, az 
apostoli király jogának elismerése mellett, csak 
a katholikus ügyek közkormányzatát és kezelését illető 
és autonómiai szervezet nyújthat. Zichy Nándor gróf. 

Merneptah az "Exodus pharaója. 
Megvallom, nem kis meglepetéssel olvastam a 

«Religio» mult számában Némethy Gyula dr. úr a 
«Strand Magazine» nyomán Merneptah múmiájának 
kibontásáról irt cikkét, melyben minden előzetes 
indokolás nélkül úgj' beszél Merneptah-ról, mint a 
zsidó kivonulás pharaójáról . Szerény nézetem szerint 
ez a fölfogás nemcsak távol van attól, hogy bebizo-
nyított ténynek tartassék, de egyáltalában nem is 
valószínű, sőt szinte biztos, hogy Merneptah és a 
kivonulás pharaója két különböző személy. 

1896-ban Flinders Petrie, az Egypt-Exploration-
Fund egyik vezérembere a thebai necropolisban föl-
fedezte Merneptah egy diadalfeliratát, melynek szövege 
érthető föltűnést keltett,1 a mennyiben a diadalfölirat 

1 A feliratra vonatkozó bő irodalomból legyen szabad 
fölemlítenem a következőket : Hőmmel a Neue Kirchliche 
Zeitschr. 1896. év. 581—586. ti. Sellin u. o. 502-514 1. Steindorfl' 
a Zeitschr. f. Alttestam. Wissensch. 1896. év. (XVI. k.) 330—33311. 
Spiegelberg a Sitzungsb. der Preussischen Akad. d. Wissensch. 
1896. 593 s köv. 11. Halévy, Revue sémitique, 1896. 2. 5. köv. 11. 
Breasted, Biblical World, January 1897 62—68. U. a. Ancient 
Records of Egypt. Chicago 1906. III, 256—264 (a hol még ki-
merítőbb jegyzéket talál az olvasó a kérdés irodalmáról.) 
Deiber, La stete de Mineptah et Israel, Revue Biblique 
1899. p. 267—9; ugyanott Viery-nek egy adalékát 1900. évf. 
585. 1. Spiegelberg, Der Aufenthalt Israels in Aegypten, Strass-
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végén Izrael neve említtetik oly körülmények között, 
hogy a tévedés lehetőségének kizárásával biztosra 
vehető, hogy a szöveg csakugyan a bibliai Izrael-
népre vonatkozik. 

A kérdéses felirat Merneptah ötödik évéből való 
és első sorban a királynak a lybiaiak fölött aratott 
nagy győzelmét ecseteli a XIX. dynasztia émelygős 
stílusában. Ránk nézve csak a felirat vége fontos, 
mely egy tizenkét sorból álló hymnuszszerű költe-
ményt képez és Breasted1 szerint így hangzik: 

A királyok le vannak teperve s azt mond ják : 
«salâm» ! 

A kilenc iv közül egy sem tartja fel fejét, 
Tehenu el van pusztítva, 
Cheta pacifikálva, 

5 Kanan minden gonosszal ki van rabolva, 
Askalon deportáltatott, 
Gezer elfoglaltatott, 
Ieno'am semmivé tétetett 
Izrael elpusztíttatott, magja nincs. 

10 Palesztina özveggyé lőn Egyptom számára. 
Az összes országok egyesíttettek, megbékéltettek 
A zavargó elemeket békóba verte Merneptah,2 

a ki Ra-hoz hasonlóan mindennap életet ad. 

Vegyük most sorba a felirat adatait. 
Első sorban természetesen azt kell kérdeznünk, 

mikor készült a felirat? Merneptah tudvalevőleg 
II. Ramses fia volt, a kiről tudva van ugyan, hogy 
66 évig uralkodott, mindazonáltal uralkodási ideje 
még most is vitás kérdés. A régibb chronologusok 
számításait nem is említve, melyek sokszor évszáza-
dokkal különböznek egymástól, még az u jabb egyp-
tologusoknak sincs biztos chronologiájuk a XIX. 
dinasztia uralkodóit illetőleg. E. Meyer szerint II. Ram-
ses körülbelül 1300—1234, Merneptah 1234—1200. 
ült volna Egyptom trónján.3Breasted ellenben II. Ram-
ses uralmát 1292—1225 Merneptah-ét 1225—1215 közé 
teszi.4 Egyszóval : ichtalafat el 'uléma. Egyelőre csak 
annyit mondhatunk, hogy Merneptah ura lma a 
XIII. század második felébe esik, anélkül, hogy ural-
mának idejét közelebbről meg tudnók határozni. 

A felirat szövege a kana'nita fejedelmek vere-
ségét ecseteli, kik legyőzetve kegyelemért könyörög-
nek s azt mondják salam, vagyis héberül salóm, béke. 

Tehenu alatt a lybiai törzseket kell értenünk, 

burg, 1904. 37—43. t. E Meyer, Die Israeliten und ihre Nach-
barstämme, Halle, 1906. 222. köv. Vincent O P. Canaan d'après 
l'exploration récente, Paris, 1907. p. 457 sq. 

1 Ancient Records of Egypt III, 263 köv. 
2 A név görögösített alakja Menephta. Helyes kiejtése 

alkalmasint Mere-n-ptah, Ptah kegyeltje. Mere = kegyelt ; 
egyes biblikusok szerint Mária (héberül Mirjam) szintén 
egyptomi eredetű név volna: mere-n-jav, Iahwe kegyeltje; 
és tagadhatatlan, hogy ez a magyarázat még a legszebb azok 
között, melyeket e névről máig forgalomba hozlak. 

3 Aegyptische Chronologie, Berlin, 1904. 68. 1. 
4 Records of Egypt, I, 44. 1. 

vagyis azokat a nomádokat , a kik a Nilus felső 
folyásától nyugatra elterülő sivatagban tanyáztak.1 

Ezek szolgáltatták később Egyptom zsoldos seregét 
és java részben meg is telepedtek az ország külön-
böző részeiben, a hova őket a sors vetette. A XII. szá-
zadtól kezdve befolyásuk folyton folyvást növeke-
dett és parancsnokaik, mint később a praetoria-
nusoké Rómában, a trónutódlás megállapításába is 
befolytak,2 sőt egyik generalissimusuk I. Sesonk 
néven Egyptom trónjára is fölküzdötte magát.3 

Cheta alatt a Hatti-népel kell értenünk, mely a 
Halys mentén lakott Iíisázsiában, a XVIII. dynasztia 
vége felé Szyriába nyomult és Egyptomnak Eszak-
szyriában, az Euphrat tól az Orontes déli folyásáig 
terjedő birtokait elfoglalta. Ez a teriilet a szorosan 
vett Heta-föld, vagy a mint az assyr ékiratos szövegek 
m o n d j á k : mát Hatti. Ha m á r most a stëlë szerint 
Merneptah a Cheta földet megbékéltette, a fölirat 
folytatásából kiviláglik, hogy ezt a történeti adatot 
cum grano salis kell venni ; a mennyiben II. Ramses 
óta, a ki ura lmának 21. évében sok hiábavaló háborús-
kodás után a cheták királyával, Chatusila-val, kibékült 
és Eszakszyriát kezében hagyni volt kénytelen, az 
egyptomiak Szyria északi részét végkép elvesztették 
és a Cheta-népet «megbékéltetni» a lkalmuk nem 
nyílt. Különben ilyen hazug dicsekvések az egyptomi 
stilus curialis szükséges alkotórészét képezték és 
ezeken megütközni nem is lehet.4 

Kanan, héberül Kená'an, az amarnai levelekben 
Kinahi, maga Palesztina. Régi neve Rutenu az egyp-
tomi föliratokban, a mit W. M. Müller a sémi liáán 
( = nyelv) szóból származtat.5 

A fölirat ezután három városnevet említ. Az 
első, Askalon, mely Gaza és Jaffa között a tenger-
parton fekszik, oly ismert, hogy fölösleges róla bő-
vebben tárgyalni.8 Gezer Jaffa és Jeruzsálem között 
fekszik az ország belsejében. Tudvalevőleg e város 
még Salamon idejében az egyptomiak hata lmában 
volt, a mennyiben Kir. III, 9ie szerint Salamon ho-
zomány fejében kapta a Pharaótól. Ujabb időben 
a Palestine Exploration Fund Macalisterrel kiásatta 

1 E. Meyer, Geschichte des alten Aegyptens, Berlin 1887, 
II, 20. köv. 1." 

2 U. o. 329. köv. 1. Wiedemann, Aegyptische Gesell. Gotha 
1884, 544. köv. 11. 

3 W. M. Müller, Die alten Ägypter als Krieger und 
Eroberer in Asien. Leipzig 1903. p. 9.25. (Der alte Orient IV, 1.) 

4 Erről majd egyszer külön. 
5 Asien und Europa nach altägyptischen Denkmälern, 

Leipzig, 1893. 147. 1. «Die Palestinäer hätten dann alle in 
verständlicher Sprache Redenden mit der Bezeichnung «Land 
der Sprache» den unverständlich lallenden Ausländern ent-
gegengestellt und die Benennung bedeutete ursprünglich 
etwa: «Heimat, Vaterland». Ez a magyarázat ugyan nagyon 
merész, de nem lehetetlen. V. ö. a magyarban a német szót, 
mely szláv eredetű és annyit jelent, mint néma, nemy, mert 
nem lehet vele beszélni. 

6 Bőven tárgyal róla Schürer, Geschichte des jüdischen 
Volkes im Zeitalter J. Chr.4 Leipzig, 1907. II, 119. 
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e város romjait, melyekből egy régi kana'nita vár, szen-
tély, két 647-ben és 649-ben datált ékiratos szerződés 
és több érdekes régiség került elő.1 A harmadik név, 
Jeno'am, a bibliában nem fordul elő, de említik más 
egyptomi föliratok, melyekből azt kell következtet-
nünk, hogy a város Megiddótól északra a Libanon 
déli részén feküdt, a mennyiben III. Thutmes első 
palesztinai háborújáról adott karnaki föliratában 
Jeno'am bevételéről Megiddo elfoglalása után számol 
be.2 Jeno'am nevét említi I. Sethi lisztája is, a nél-
kül azonban, hogy a város földrajzi helyzetének 
meghatározását bármi képen lehetővé tenné.3 Azono-
sítható-e Jenoam a Kir. IV, 1Ö20 és Józsue 166 köv. 
említett Janô ach városával, nem merem eldönteni, 
de a magam részéről nem tartom valószínűnek.4 

Izrael nevét a fölirat Isir'3r-nek írja és utána 
teszi az idegen népek neveit követő determinativu-
mot — férfi és nő a többesszámot jelző vonalakkal. 
Minthogy az egyplomi nyelvnek 1-je nincs, a hiero-
glyphek mindenütt r-t írnak helyette, úgy hogy az 
adott körülmények között teljesen bizonyos, hogy 
Isir'h' névnek Izrael felel meg. Nehezebb a közvet-
lenül rákövetkező kifejezés értelmének megállapítása» 
mely szerint Izrael fkt lett gyümölcs (fructus) nél-
kül.6 Az az egy mégis bizonyos, hogy a stëlë azt 
akarja mondani, hogy Merneptah fegyverei az or-
szág terményeit elpusztították.6 

Mi következik már most Merneptah föliratából ? 
Az, hogy Kr. e. 1225. körül a zsidók már Palesztiná-
ban voltak.7 Mivel pedig a bibliából tudjuk, hogy a 
zsidók az igéret földjének birtokba vétele előtt hosz-
szabb ideig a sivatagban tartózkodtak, világos, hogy 
Mernepta a kivonulás Pharaója semmi esetre sem 
lehet. Melyik pharao alatt történt a kivonulás? — 
oly bonyolult kérdés, melyet a mai nap rendelke-
zésünkre álló adatok segítségével eldönteni teljesen 
lehetetlen. Erre majd minden tudósnak van valami 
külön nézete. Quot capita, tot sensus. 

Befejezésül még azt az egyet említem föl, hogy 
e Pharao nevét, úgy látszik, Józsue könyve is meg-
örökítette (15a és I815). Ott ugyanis a mazoretikus 
szöveg szerint ma ja 11 mé neftóach Neptoach vizei-
nek forrásáról van szó. Sokkal valószínűbb azonban, 
hogy a mazoretikus szöveg jelen alakja a szavak 

1 Macatister kutatásainak eredményéről a Quarterly Sta-
tement 1903. évf. és utána külön könyvben is beszámolt, 
mely már németre is le van fordítva. A Gezeri régiségeket igen 
kimerítően ismerteti Vincent 0. P. i. 111. 9., 28., 109—123 11. 
Bővebb irodalmát 1. Schürer i. m. I,4 245. 1. 12. j. 

2 L. Breasted i. m. II, 187. 1. 
3 L. Breasted i. m. III, 47., 55. 1. W. M. Müller, Asien u. 

Europa 191, 200. 11. 
4 V. ö. Müller i. m. 394. 1. 
& Breasted i. m. III, 257. 1. 
6 L. E. Meyer, Die Israeliten u. ihre Nachbarstämme 

222. 1. 
7 A stëtë szövege legalább is erre vall és eddig min-

denki így értelmezte. 

hibás elválasztásából keletkezett és eredeti alakjá-
ban «ma'jan mêneftach» volt, «Menephtah forássa». 

Kmoskó Mihály dr.1 

A párbér jogi természetéhez. (Vi.) 

A XV. század legvégén még nálunk is nem 
coledának, hanem kalenda-nak nevezték ezeket az 
ajándékokat. Egy 1500-ból származó oklevél szerint 
pl. Selmecen az iskolamester jövedelmei közt szerepel 
a karácsonyi kalenda. «Item Kalenda in vigilia nati-
vitatis Christi est rectoris scolarium tota». A Víz-
kereszt alkalmával adott kalenda pedig «Kalenda in 
vigilia Tr ium Regum sive Epiphaniae» felerészben a 
plébánost illette, a másik felerészen pedig a tót hit-
szónok megosztozott a káplánokkal.2 A XVIII. század-
tól azonban már általában a coleda elnevezés van 
elterjedve. 

De nemcsak a coleda szó eredetét határozta 
meg Timon helytelenül, hanem magának a coledá-
nak nevezett szolgáltatásnak természetét is. 

Timon több izben is szól könyvében a coledá-
ról és mindannyiszor megjegyzi, hogy a királyi ren-
deletek a szolgáltatást stóla coledalis-nak nevezik. 
«A coleda-ügyet — írja — királyi rendeletek szabá-
lyozzák s megtiltják, hogy a lelkészek e címen (stóla 
coledalis) bármit is követelni merjenek a hívektől, 
az önkéntes adományt azonban elfogadni szabad.» 
(73. 1.) Majd ismét: «II. József a párbér oblatiós ma-
radványát, az úgynevezett stóla coledalist megszün-
tette». (195. 1.) 

Timon abban a nézetben van, «hogy a stóla cole-
dalis elnevezés, melyet II. József óta a hivatalos 
nyelv is használt, épen nem felel meg ezen szolgál-
tatások jogi természetének, mert ezen szolgáltatások 
nem stola-dijak, hanem a párbérszolgáltatások körébe 
esnek, nem bizonyos egyházi cselekvényekért já ró 
dijak vagy illetékek, hanem évenkint visszatérőleg 
fizetendő egyházközségi adók. A téves elnevezés onnan 
eredt, hogy a vízkereszt napján szedett oblatiokkal 
kapcsolatosan itt-ott házszentelés is dívott, a mi azon 
téves felfogást szülte, hogy a vízkereszt napján szedett 
oblatio házszentelésért járó stola-díj» stb. (196. 1.) 

Ha Timon több érdeklődést tanúsít középkori 
okleveleink iránt s nem sajnálja az ezek átnézésére 
fordított időt, fáradságot, arra is rájött volna, hogy 
a coleda egyáltaljában nem egyházközségi adó, nem a 
párbérszolgáltatás körébe eső dolog, hanem, mint 
a II. József-féle rendeletek nagyon helyesen nevezik, 
stóla coledalisok. 

A régi magyarok ugyanis nem itt-ott, mint Timon 
szerfelett tájékozatlanul, de annál több határozott-

1 Szívesen adok helyet a nézetek ilyetén összemérésének, 
mert a komoly tudomány adatainak bemutatása tájékoztat 
igazán az egyes kérdések mai állása felől Szerk. 

2 Békefl. A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. 
Budapest, 1906, 355. 
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sággal mondja, végeztették el a vízkereszti házszen-
telést, hanem, mint Martius Galeotnál és számos 
oklevélben olvassuk, országszerte, minden városban, 
minden községben kivétel nélkül hódoltak e szép szo-
kásnak. A főrangú paloták lakói csakúgy ragaszkodtak 
ehhez, mint a szegény jobbágyok. S a hol a házszentelést 
megtartották, ott a ház feje nem mulasztotta el pénz-
beli vagy más természetű, a legszívesebben étel-
neműekből álló adományokkal megjutalmazni a plé-
bános fáradozását, a mit azután a vele házról-házra 
járó és neki segédkező sekrestyés vagy templomatya 
szokott átvenni és összegyűjteni. 

Ezeket az adományokat tehát ugyanazzal a jog-
gal lehet stóla coledalis-nak nevezni, mint a többi 
stola-dijat, mert ezeket épen úgy bizonyos egyházi 
ténykedés fejében, egyházi szertartással kapcsolatban 
nyújtották a hivek, mint a temetés, esketés, avatás stb. 
alkalmával és ezek épen úgy a laudabilis consue-
tudo alapján, vagy valamely megállapodásnál fogva 
váltak kötelezővé, olt, a hol, mint a többiek. 

Azért, midőn 1748-ban gróf Zichy Ferenc, győri 
püspök a győri főesperesi kerületben egyházlátoga-
tást rendelt el, az e célból összeállított kérdőpontok 
közé, abba a fejezetbe, a hol a plébános jövedelmei-
ről volt szó, a következőt is beiktatta: «5-to. Quae sit 
limitatio stolae? Proinde quid datur a baptismate, 
copulatione, sepultura, introductione ? Quid item in 
benedictione domorum? An in stóla limitata excessus 
non fiant?»1 A mi világosan mutatja, hogy az egyházi 
hatóság maga is stola-szerű szolgáltatásnak tekintette, 
ezek közé sorolta a házszentelés fejében felajánlott 
adományokat. 

Ezt a coledat tehát nem szabad összetéveszteni 
azokkal az adományokkal, a melyeket a hivek ki-
vétel nélkül a templomban, a szentmisével kap-
csolatban, mint áldozati oblatiot, szoktak felajánlani 
offertorium cimen s a mely bizonyos előkelőbb 
ünnepeken ma is a plébános jövedelmét képezi. Ezt 
az offertoriumot soha sem tette nálunk semmiféle 
törvény vagy gyakorlat kötelezővé, hanem minden-
kor a hivek szabad tetszésétől függött, adjanak-e és 
mennyit, mint a már előttünk nem ismeretlen 1641. 
évi millindorfi visitatió is m o n d j a : «in solemniorihus 
festis offertorium cedat parocho soli, sive fuerit 
obulus, sive viennensis, sive imperialis, ad arbitrium 
offerentis.D 

Egészen más tehát a coleda, mint az offertorium 
és ismét más a párbér. A coleda sem az offertorium-
mal nem azonos, sem pedig nem párbérszerű szol-
gáltatás, hanem inkább stola-díj. 

Timon elméletét az áldozati oblatiok átalaku-
lásáról kötelező természetű szolgáltatássá, minden 
egyébtől eltekintve, azon okból sem fogadhatjuk el, 
mert ennek az elméletnek az alapján nem tudjuk 
magyarázatát adni, miért nem fizetnek akkor a neme-

1 Győri püspöki levéltár. 

sek is párbért? Hogyan történt az, hogy ők a pár-
bér fizetés alól mentesíthették magukat? 

Azt talán csak nem fogja senki állítani, hogy a 
régi magyar nemesek, a mi istenfélő, buzgó, jámbor 
őseink, a kik annyit és oly nagylelkű készséggel 
áldoztak egyházi célokra, nem ajánlottak fel áldozati 
oblatiokat. Hogy nem kívántak ezen áldozati oblatiok 
által a szentmiseáldozat gyümölcseiben fokozottabb 
mértékben részesülni. Hogy nem igyekeztek ezen 
áldozatok által Isten irgalmát elhunyt kedveseik lel-
kére leesdeni. 

Azt még értenők, hogy mint kegyurak, földes-
urak és a kiváltságos rend tagjai kivonták magukat 
azon oblatiok alól, a melyek a stoladijakat helyet-
tesítették, de mi okuk lelt volna Oly eljárásra kény-
szeríteni magukat, mely akkora hátránnyal, veszte-
séggel jár t volna lelkükre nézve? 

Ilyet mondani tehát bizonyára akkor sem jutna 
eszébe senkinek, ha történelmi forrásaink nem őriz-
ték volna is meg emlékét azoknak a gyakran igazán 
fejedelmi értékű adományoknak, a melyeket főuraink 
mint áldozati adományokat önmagukért és halottaik-
ért felajánlottak. 

Ha azonban a főurak és nemesek is adtak áldo-
zati oblatiokat, a párbér pedig nem egyéb, mint ezen 
áldozati oblatioknak kötelező szolgáltatássá való 
átalakulása, honnan van, hogy a nemesek és az 
ország nagyjai mégsem fizetnek párbér t? 

Timon azt hozza fel magyarázatul a nemesség 
párbérmentességére, hogy a nemességnek egy része 
mint patrónus élvezi a lelkészi szolgáltatásoktól való 
mentességet, a másik rész pedig mint kiváltságos 
osztály ezen közteher alól is kivonja magát, az egy-
ház pedig kénytelen a viszonyok hatalmával meg-
alkudni. (36. 1.) 

Ebből azonban még mindig nem értjük meg, 
hogy akkor, a mikor ez még szerinte sem volt köz-
teher, a mikor még úgyszólván kizárólag a buzgóság 
fokmérőjének tekintetett az áldozati oblatio, miért 
nem fejlődött ki a nemességre nézve is a lauda-
bilis consuetudo és miért állott elő e jogszokás 
éppen csak a jobbágyokra nézve, a kik pedig 
kevesebb áldozati oblatiot adlak, mint a ne-
messég ? 

Hiszen akkor, a mikor ez még önkéntes ado-
mány volt, még sem a patronusoknak, sem a töb-
bieknek nem volt rá semmi okuk, hogy az ilyen 
tisztán lelki buzgalomból eredő adományok alól 
kivonják magukat. Ellenkezőleg, minél jobban meg 
volt valaki áldva földi javakkal, annál jobban indít-
tatva kellett magát éreznie, hogy saját magáért, 
gyermekeiért, családjáért, elhalt rokonaiért áldozati 
adományt adjon a szentmisében. 

Ha pedig tényleg adott a nemesség is oblatiot 
és adott huzamosabb időn át, évszázadokon keresz-
tül, mi az oka, hogy még sem fejlődött ki ebből a 
laudabilis consuetudo? Miért nem vált ez az ado-
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mány a nemességre nézve is kötelező szolgáltatássá, 
ha azzá vált a jobbágyokra nézve? 

A másik nehézség, melynek Timon elmélete 
nem képes elfogadható megfejtését adni, hogy lia a 
párbér az áldozati oblatiokból alakult át, akkor miért 
nincs a városokban és némely más helyen is pár-
bérkötelezettség? 

Timon arra vezeti vissza a városi lakosság pár-
bérmentességét, hogy a hiveket csak akkor lehetett 
a párbérszolgáltatásra rászorítani, ha ezt a plébános 
illő ellátása elkerülhetlenné tette; ha más vagyoni 
alap az ő illő ellátásának biztosítására nem kínál-
kozott. «A párbér-kötelezettség ezen subsidiarius jel-
lege vonja azután maga után, — úgymond — hogy 
minden időben voltak és jelenleg is vannak parochiák, 
melyekben párbérszolgáltatásokra nem találunk.» 
(343. 1.) 

Eszerint a városokban abból az okból volt kezdet-
től fogva ismeretlen a párbérkötelezcttség, mert a plé-
bános ellátása enélkül is eléggé biztosítva volt. A mi 
egyértelmű azzal, hogy a régi városi polgárság ugyan-
csak circumspectus számítással gondozta a maga lelki 
ügyeit. Miután ugyanis plébánosuknak amúgy is volt 
elegendő jövedelme a tizedből, azért ők ugyan nem 
igen törték magukat, hogy akár az ünnepi isteni 
tiszteletek alkalmával, akár pedig a gyászmiséken 
oblatiokat adjanak és ezáltal a szent mise gyümöl-
cseiben részesüljenek. Mert ha adtak volna ilyen 
oblatiokat, a laudabilis consuetudo ezeket is bizo-
nyára átváltoztatta volna párbérré, mint kinn a fal-
vakon a jobbágynépnél. 

Mi azonban nem ismerjük ily ridegen számítók-
nak a városi lakosokat. Semmivel sem voltak rosz-
szabbak ők sem a vidéki népnél. Ok sem sajnálták 
adományaikat az Isten szolgájától, ha még úgy bővel-
kedett is egyéb jövedelmekben. 

Midőn 1302-ben a pozsonyi káptalan és a város 
tanácsa közt megegyezés jött létre arra nézve, hogy 
a főtemplom plébánosát a város köteles a kanonokok 
sorából választani, a káptalan kikötötte, hogy a meg-
választandó plébános minden évben tartozik bizonyos 
összeget fizetni a káptalannak összes jövedelmei 
után «de proventibus, oblationibus, obventionibus et 
reditibus».1 

Ezek az oblatios jövedelmek megvannak Pozsony-
ban még másfél század múlva is. 

A mikor ugyanis 1438-ban Tamás, a pozsonyi 
káptalan tagja, az esztergomi érseki helynök meg-
bízásából bevezette Misselbach Udalrik pozsonyi 
kanonokot a szent Lőrincről nevezett pozsonyi 
plébániaegyház tényleges birtokába, felszólította a 
hiveket, «quatenus census, offertorium et proventus 
banc ecclesiam concernentia» plébánosuknak mindig 
pontosan megfizessék.2 

• 1 'Fejér Vllt. 1. 615. 
2 Magyar. Tudományos értekező. I. 141. 

Hasonló jövedelmekről olvasunk az egyik pesti 
plébánián is, 1391-ben. 

Pesten, a szent Magdolnáról és szent Péterről 
nevezett kápolnák hosszú időn keresztül a Boldogságos 
Szűzről nevezett plébánia egyházhoz tartoztak. Midőn 
a XIV. század második felében a plébános és a két 
kápolna papja közt viszály keletkezett, ezt úgy intéz-
ték el, hogy megegyeztek, miszerint a két kápolna a 
jövőben önálló plébániának tekintessék. 

A plébánia hivei azonban, a kiknek tudta és 
akarata nélkül jött létre e megegyezés, nem voltak 
haj landók ebbe beleegyezni, hanem folyamodtak a 
pápához, helyezze ezt hatályon kívül. Kérésük indo-
kolására azt hozták fel, hogy a plébánosnak még 
30 áldozárt kell a plébániaegyházban felajánlani 
szokott oblatiokból, «ex oblationibus quae ibidem 
fiunt» eltartani, eltekintve attól, hogy a kápolnák 
igazgatói annak előtte bizonyos évi adót is tartoz-
tak fizetni neki. Miután azonban most a plébános 
ettől az évi adótól is elesett, a hivek által nyúj-
tott oblatiok pedig az által, hogy a kápolnák kö-
zelében lakók ezentúl nem voltak többé kötelesek, 
mint annak előtte, a plébánia egyházai látogatni, az 
előtt ugyanis a kápolnákban csak a magyar jövevé-
nyek járulhat tak a szentségekhez, a jövedelem «ex 
fructibus et oblationibus» úgy megcsappant, hogy 
sem a plébános és a 30 áldozár nem képes ebből 
megélni, sem pedig az egyházat szükséges világítás-
sal és egyházi szerekkel nem tudja ellátni.1 

Az offertoriumok,.vagyis az áldozati oblatiok meg 
voltak e szerint a városi plébániákon is; sőt még 
az oly helyeken is, a hol a plébánost a káptalan 
tagjai közül kellelt a városnak választania, a hol 
tehát a plébánosnak más egyéb jövedelmek is ele-
gendő mennyiségben állottak rendelkezésre. Fenn-
állottak pedig ezek az oblatiok nem egy-két éven 
keresztül, hanem századokon át változatlanul, érin-
tetlenül. 

Ha tehát a városokban mindennek dacára nem 
fizetik a lakosok a párbérnek nevezett köteles szol-
gáltatásokat, akkor ennek más oka nem lehet, mint 
hogy azok a kötelező szolgáltatások, a melyeket ma 
párbér néven ismerünk, nem az áldozati oblatiokból 
alakultak át, hanem eredetüket egészen másban 
birják. 

V. 

A párbér, mint a plébános irányában a hivek 
részéről fennálló, évenkint visszatérő, megállapítod 
mértékű, jogilag kötelező szolgáltatás azon okból 
sem alakulhatott ki az áldozati oblatiokból, mert a 
párbérrel okleveleinkben már akkor találkozunk, 
a mikor az áldozati oblatiok még Timon szerint is, 
önkéntes adományok voltak, a mikor ezeknek köte-
lező szolgáltatássá való átalakulásuk, még szerinte is, 

1 Fejér X. 1. 715. 
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nemcsak végbe nem mehetett, hanem meg sem kez-
dődhetett. 

Ezt a döntő erejű bizonyítékot ismét azok a 
Timon által figyelmen kívül hagyott, elhanyagolt 
oklevelek szolgáltatják nekünk. 

Korán, már a XIII. század első felében, azt 
tapasztaljuk okleveleinkben, hogy a mikor a hivek 
szolgáltatásai, vagy a plébános jövedelmei szóba 
kerülnek, különösen, lia a földesúr valamelyik 
plébániaegyházhoz tartozó birtokán új plébánia-
egyházat, kápolnát kiván alapítani, a parochialis 
jövedelmek közt minduntalan szemünkbe ötlik egy 
oly szolgáltatás, melyet a hivek termesztmények-
beu kötelesek plébánosukkal szemben teljesíteni. 

Az oklevelek e szolgáltatást következetesen azzal 
az űrmértékkel jelölik meg, mely a szolgáltatásnál 
használatban volt. 

A szolgáltatásnak legkorábbi, előttünk ismeretes 
nyomára a XIII. század első felében akadunk, abban 
az oklevélben, a melyet István, zágrábi püspök, a 
csázmai társaskáptalan megalapításakor adott ki 
1232-ben. 

Miután a püspök felsorolta azokat az ingatlano-
kat, jogosítványokat, nagyobb és kisebb tizedeket, 
rabszolgákat, kápolnákat, a melyeket az új káptalan-
nak biztosított, még ezt fűzi adományaihoz : «item 
sapones et visitationem inf i rmorum et alios reditiis 
plebaniae de novo Chasma».1 

Midőn Jordán comes 1300-ban engedélyt nyert 
arra, hogy birtokán, Vitkovcén, kápolnát emel-
hessen, a melyben ő és jobbágyai a szentségekhez 
járulhassanak, kötelességévé vált azon veszteségek 
fejében, a melyek az anyaegyházat az új egyház 
létesítésével kapcsolatban, bizonyos termesztmények, 
valamint az oblatiok elmaradása következtében érték, 
«dispendiosum defectum ex hujusmodi admissione 
per retractionem ciibulorum et oblationum matrici 
ecclesiae causatum», kárpótlásul minden év szent 
Márton napján egy fertő ezüstöt fizetni az anya-
egyháznak.2 

Hasonló dolog történt, midőn 1318-ban Kilian 
gömöri főesperes megjelent a nehei nemesek által 
emelt egyház felszentelésére és a szentkirályi, lóci, 
valamint hamvai nemesek tiltakozást jelentetlek be 
az ellen, hogy az új egyház a szentkirályi plébánia-
egyház jogainak sérelmével felszenteltessék. Miután a 
neheiek kinyilatkoztatták, hogy ők a kápolnát nem 
az anyaegyház jogainak sérelmére építették, hanem 
hogy a zavarteljes időben, az országos egyenetlenség 
közt legyen hol meghuzódniok családjukkal, vagyo-
nukkal, a szentkirályiak és többi nemesek beleegyez-
tek a felszentelésbe. A neheiek ezzel szemben 
kötelezték magukat nemcsak arra, hogy a kápol-

1 Tkalcic : Monumenta episcopatus Zagrabiensis. Zagra-
biac, 1873. I. 72. 

2 Fejér VI. 2. 268. 

nának 25 hold földet adnak és egy sessiot a kápolna 
papja részére, továbbá, hogy a szentkirályi plébános 
káplánt tarthasson, a ki a kápolnában fennakadás 
nélkül végezhesse az isteni tiszteletet, a nép által 
azon földek után fizetni szokott földadót (terragium), 
a melyek a kápolna körül feküsznek, valamint 
szántóföldeikről a tizedeket, a nagyobbakat (gabona) 
úgy, mint a kisebbeket (bárányok, méhek, gyümölcs 
stb.) mindenkor meg fogják fizetni a szentkirályi 
plébánosnak, hanem arra nézve is kötelezettséget 
vállaltak gyermekeikkel együtt, hogy jövőben is min-
den vonakodás nélkül megadják a plébánosnak az 
összes, régtől fogva szokásos szolgáltaltásokat, «omnia 
ju ra ab antiquo consueta, tam in ciibulis, quam in 
denariis et aliis proventibus».1 

Ugyanilyen nyilatkozatot teltek 1375-ben György 
és Tamás comesek az általuk szent Kozma és Döm-
jén tiszteletére alapítóit kápolna felszentelésekor. 

A mikor az esztergomi érsek helynöke meg-
jelent a helyszinén a felszentelési ünnepély meg-
tartására, az alapító nemes urak eléje járulván, 
kijelentették, hogy az anyaegyháznak egy házhelyet 
engednek át és földeket s kötelezik magukat arra, 
hogy soha még kísérletet sem fognak tenni, sem ők, 
sem utódaik az anyaegyháztól való elszakadásra, 
valamint arra nézve is Ígéretet tettek, hogy az összes 
köteles adományokat «universas eleemosinas débitas, 
videlicet metretas et alias quasvis» be fogják a plé-
bánosnak szolgáltatni.2 

Hasonlóképen megemlíti a pettendi plébános 
is ezeket a szolgáltatásokat, a mikor megengedi 
kovácsii híveinek 1393-ban, hogy maguknak külön 
papot tartsanak. 

A Kovácsiban szent Kozma és Dömjén tisztele-
tére épült kápolna liivei már huzamosb időn keresz-
tül kérték Domonkost, a pettendi anyaegyház plébá-
nosát, adja beleegyezését, hogy külön papjuk legyen. 
Végre engedett kérelmüknek s hogy az új áldozár-
nak legyen miből megélnie, a következő jövedelme-
ket engedte át neki. Egy Zavada helységgel határos 
földnek felét, hat jobbágyekényi szántást, négy rétnek 
a felét és 10 hold földet. Ezen felül «item tertiam 
partem metretarum possessionis antedictae» (de Ko-
vaczy) a községben befolyó metretáknak, valamint 
végrendeleti hagyományoknak, az offertoriumnak. 
a keresztelők és avatások alkalmával adni szokott 
gyertyáknak harmadrészét, továbbá a búcsú napján 
begyült ajándékoknak felét és ugyanezen a napon 
az olfertorium egy részét olyformán, hogy pl. ha az 
egész tí márkát tett, akkor ebből egy és felet, lia a 
6 márkát meghaladta, akkor 2 márkát kapott és a 
gyertyák egy harmadát.3 

Kisvárdai Mihály és Pelbárt 1414-ben panaszt 
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a hosszúmócsi birtok nagyobb része régtől fogva 
a szentgyörgyi anyaegyházhoz tartozik «proventus, 
videlicet grossos et cubulos praefatae ecclesiae admi-
nistrando», most Debreczeni László és Sandrin özve-
gyei ezeket a jövedelmeket mégis a mócsi leány-
egyházhoz csatolták, az anyaegyház megrövidítésével. 

A vicarius erre meghagyta a szomszéd plébáno-
soknak, hogy tartsanak vizsgálatot az iránt, vájjon 
a hosszúmócsi jobbágyok nagyobb része fizette-e 
tényleg a szentgyörgyi egyháznak e jövedelmeket? 

A megbízott plébánosok megjelenvén Hosszú-
mócson, végrehajtották ugyan a vizsgálatot, azonban 
nem kielégítő eredménnyel, a mennyiben az úrnők 
fenyegetései következtében a jobbágyok nem mertek 
nyilatkozni a hozzájuk intézett kérdésekre. 

A következő esztendőben Stibor egri püspök 
maga is foglalkozott az üggyel és a káptalanával 
megtartott tárgyalás alapján megállapította, hogy 
Hosszúmócs tulajdonképen két részből áll, úgymint 
a Tóthzow patakon innen és túl eső részből, a me-
lyek közül az egyik ősidőtől fogva a váradi egyház-
megyébe eső, szent Mihály arkangyalról neve-
zett plébániaegyházhoz tartozik, a másik pedig, 
a melyben Hosszúmócsi Sandrin özvegye is lakott, 
az egri egyházmegye joghatósága alatt álló szent 
György egyházhoz «cum sepultura et aliis proven-
tibus, puta grossis et ciibiilis.» Ennélfogva elrendelte 
a püspök, hogy az odavaló vendégnépek az isteni 
tiszteletre és a szentségek vételére, úgymint a gyer-
mekek megkeresztelésére és a betegek ellátására, az 
özvegy úrnővel együtt, az utóbbi helyen jelentkezzenek. 

Az özvegy azonban még ekkor is vonakodott 
engedelmeskedni a püspöki meghagyásnak. Mire a 
püspök helynöke kiküldötte a kállai, böszörményi, 
bolcsi, zeleméri és hadházi plébánosokat, hogy hív-
ják föl újból az özvegyet és jobbágyait az anya-
egyházhoz való visszatérésre ; ha pedig ezt meg-
tagadnák, sújtsák őket kiközösítéssel mindaddig, míg 
nem engedelmeskednek és nem intézkednek, hogy a 
jobbágyok a jövedelmeket megfizessék. 

Az özvegy erre Zsigmond királyhoz fordult és 
rendeletet eszközölt ki nála, a mellyel az eljá-
rást mindaddig felfüggesztette, a míg az országba 
vissza nem érkezik. Sőt a királyi közbelépésnek még 
az az eredménye is meg volt, hogy az egri vicarius 
az özvegyet a kiközösítés alól fölmentette. 

A Kisvárdaiak ekkor, 1416-ban, Esztergomba 
fölebbezték ügyüket, és az érseki helynök az özve-
gyet meg is idézte. 

A per 1419-ben még mindig folyik és pedig 
most már a király előtt. 1424-ben Zsigmond az ügy 
elintézését az esztergomi érsekre bizza. A per to-
vábbi folyamáról és végéről azonban nincsen tudo-
másunk.1 

i Gróf Zichy-család okmánytára. VI. 318., 325., 359., 370., 
428., 537. VII. 207. 

Végre, hogy még egy esetre hivatkozzunk, ott 
szerepelnek ezek a szolgáltatások a berzeni és nádas-
éri jobbágyok plébánia-alapításánál is. 

A XV. század első felében, 1437-ben, megjelen-
tek nevezett jobbágyok, Bajmóczi Norffy Lénárd, 
János, Bardo és Jakab kamaragrófok, mint földes-
uraik előtt és hivatkozván a nagy távolságra, mely 
őket a bajmóci anya egyháztól elválasztja, engedé-
lyüket kérték, hogy az eddigi leányegyházban külön 
plébánosuk lehessen. 

A földesurak mindenekelőtt a bajmóci plébá-
nos véleményét kívánták ismerni. László plébános a 
hozzá intézett kérdésre kinyilatkoztatta, hogy semmi 
kifogása a kérelem teljesítése ellen, ha az ennek 
következtében elmaradó jövedelmekért kárpótlást kap. 

Ekkor a földesurak maguk elé hivatták a plébá-
nost és a jobbágyokat s együttesen megbeszélvén 
velük a föltételeket, a következő határozatot hozták. 

A jobbágyoknak szabadságukban áll külön plé-
bánost tartani, úgy azonban, hogy a plébánia ado-
mányozása mindenkor a földesurakat illesse. Köte-
lesek ezen felül a jobbágyok minden esztendőben, 
két részletben, 11 arany forintot fizetni a bajmóci 
plébánosnak, ötöt szent Jakab és hatot Vízkereszt 
nyolcadában «ob rationem singulorum proventuum 
suorum sibi de remedio populorum nostrorum praedic-
torum scilicet cubulorum, offertoriorum, sepulturarum 
nec non quovis modo provenire debentium». Ha pe-
dig ezt elmulasztanák, akkor földesuraik ennek két-
szeresét fizettessék meg velük.1 

Átolvasván ezeket az okleveleket, az első pillanatra 
tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a sápok, cubu-
lasok és metretrík nem lehetnek a hivek önkéntes 
áldozati adományai, oblatiói,mert ugyanezek az okleve-
lek a cubulusokkal, metretákkal együtt, de ezektől meg-
különböztetve említik az áldozati adományokat is : 
«per retractionem cubulorum et oblationumy> «ter-
tiana partem metretarum — atque partem off'ertorii 
ejusdem festi», «cubulorum, offertorioruin.» 

Nem jelenthetik továbbá ezek a cubulusok stb. 
a tized valamely nemét sem, mert az oklevelek egy-
idejűleg beszélnek a tizedekről is. A nehéz nemesek 
világosan mondják «josa ab antiquo conjucta tani 
in cubulis quam in denariis — item — décimas 
frugum cum minutis decimis» szolgáltatni fogják. 
Valamint a zágrábi püspök is külön rendelkezik 
ezekről a csázmai prépostság alapító levelében: 
«omnes décimas de novo chasma — item sapones 
et visitationem infirmorum et alios reditus de novo 
Chasma». 

De nem jelenthetik ezek a sápok, cubulusok, 
melretak azokat az adományokat sem, a melyeket 
a hivek valamely egyházi ténykedéssel kapcsolatban 
szoktak volt fölajánlani papjuknak s a melyeket azután 
idővel, akár a szokásjog, akár valamely kötelező 

i Fejér X. 7. 910. 
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erejű megállapodás alapján mint kötelező stóla-
dijakat fizettek, mert okleveleink ezeket is élesen 
megkülönböztetik ezektől a termesztménybeli szol-
gáltatásoktól. 

Nemcsak a zágrábi püspök említi külön a bete-
gek látogatásával kapcsolatban adni szokott ado-
mányokat és külön a szolgáltatást, nemcsak az egri 
püspök beszél külön a temetési jövedelmekről és a 
cubulusokról, nemcsak a bajmóci földesurak m o n d -
ják, hogy plébánosuknak külön jövedelmei vannak 
a cubulusokból és a temetésekből, hanem abban az 
oklevélben, mely 1322-ben az elefánti plébánia híveire 
nézve megszabta a stóladijakat. még ennél is határo-
zottabban föl van tüntetve a kettő közötti különbség. 
A míg ugyanis az oklevél pontosan, egyenkint föl-
sorolja, mit tartoznak adni a hivek az esketéskor, 
mit a kereszteléskor, avatáskor, temetéskor, külön-
féle gyászszertartások végzésekor, bizonyos nagyobb 
vétségek, bűnök, mulasztások elkövetésekor, nagyobb 
ünnepeken szokásos vendégeskedés alkalmával, addig 
ennek a metre tának a szolgáltatását nem kapcsolja 
semmiféle egyházi szertartáshoz, semmiféle alka-
lomhoz. 

Az oklevélben, a stóladijak elsorolását megelőző-
leg, mindjár t a bevezető sorok után, ezeket olvassuk: 
minden nős állapotban lévő jobbágy, külön-külön, 
évenkint, félszapu búzát és egy csirkét tartozik fizetni 
plébánosának : «universi jobagiones — conjuges lia-
bentes — singulariter, singulis annis medium sapo-
nem tritici, unum pullum dare tenerentur (rectori 
ecclesiae.)»1 

Ez a pár szó egyszerre megszünteti azt a homályt, 
mely a szolgáltatás természetét eddig előttünk el-
takarta, és eloszlatja egyúttal azt a zavaros ködöt 
is, mely Timon elmélete a lakjában a párbér kérdés 
természetének és eredetének megfejtésére újabban 
ránehezedett . Mert e pá r sorból kétségtelenné válik, 
hogy ezek a sápok, cubulusok, metreták valóban 
az ősrégi párbérszolgáltatást jelzik. De kétségen 
kívül helyezik e szavak egyúttal azt is, hogy Timon 
elmélete az áldozati oblatiók átalakulásáról minden 
elfogadható történelmi alapot nélkülöz. Mert ha m á r 
abban a korban, a mikor még a hivek önkénytes 
áldozati oblatióinak a laudabilis consuetudo alapján 
történő átalakulásáról szó sem lehetett, a XIII. század 
első felében, megjelennek szemeink előtt az okleve-
lekben bizonyos, évenkint visszatérő, megállapított 
mértékű, jogilag kötelező szolgáltatások, a melyeket 
a hivek plébánosuknak fizetnek, tehát ugyanaz a 
szolgáltatás, a melyet ma párbér név alatt ismerünk, 
még pedig megjelenik e szolgáltatás az oklevelekben 
az oblatiókkal, offertoriumokkal együtt, akkor azt az 
állítást, hogy e szolgáltatás később alakult át az 
áldozati oblatiokból, komolyan venni többé csakugyan 
nem lehet. Kollányi Ferencz dr. 

1 Anjoukori okmánytár II. 12. 

tonyhursf és az angol nevelés. 
Előkelő, vagyonos magyar ifjak, ha az érettségi 

vizsgálaton itthon sikerrel túlestek, jó idő óta szives-
örömest ellátogatnak Stonyhurstbe, az angol jezsuiták 
nagyszabású intézetébe, hogy ott az angol nyelvet egy 
év alatt alaposan elsajátítsák, mellesleg filozofiát, nem-
zetgazdászatot tanuljanak, s a mit tán első helyen kell 
vala említenem, egy végzett gimnázistának nagyon 
is szűk látókörét ott az angol világban mintegy észre-
vétlenül kitágítsák. Miután pedig valószínű, hogy 
ezek a céltudatos kirándulások jövőre is ismétlődnek, 
jónak látom, hogy itt egyet-mást a stonyshurti életből 
élőképek mód já ra bemutassak. 

Legelőbb is hol fekszik Stonyhurst? Valami j o b b -
féle angol térképen — Stieler vagy Andree atlaszá-
ban — Liverpooltól kissé északra találjuk Pres tont ; 
e városkától keletre két domblánc között folyik át a 
liibble folyócska, festői völgyet alkotva. Az északi 
dombláncon tán t izenhárom angol mértföldnyire 
Prestontól, 381 lábnyira a tenger szine fölött fekszik 
Stonyhurst, a legüdébb mezők és rétségek közepette ; 
az alatta messze nyíló völgyben a Ribble, Colder és 
Hodder patakok egyesülnek s a környéket sétákra, 
kirándulásokra késztető nagy angolkertté varázsolják. 

Az idilli képnek közepén terül el, mint fejedelmi 
kastély, Stonyhurst ; az óriási épületszárnyak magvát 
és centrumát egy középkori lovagvár képezi, a mely 
1754-ben örökség fejében Esq. Weld Eduárd ra szál-
lott. A midőn pedig a francia revolució 1794-ben az 
exjezsuitákat külföldi nagy misszió-szemináriumukból, 
Lüttichből kizaklatta, Weld Tamás, Stonyhurst akkori 
ura, kastélyát ajánlotta fel nekik menedékhelyül. 
A XIX. század folyamán a mai napig ez ál lomásuk 
oly óriási mérvekben bővült és épült ki, hogy je len-
leg Jézus társaságának legnagyobb, leggyönyörűbb kol-
légiumát képezi. Az angol-gót stílusban emelkedő régi 
várkastélyt, az ú jabb nagy konvitktusszárnyakat ke-
resztfolyosók kötik össze az ú jabb gót - templommal ; 
a túlsó oldalt messzeterjedő gazdászati épületek fog-
lalják el. 

De tekintsünk mind já r t az intézetbe. A belépés 
napját a napilapok közlik országszerte, hogy ez öröm-
ünnepélyre a régi növendékek s az intézet barátai is 
megjelenhessenek. 9 órakor Veni Sancte, nagymise; 
az isteni szolgálat után lunch (villásreggeli) a nagy 
ebédlőben. Innét örege, ifja, páterek, növendékek, 
vendégek a nagy játszótérre vonulnak, melynek elő-
állítása maga 8000 font sterlingbe, kereken 190.0U0 
koronába került. Hármas ágyűdörgés jelenti a páter 
rektor megjelenését a játszótéren, a ki azonnal sze-
mélyesen kezdi meg a nagy Cricket-Match játékot s 
veti az első labdát. A játék rendesen három napig 
tart, s ha azután vendégek, tanárok, fiúk végkép 

1 Olvasd Sztonihörszt. E cikket stonyhursti eredeti leve-
leimből s angol tanítványaim közléseiből állítottam össze. 



130 RELIGIO I.XVII. évf. 1908. 

kifáradtak, kezdődik meg az iskola az osztá-
lyokban. 

Ez az edző nevelési rendszer, ez a valóságos bal-
láli-dresszúra azonban nemcsak hébe-korba jár ja , így 
tart az náluk az egészen éven át ; a sok és nagyon 
lelkes rekreáció, melyeken a fiatalokat ugyancsak 
felkavarják, náluk a nevelési szisztéma egyik főpontját 
képezik ; nagyszabású tornázógyakorlatok, football- és 
cricketjátékok, rallypaper-vadászatok Stonyhurstben 
felváltva napirenden vannak. Óriási födött uszodában 
a fiatalok, de meg a felnőttek is, télen-nyáron min-
dennap fürdenek. 

Lépjünk most már az osztályokba. Az alsóbb 
osztályokban a fősúlyt a latin nyelvre helyezik; az 
osztályok két pártra, a rómaiak s a karthágóiak stb. 
pártjára oszolvák; öröm hallgatni, mily élénk ver-
senyzéssel viaskodnak a piros-pozsgás, szőke angol 
fiúk a pálmáért. 

A felsőbb osztályokban első sorban latin, görög, 
angol poézist és rhetorikát tanulnak, szem előtt kell 
azonban tartaniok az állami tanterv anyagát. A stony-
hursti prospectus (tájékozó iv) hangsúlyozza, hogy 
közönséeg svizsgálataik, melyeket az «Ordinary School 
Course»-ban, t. i. gimnáziumi osztályaikban tartanak 
s melyekről nyilvános, érvényes bizonyítványokat 
állítanak ki, az oxfordi és cambridgei vizsgálatrend 
szerint igazodnak. Sőt Stonyhurstben a londoni egye-
temre érvényes immatrikuláló-vizsgálatra is fel van-
nak jogosítva. 

Már most kérdjük, mily színvonalra, mily niveaura 
törekednek első sorban a gimnáziumi osztályokban? 
Hosszú megfigyelés után állíthatom, hogy azt a po-
zitiv tudást, a mit Németországban és Ausztriában a 
középiskolákban elérnek, az angolok el nem érik, de 
nem is keresik. Nevelésük sokkal gyakorlatibb irá-
nyú. Ok első sorban az egyén, az individuum teljes, 
összhangzó, tehát testi-lelki együttes kifejlesztését 
tekintik főcélnak, ezt nemcsak iskola, hanem az egész 
élet feladatának tekintik. Hogy csak egy pontra utal-
jak, alig van ország kerek e földön, melyben a testet 
edző nagy társasjátékok, még élemedett korban is, 
annyira dívnának, mint Angliában. 

Térjünk át a főkérdésre: az erkölcsi élet dol-
gában a stonyhursti fiúk hogy ál lanak? Mindjárt 
hangsúlyozom, hogy az úgynevezett házi rendet, külső 
rendszeretetet nagyon meg kell különböztetni a belső 
erkölcs és tiszta élettől. A külső, úgynevezett «házi 
rend» dolgában az angolok lényegesen elütnek a 
a kontinens szokásaitól. Kisebb növendékeknél külső 
vétségekért a nálunk bevett «rossz jegyek» helyett an-
gol régi szokás szerint pálcabüntetés j á r j a ; a na-
gyobbak pedig a házirend ellen elkövetett vétségekért 
pénzbírságot fizetnek. Valamelyik nagyobb növendék 
p. o. reggel nem kel fel a kellő időben s az ágyban 
marad. Ha aztán később szakaszánál, mint elkésett 
katona betoppan, a konviktusi kasszába 2 shillinget 
(2V2 koronát) fizet; kisebb vétségekért 1—2 penny-

vel (10 - 2 0 fillérrel) bűnhődik, rossz jegyet azonban 
mindezért viseletből nem kap s a mellett, mint ott 
mondják, gentleman marad. 

Más példa. A nagyobb, már gimnáziumot vég-
zett növendékek, az akadémikusok (philosophers) az 
intézetben urak módjára élnek, egyenkint saját szo-
báikban laknak, külön nagy dohányzóteremmel stb. 
rendelkeznek; a lakószobákban azonban a dohány-
zás tilos. Ha a prefektus a szobák inspekciójánál az-
tán bárkit is a dohányzáson rajtakap, egyszerűen a 
kasszához utasítja. A bírságpénzeket a nagy játékok-
nál a növendékek javára fordítják. 

E kis tájékoztató után az előbb felvetett kérdést 
tisztázzuk: hát a «punctum puncti» az erkölcsös, tiszta 
élet dolgában az angol fiúk hányadán vannak? 

Számos megfigyelőnek összhangzó ítélete szerint 
állítjuk, hogy Angliában az összes ketholikus intéze-
tekben s nem utolsó sorban Stonyhurstben a fiúk, 
kisebbek, nagyobbak egyaránt, az erkölcsösség ma-
gas niveauján állanak.1 Nem szólok itt a később oda-
került amerikai, spanyol s egyéb nemzetiségű fiata-
lokról, a kik jobbára rövidebb vendégszerepre térnek 
be ; szólok a bennszülött angol nemes családok sar-
jairól ; ezeknél oly épséges erkölcsöt, mondhatnám 
naiv tisztaságot találunk, hogy szinte megirigyelhetjük 
őket. S lia kérdjük, mily utakon érik el az angol 
jezsuiták e magas célokat, a rövid válasz nem szo-
rul bővebb magyarázatra. Stonyhurstben is ugyan-
azon eszközöket alkalmazta a Jézus Társasága, mint 
a kontinensen, nagy szerepük van ott is a Mária-
kongregációnak és a lelki gyakorlatoknak. Ez utób-
biakra a végzett növendékek is nagy "számban térnek 
vissza az intézetbe. 

Az említett erkölcsi nagy cél elérésében azonban 
nem volna szabad minden sikert a konviktusi nevelés 
számlájára írnunk. Egyik főoka ennek az örvendetes 
jelenségnek az angol fiúk vérmérsékletében, tempera-
mentumában rejlik, mely a bűn csábjaival szemben 
jóval kevesebb érzékiséget s sokkal nagyobb ellent-
állási képességet tanúsít, mint azt a kontinens fiatal-
jainál átlag megfigyelhetni. 

Egy másik tényező, mint már láttuk, kétségte-
lenül a testi kemény edzettség, az örökös hajsza, me-
lyen a fiatalokat ifjú éveik óta céltudatosan, szaka-
datlanul, fokozatosan gyakorolják. Nincs rá eset, hogyr 

délelőtt négy, sőt öt órát kellene az angol fiúnak az 
iskolában ülnie s a napon át aztán vékony egy-két 
órai szünettel beelégednie. Van azonban a sok moz-
gásnak még egy ritka, a pedagógusoknál eléggé meg 
nem becsülhető üdvös eredménye és fényoldala. 
A stonyhursti divíziók a szünórák heves játéka után 
felvonulnak a tantermekbe ; a kisebbek óriási tan-
termében 240 fiú ül együtt s mellettük egyetlenegy 
prefektus, a ki az utolsó sorokban ülőknél már a 

1 A protestáns intézetekről kevésbé kedvező Ítéleteket 
hallottunk. 
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fejeket sem tudja megkülönböztetni, s mégis nagy 
a rend és nyugalom. Sapienti pauca. 

A harmadik persze szintén meg nem vetendő 
tényező a nevelési elvek, melyek náluk divnak s a 
mieinktől sokban elütnek. 

Nálunk a kontinensen nemcsak nagy gonddal 
óvjuk meg a gyermekeket a vétektől s mindattól, a mi 
közvetlen Isten parancsai ellen irányul, hanem még 
a romlásnak külső alkalmait is minél távolabb tart-
juk tőlük. Angliában — a faj higgadt temperamen-
tumát szem előtt tartva — a fiatalok már sokkal sza-
badabban mozognak ; nagyobb szabadságuk van ol-
vasmányaik megválasztásában ; így p. o. Stonyhurstben 
a középső divízió, 14—15 éves fiúk rekreációtermében 
a legkülönfélébb újságok, köztük egyházellenes lapok 
is találhatók. Azt az elvet vallják, hogy a harcot a 
rossz, az istenellenes irány ellen már a konviktusban 
kell megkezdeniük, megszökniük, a hol annyi és oly 
kiváló segédeszköz áll rendelkezésükre. Nagy szabad-
ságot élveznek a fiúk kirándulásain, társas utazá-
saiknál, melynek részletezése azonban itt nagyon is 
messze vezetne. 

Ér jük be e néhány adattal, melyekből bizonyára 
jogos következtetéseket vonhatunk le. 

1. Nevelésük az egyén, az individuum teljes, össz-
hangzó kifejlesztése szempontjából igen előnyös, or-
száguk viszonyaihoz mért szerencsés fogásokat mutat ; 
legelőbb is az egyén erőteljes dresszuráját, a fiúk 
egészségének, akaraterejének nagymérvű kifejtését a 
későbbi életre veszi célba, a mely őket, — mint azt 
Hübner S. gróf «Spaziergang um die Welt» messzelátó 
könyvében találóan megjegyzi — férf ikorukban képe-
síti, hogy mindenütt nagy tetterővel léphessenek fel, 
s a földgömb bármily kedvezőtlen klimatikus viszo-
nyai közt is, a többi népeket messze túlszárnyalva, 
nagy ellenállási képességet tanúsítsanak. 

2. Társadalmi szempontból kiemeljük, hogy az 
angol fiúkat már a konviktns utolsó éveiben hozzák 
a világgal kapcsolatba. Tudni kell, hogy az érettségit 
végzett növendékek egy része örömest marad még 
azután is két éven az intézetben s végezik, mint 
akadémikusok (philosophers) a m á r említett kettős 
bölcseleti tanfolyamot s egyúttal nemzetgazdászatot 
is tanulnak. 

A nagyobb 18—22 éves növendékek és i f jak ké-
pezik tehát az intézet «Cadet-Corps» testületét, me-
lyet törvény biztosította joggal valamely szomszéd 
angol ezredbe soroztak be. Viszont a szomszédos 
ezredek tisztjei egyszer-másszor hivatalosak Stony-
hurstbe egy-egy nagy cricketmatch játékra, a hol 
aztán az említett kadétekkel versenyeznek nagyheve-
sen a pálmáért. A nagyon változó eredményt a «Ti-
mesben» közlik. 

3. Valláserkölcsi nevelésük — itt a katholikus 
intézetekről szólok — oda irányul, hogy már a kon-
viktusi évek alatt szembeszálljanak a reájuk váró 
országos bajokkal s megizmosodjanak a náluk még 

a küzdelem terén álló katholikus vallás megvédésére-
Innét magyarázható a fiúknak számos szabadsága, 
melyek más országok intézeteiben s más viszonyok 
közt be nem fogadvák. 

4. A pozitív tudás szempontjából — a közép-
iskolai évek folyamán — kevesebb eredményt mu-
tatnak fel, mint egyik-másik velük versenyző nagy 
nemzet. Vájjon ennek tulajdonítsuk-e, hogy a nem-
zetközi nagy piacokon az angol áruk keletje az utolsó 
években a németekéivel szemben csökkent? Demo-
lins E. «La supériorité des Anglosaxons. Paris. Didot», 
messze olvasott könyvében vállig bizonyítgatja, hogy 
e fogyatkozás csak ideiglenes s a jövőre nézve jelen-
téktelen. Bármint áll is a dolog, az angol közvéle-
mény az utolsó években nagy garral sürgette az is-
kolai tantervnek az idők követelményének megfelelő 
megjavítását s a tudomány színvonalának emelését. 
E követeléseknek az angol felsőház, főleg az első 
pontban felhozott okoknál fogva, keményen ellent-
állott s mind mai napig minden változtatást visz-
szavetett. 

5. Zárószóul a pénzkérdésről Stonyhursben. Az 
angolok jól élnek, de jól is fizetnek. Az évi alaptaksa 
a prospektus kimutatása szerint félévenkint £ 32 
10 sh. (32 font sterling 20 shilling = 780 korona). 
Ehhez já ru lnak azonban a számlák kimutatása sze-
rint a «Necessary Extras» és «Optional Expenses», 
melyek főleg nagyobb fiúknál magasra rúgnak. Egyik 
i f jú magyar bará tomnak számlája 4000 koronára rú-
gott ; egy másiké, a ki persze nagyobb utazásokkal 
s látogatásokkal az angol főúri világnál kötötte össze 
angolföldi tanulmányévét, a 60u() koronát meg-
haladta. 

Nagy összegek bizonyára, de hisz a velük j á ró 
nyereség az egész életre szól. Vagy van-e hasonló 
kincs e földön, minthogy a fiatal ember az erköl-
csös tiszta életet megszerette"? Ám e szeretet an -
gol fiainknál vérré válik s mintegy természetükbe 
megy át. 

Nem ritka eset, hogy a külföldről egy évre oda 
beadott i f jak kérik szülőiket, hogy még egy évre 
visszatérhessenek. E ragaszkodásuk oka nemcsak az 
okos atyai bánásmód, melyben a Jézus Társasága 
részesíti őket, hanem a nemesen érző, magasabb esz-
mékért is lelkesedő, romlat lan ifjakkal való baráti 
együttlét. Jellemző, hogy egy magyar főúri család 
sarja, a ki a budapesti és bécsi egyetemi ifjúságot 
jól ismerte, Stonyhurstből visszatérve ezt a megjegy-
zést tette: «Stonyhurstben meggyőződtem arról, hogy 
a főúri családokból származott 20—25 éves fiatal em-
berek között manapság is sokan vannak, a kiknek 
erkölcsi tisztasága oly magas fokon áll, hogy hozzá-
juk hasonló fiatalokat alig találtam Budapesten vagy 
Bécsben. S a mellett oly életrevalók, vidámak és 
jólelkűek, hogy okvetetlenül nemcsak szeretni, de 
becsülni is kell őket». 

Vei i cs László S. J. 
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Marx és "Engels jövendő kommunizmusának 
bírálata. (in.> 

4. Egy elemi és kiírhatatlan erő feszítené széjjel 
a kommunista társadalom kereteit a megvalósítás 
első pillanatától kezdve: az emberi szabadságszeretet. 

Nagy és nemes érzés ez, melyről minden kor 
nagy költői himnuszokat énekelnek s mely korunk 
lelkivilágának is annyira sajátos jellemvonását képezi, 
hogy a mnnkásvezérek is ezen jelszóval lelkesítik 
csatára a népet, oly állapotok kikitzdésére, melyek 
a szabadság halálát jelentenék. 

A kommunizmus a teljes egyenlőséget akarja 
megvalósítani s e célnak nem habozik föláldozni a 
szabadságot, az egyén jogait. A kommunista társa-
dalmat csakis a legnagyobb despotizmussal lehetne 
ideig-óráig fönntartani. Marx is mondja, hogy az 
átmeneti proletár diktatúra a legerélyesebb rend-
szabályokhoz volna kénytelen nyúlni, hogy a nagy 
társadalmi fölfordulás után rendet teremtsen. Ismert 
optimizmusa azonban elhiteti vele, hogy ezen zsar-
noki interregnum csak rövid ideig tartana, mert az 
új társadalom a kollektivizmus behozatala után a lehető 
legsimábban illeszkednék bele az új keretekbe. Ez 
azonban alaptalan föltevés, mely az emberismerőt 
félre nem vezetheti. A kollektiv társadalom vezető-
sége nemcsak a politikai ügyeket intézné, hanem a 
gazdasági élet, a termelő és csereviszonyok rende-
zését is kezébe venné, a mi nemcsak állami gyám-
kodást jelentene, hanem kiállhatatlan atyáskodást is. 

A hivatásválasztás szabadsága eltöröltetnék. Kinek-
kinek oly munkát kellene végeznie, a minőt számára 
a vezetőség előírna. Egyéni hajlamok, különös kíván-
ságok figyelembe nem jöhetnének, mert ez a leg-
nagyobb anarchiát vonna maga után. Mindenkinek 
fatalista módon bele kellene törődnie a központ 
intézkedésébe. A szabad mozgás, a magánélet tetszés-
szerinti berendezése, a gyermekek szabad neveltetése, 
a pályaválasztás szabadsága : mindez véget érne. 
A társadalom egy nagy gyárrá alakulna át, a hol a 
központ kérlelhetetlen akarata jelölné ki kinek-kinek 
a helyét. 

Az elégedetlenséget, a kritikát, csirájában el 
kellene nyomni. A véleménynyilvánítás szabadságáról 
akár élőszóval, akár a sajtó útján, le kellene mon-
dani. A nyomdák, az újságok a szociálista állam bir-
tokát képeznék, mely éber szemmel őrködnék afölött, 
hogy ellenzéki vélemények föl ne merüljenek s 
kegyetlen kézzel elfojtana minden pártalakítási haj-
lamot. Az emberek ily együttléte nem volna tehát 
szabad polgárok szabad társadalma, a mint a 
marxisták mondani szokták, hanem Bismarck szavai 
szerint: «Ein von inappellablen Demagogen regiertes 
Zuchthaus».1 

1 V. ö. Roscher, System der Nationalökonomie, I. köt. 
230. 1. 

Hiszen az egyenlőség érdekében, mely főelve és 
alapja lenne a kommunista társadalomnak, nemcsak 
a fentjelzett szabadságokat kellene elnyomni, hanem 
az emberek természetes tulajdonságait, erényeit is, 
melyeknek különbözősége természetszerűen a mecha-
nikus egyenlőség állandó veszedelme volna. 

Figyelmeztet erre Hume, a mai relativista böl-
cselet atyja, a kinek véleménye e dologban kettős 
fontossággal bir. «Úgy a történetírók, mondja Hume, 
mint a józan ész is (common sens) azt tanítják, hogy 
bármennyire tetszetősek is a tökéletes egyenlőség 
ezen eszméi, tényleg megvalósíthatatlanok (imprac-
ticable) és ha meg is lehetne őket valósítani, az 
emberi társadalomra nézve a legnagyobb fokban 
ártalmasak volnának. Tegyétek az embereket vagyo-
nilag mégoly egyenlőkké, ügyességük, szorgalmuk 
és gyakorlottságuk különböző fokai az egyenlőséget 
azonnal megbontják. Ha pedig emez erényeket el-
nyomni akarnátok, a legszélsőbb nyomorba sodor-
játok a társadalmat s a helyett, hogy a szegénységet 
és a nyomort néhány embertől elhárítanátok, elkerül-
hetetlenné tennétek azt az egész társadalomra nézve. 
Azonkívül a legnagyobb elővigyázatra volna szükség, 
hogy bárminemű egyenlőtlenség mindjár t első meg-
jelenésekor észrevétessék, valamint a lehető legszigo-
rúbb törvényekre, hogy azonnal megbüntettessék és 
elnyomassék. Azonban ha el is tekintünk attól, hogy 
ekkora kormányzó tekintély szükségszerűen és csak-
hamar zsarnoksággá fajulna és nagy részrehajlással 
volna csak gyakorolható; vájjon kicsoda lenne képes 
gyakorolni ezt a hatalmat emez állapotok között, 
melyeket fölteszünk? Hiszen a vagyon teljes egyen-
lősége, megbontván minden alárendeltséget, rend-
kívüli módon gyöngíti a hatóságok tekintélyét és 
a mint egyenlővé tesz minden vagyont, ép oly vagy 
majdnem egyenlővé kell lennie minden hatalmat is».1 

Már most fönnállhatna-e akárcsak rövid ideig is 
ily állapotok között a társadalom? Képzelhető-e, 
hogy az emberek, a kik oly nagy kincsnek tekintik 
a szabadságot, hogy érte nemcsak anyagi javaikat, 
hanem életüket is föláldozni készek, egyszerre oly 
szolgalelkű, gyáva haddá fa ju lnának? Nem szület-
nének-e akkor is egyes kiváló, szabadságszerető fér-
fiak, a kik a kommunista já rmot csakhamar meg-
utálnák és minden lehetőt elkövetnének annak lerá-
zására? S vájjon ki lenne képes a szabadság 
kivívására irányuló törekvéseket elnyomni, mikor, 
mint Hume helyesen mondja, a hatóságoknak, a rend 
közegeinek tekintélye annyira aláhanyatlanék ? 

A liberalizmus, a manchesterizmus hamis és 
gyilkos szabadságai ellen, az állam be nem avatkozá-
sáról szóló elmélet ellen joggal emelik föl szavukat 
a szociáldemokrácia hívei ; ámde mi haszna volna 
e küzdelemnek, ha a féktelen szabadságot féktelen 

1 David Hume, An Enquiry concerning the principles of 
morals, Sect. III. Part. II. 
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rabszolgasággal kel lene fölcserélni? Váj jon azért 
nyomtuk-e el, kérdezte a kommunis ták tó l P roudhon , 
véres fo r r ada lmakka l az abszolutizmust, bogy azt a 
k o m m u n i z m u s ú t j án még elviselhetetlenebb a lakban 
visszaidézzük? «Szabadság, tenélküled kín a munka , 
az élet pedig lassú halál. Teéret ted küzdöt t az embe-
riség kezdettől fogva.» «Nyomjá tok el a szabadságot 
s az emberbő l nyomorul t gályarab lesz, a ki hiú remé-
nyeinek rabláncai t egész a sírig viselni kénytelen».1 

Aristoteles, a ki Plato kommunizmusáva l szemben 
az egyén jogaiér t ö rökérvényű érvekkel síkra száll, 
azt mond ja , hogy az egyéni szabadságot föláldozó 
kommuni s t a ál lam annyi magasztos jótól fosztaná 
meg az embert , hogy az élet egyáltalán elviselhetetlen 
l e n n e : ën Sè Sfocaiov jirj [lóvov Xéyeiv őawv <xc£prjuoynoa 
xaxwv mviov^aavxeç, àÀÀà y.xi 5am ayafköv çaivexat 
8'eívai 7tá[i7iav àSùvaxoç ó ßfog.2 

5. S váj jon mivel fogja ez a t á r sada lom a maga 
tagjait mindezér t az elvett j óé r t ká rpó to ln i ? Megad-
hat ja-e nekik legalább az egyenlőséget, a mit ig'ér? 

Annyi bizonyos, hogy az embereket egymástól 
elválasztó természetes egyenlőtlenségeket (kor és n e m 
különbsége, a testi erő és ügyesség, a szellemi képes-
ségek különböző fokai, az erkölcsi tu la jdonságok 
kitlönfélesége) megszünte tni n e m fogja. De ta lán meg-
valósí that ja legalább az anyagi jólét, a vagyon egyen-
lőségét, a mi t e lsősorban ígérni szokot t? 

Fölfogásunk szerint ez is lehetetlenség. A közösen 
termelt j avak fölosztásánál e lehetetlenség azonnal 
nyi lvánvalóvá lenne. Mert nem is szólva arról , mennyi 
nehézséget okozna a fölosztandó j avak mennyisé-
gének pontos megállapítása, egv helyre való hozatala, 
a termel t j avak tömegéből m i n d a n n a k a levonása, 
a mi a gyárak, gépek, eszközök javí tására , gyarapí-
tására, a k o r m á n y z á s költségeinek födözésére, az 
iskolákra, a közintézetekre szükséges l e n n e : elegendő 
annak megfontolása, vá j jon milyen mér ték szerint 
osztanák el a közös j a v a k a t ? 

Egyesek azt m o n d j á k , hogy mindenk i különbség 
nélkül egyforma osztalékot kapna . De váj jon ki visel-
hetne el egy olyan állapotot, a me lyben a szorgalmas 
és a lusta, az ügyes és az ügyetlen, az erős és a 
gyönge teljesen egyenlő j u t a l o m b a n részesü lne? 
Melyik tehetséges ember mu ta tna különös m u n k a -
kedvet, ha tudná , hogy n e m kap nagyobb ju t a lma t 
az ok ta lanná l? Vagy ta lán a m u n k a i d ő szolgálna az 
osztozkodás m é r t é k é ü l ? Egyesek ezt is javasolják. 
Ámde ez is nagyon igazságtalan mér ték volna, mer t 
a szorgalmas, lelkiismeretes, ügyes, erős m u n k á s 
többet használ a köznek, min t egy lusta vagy ügyetlen 
ugyanazon idő alatt. S úgy vagyunk a szorgalom 
zsinórmértékével is. Egy tehetséges munkás , meg egy 
ügyefogyott ugyanazon szorgalom mellett nagyon 
különböző hasznot h a j t a n a k a tá rsadalomnak. Már-
most lehet-e mindket tő t egyformán j u t a l m a z n i ? 

Mindezen nehézségeken nagykönnyen túlteszik 
magukat azok, a kik azt m o n d j á k , hogy m i n d e n k i 
annyi t kapna , a menny i kellene. «Jeder nach seinen 
Bedürfnissen», m o n d t a Marx. Hogy ezen szükség-
leteket ki á l lapí taná meg, hogy azok jogossága, ész-
szerűsége fölött ki í télkeznék, azt n e m feszegetik. 
Mert hogy kiki maga ha tá rozha tná meg igényeinek 
mértékét , azt az emberek önzése mellett a legnagyobb 
optimista is ba j ja l fogja állítani. 

Nem volna egyéb hátra, mint , hogy a szükség-
leteket a vezetőség határozza meg a saját belátása 
szerint. Kell-e ennél nagyobb rabszolgaság és meg-
alázta tás? Hogy azután e szükségleteket kielégíteni 
is tudná-e az állam, az más kérdés. Lát tuk már , hogy 
a tömeglustaság, a tú lszaporodás és a közcélokra 
való nagy levonások mia t t a fölosztandó j avak m e n n y i -
sége ugyancsak nem volna elegendő arra , hogy azokban 
kiki szive kívánsága szerint részesedhessék. 

így azután igazságos és tű rhe tő mér t éknek n e m 
m a r a d n a m á s hát ra , min t k inek-k inek m u n k á j a s 
annak sajátos becse. I lyen m é r t é k n e k azonban 
kommuni s t a á i l amban helye nincs, mer t lia a ju t a lom 
arányos volna az é rdemmel , azonnal megkezdődnék 
a magántőke képződése, a vagyonbeli egyenlőtlenség, 
a mit pedig m i n d e n á ron meg kellene akadályozni 
és elfojtani. Azért n e m is kell kü lön figyelmeztetni 
azon nehézségre, hogy ki ha tá rozná meg az egyesek 
m u n k á j á n a k becsét, menny i biró kellene az ebből 
eredő civódások, összeütközések els imítására és a 
szakadások megakadályozására . Az osztozkodás tehát, 
bármi mér ték szerint is tör ténnék, magábanvéve is 
k iszámíthata t lan összeütközésre, veszekedésre, fo r ron -
gásra adna okot és e lőbb-utóbb a teljes bomláshoz 
vezetne. Marxék azt vár ják , hogy a k o m m u n i s t a tár-
sadalom minden tagja türelmes, szelid bá rány lesz, 
az ember i természet meg fog változni s hogy telje-
sedésbe m e n n e k m a j d Izaiás próféta szavai: «Akkor 
a f a rkas bá ránnya l fog lakni és a p á r d u c a gödölyével 
együtt fekszik; a bor jú , oroszlán és a j u h együtt 
lesznek és egy kis gyermek h a j t j a azokat. Az üsző 
és a medve együtt legelnek, fiaik együtt feküsznek 
és az oroszlán, min t az ökör, polyvát eszik. . .» 1 

Bizonyos, hogy boldog, a ki hisz. Azonban jövendő 
csodák tudományos számítás tárgyát n e m képezhetik, 
a marx izmus pedig tudományos rendszer aka r lenni . 

Jehlicska Ferenc dr. 

A házasságjog köréből. 
I. 

Semper vayy semel pro semper. 
Van az ú j pápai dekre tumnak , illetve az azt 

magyarázó f. évi II. sz. hercegpr imási kör levélnek 
egy másik nagyfontosságú pon t j a is, mely a káplánok 
delegációjáról szól a házasságkötéseknél. 

1 V. ö. Stein, Sociale Frage, 279. 1. 2 p 0 i . n . 2, 9. 12(53. b. 1 I z a i á s 11, 6. 
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A körlevélnek e pontját kurzív betűkkel nyom 
tatták, a mi szintén jelezni kívánja annak fontosságát. 
A szövegnek bevezető sorai pedig határozottan 
kimondják azt: «Ne autem validitas matr imoniorum 
exdefectulegitimaedelegationispericlitetur,strictissime 
injungimus DD. parochis et administratoribus, ut 
cooperatoribus suis, quatenus hac in functione (a 
házasságkötéseknél) eorum auxilio uti vol unt, expres-
sam semper tr ibuant sive viva voce, sive in scriptis 
delegationem ad assistendum matrimoniis. Praecipi-
mus praeterea, ut in matricula copulatorum, si matri-
monio ex delegatioue parochi cooperator assistai, 
semper adnotetur haec circumstantia hoc fenne 
modo : Sacerdos copulans : ex delegatione parochi 
N. N. cooperator». (11. oldal.) 

Itt a semper jelentése fontos. Vájjon azt jelenti-e, 
hogy esetről-esetre delegálja a plébános káplánját, 
illetve káplánjait, vagy — midőn püspöke odahelyezi — 
egyszersmindenkorra. 

A delegáció adásának módjá ra nézve kétség 
nincsen. Hiszen világosan hangzik az utasítás: 
«... expressam tribuant delegationem sive viva voce, 
sive in scriptis. . .» Sőt a «Ne temere» eredeti szövegé-
nek VI. pontja a delegált egyénről is i r ja : «Parochus 
et loci Ordinarius delegationen concedere possunt 
alii sacerdoti determinate ac cerio, ut matrimoniis 
intra limites sui territorii adsistat». 

Világos ebből, hogy a delegációt (fölhatalmazást) 
közlő engedély (licentia, melyet nem szabad ösz-
szetéveszteni a «licentia» új jogi fogalmával, mert 
amaz csak a delegáció közlésének formája, a jogi 
aktus maga a delegáció, míg az utóbbi értelemben 
vett «licenlia» maga a jogi aktus) nem lehet ezentúl 
tacita, annál kevésbbépraesumpta ; hanem «expressa»-
nak kell lennie, sive viva voce, sive in scriptis. 

A «semper» jelentését a contextus magyarázhatja 
egyedül. De ez is kétféle magyarázatot enged meg, 
azért a praxisban való kivihetőségét is tekintetbe 
kell vennünk. 

A fönt idézett szövegben : ut cooperatoribus suis 
expressam semper tribuant delegationem ad assisten-
dum matrimoniis, úgy látszik, nem jelenti a «semper» 
ezt : esetről-esetre, mert a matrimoniis többes számban 
van. Vagyis magyarul igy mondhatnók : A plébános 
káplánjainak mindig «expressa delagatio»-t adjon, 
hogy házasságkötéseknél (tehát nem a házasság-
kötésnél) szerepelhessenek. 

A szöveg további része már az ellenkező értel-
met látszik tulajdonítani a sempernek. 

A kövér betűkkel szedett fontos utasításnak 
utolsó sorai ugyanis így hangzanak : si matrimonio 
ex delegatione parochi cooperator assistai, semper 
adnotetur haec circumstantia ferme modo : Sacer-
dos copulans : ex delegatione parochi N. N. coo-
perator. 

A káplán tehát minden egyes, általa kötött 
házasságnál köteles az új rend szerint az «Eskető» 

lelkész rovatába ezt írni be : «A plébános megbízásá-
ból eskette X káplán». 

Ez pedig azt látszik megerősíteni, hogy a semper 
nem egyszersmindenkorrá-t jelent, hanem esetről-
esetré-t. Vagyis a plébános esetről-esetre adja káplán-
jának is a delegációt s az illető káplán esetről-esetre a 
fönti módon jegyzi be nevét az «Eskető lelkész» 
rovatába. 

Ám ez sok helyütt (pl. Budapesten) a praxisban 
kivihetetlen volna. Hiszen 20—30 keresztelés van egy 
vasárnap délután, 8—10 esküvő, temetések s esetleg 
beteg. Már most X plébánas Y napos káplánjának 
adott delegációt a ma végzendő esküvőkre. Végzi 
azokat s közben más funkciókat is. Az egyik esküvő 
hat órára van jelezve; négy órától hatig nincs esküvő 
bejelentve és Y napost négy órakor beteghez hív-
ják. Gondolja X az esketendő pár úgyis csak hat 
órakor jön, addig szépen elvégezheti a províziót. Am 
az esketendők váratlanul fél ötre eljöttek már, a 
plébános elment hazulról s a vicenaposnak kételyei 
vannak: vájjon összeesketheti-e a jelentkező háza-
sulandókat ? Az illetők türelmetlenek, hat óráig nem 
akarnak várni, míg a delegációval biró inspekciós 
káplán hazajön a betegtől. A baj megvan. 

S hasonló baj lehet száz más esetben feledékeny-
ségből, mulasztásból kifolyólag stb. 

Azért tekintettel a praxisban előforduló lehető-
ségekre, tekintettel az idézett szövegnek nagyfontos-
ságú bevezető soraira: «Ne autem validitas matri-
moniorum ex defeclu legitimae delegationis peri-
clitetur, strictissime injungimus DD. parochis» stb. 
s végül tekintettel e kivételre : «expressam.. . tribuant 
delegationem cooperatoribus suis ad assistendum 
matrimoniis (tehát nem meghatározott házasság-
kötésnél), azt hisszük, hogy a semper jelentése semel 
pro semper, vagyis elegendő, ha a plébánosok káplán-
jaiknak egyszersmindenkorra megadják a fakultást 
ad assistendum matimoniis, mint azt eddig is meg-
tehették és tették is. 

II. 

A sponsaliákról. 

Az új házassági jogban a sponsaliák (az eljegy-
zés) megkötésének módja is megváltozott. De míg 
a házasságkötés terén életbeléptetett egyéb változások 
kötelező erővel bírnak, addig a sponsaliákra hozott 
alakiság nem kötelező. Helyesebben mondva, a jogi 
érvényű sponsaliához, melyből a hármas jogi hatás 
(effectus juridicus) következzék (impedimentum mere 
impediens matr. cum quavis alia persona, imo diri-
mens pro contrahendis aliis sponsalibus (impedi-
ment. publicae honestatis és obligatio juridica et jus 
ad matr imonium) : okvetlenül kell az új alakiság. 
Vagyis az ezen hatásokat szülő jogi érvényű jegyes-
ség a jövőben csak az lehet, a mely Írásban a plé-
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bános vagy két tanú jelenlétében, a felek és a plé-
bános, illetve a tanúk aláírásával köttetik meg. 

Mivel azonban a folyó évi II. számú hercegprí-
mási körlevél a 12. oldal 15. sorában így szól: 
«Obligatio morális (ez antitezis a juridicával, mely-
ről a megelőző, föntebb zárójelben idézett szövegben 
esik szó) cerle etiam ex sponsalibus mere privatim 
initis exoritur, quae per boc Decretum non probi-
bentur, sed tantum effectu juridico-ecclesiastico pri-
vantur» ebből következik, bogy a jegyeseknek nem 
okvetlenül szükséges Írásban és két tanú előtt (eset-
leg a plébános előtt) sponsaliát kötni Tehetik azt 
azután is, úgy a hogy ezt eddig tették, sőt az ilyen 
magánúton kötött jegyesség is erkölcsileg kötelező 
hatású lesz, de jogi érvényű nem, mert nem bir a 
hármas effectus juridico-ecclesiasticussal. És ez ter-
mészetes, hiszen az egyházjogászok szerint sponsalia 
non sunt essentialia ad matrimonium, hanem «spon-
salia praemilti soient, ut matr imonium matur iore 
consilio debitaque deliberatione et praeparatione 
ineatur». (Aichner, Jus ecclticum, ed. VII. pag. 554.) 

Ez a sponsaliákra vonatkozó új alakiság tehát 
rendkívül fontos a gyóntatószékben, illetve már a 
jegyesoktatásnál, mert eddig — ha a vőlegény pél-
dául azt gyónta, hogy egy másik leánynak már házas-
sági ígéretet tett — a gyóntatónak kellett kutatnia, 
hogy sponsaliának volt-e tekinthető az az ígéret, 
vagy csupán megtévesztés volt-e? Most egyszerűen 
megkérdezi, Írásban kötötték-e két tanú, esetleg a 
plébános előtt s mind a négyen (illetve) hárman 
aláirták-e, vagy csak privátim. Ha igen, megvan 
a hármas hatása s esetleg szükség lehet dispen-
záció kérésre, ha nem, semmi további teendő 
nincsen. 

Azonban itt már nehézség merül föl, tudniillik 
in foro externo. Mert a mit alakisággal kell meg-
kötni, azt alakisággal kell fölbontani. Mert ha ilyen 
alakisággal kötött jogi érvényű spensália jegyesei 
időközben meggondolják magukat és vissza akarnak 
lépni, valószínűleg ügy fogják ezt megcselekedni, mint 
eddig. A jegygyűrűt visszaküldik s rebus bene gestis 
nem mennek a plébánoshoz sem, nem hivatják volt 
tanúikat sem, hogy a felbontásról értesítsék; követ-
kezőleg azon sponsáliáról, a plébánia okmánytárában 
irás lévén, azt ott még meglevőnek tekintik s az 
ellenkezőről nagyobb városokban nem is szerezhet-
nek tudomást. Ha már most az így visszalépett jegyes 
egy év múlva űjból jön más nővel sponsáliát kötni 
s az előbbi menyasszony a plébánosnál esetleg elő-
zőleg tiltakozik ez ellen, kellemetlenségek keletkez-
nek. A jegyeseknek tehát nemcsak a megkötés, de a 
felbontás módjá t is tudniok kellene, hogy t. i. mikor 
a jegyesek között a jogi érvényű sponsália közös 
akarattal felbomlik, ép ügy vegyék irásba, írassák 
alá s jelentsék a plébánosnak, mint a megkötésnél, 
hogy így a plébános a kötött jegyességről szóló irást 
megsemmisítse. 

Mindezek helyessége mellett bizonyít az a régi 
axióma: «Per quascunque causas unaquaeque res 
nascitur, per easdem etiam dissolvitur». Vagyis eddig, 
mutuo consensu köttetvén a sponsalia, csakis mutuo 
consensu volt felhontható. 

Most a mutuus consensus a jogi érvényű 
sponsáliához nem elég, hanem a fönt említett ala-
kiságok is kellenek, tehát a felbontáshoz sem 
elég — gondolom én — a kölcsönös beleegyezés, 
hanem szükségesek az alakiságok is. Az így felol-
dott sponsália után az effectus jur is positivi cano-
nici (például impedimentum publicae honestatis) 
természetesen továbbra is fennmarad, mert ez a hatás 
(effectus) örökkétartó (perpetuus). Vagyis, a jegyes 
volt jegyesének anyját, nővérét, leányát (illetve atyját, 
fivérét, fiát) nem veheti házastársul dispenzáció nél-
kül. Míg az efiectus jur is naturalis (jus et obligatio) 
megszűnik, mert cessante causa cessât effectus. 

Megjegyzem, hogy — a mennyiben a jegyesek 
nem a plébános irodájában, hanem otthon a plébá-
nos tudta nélkül kötöttek sponsáliát két (s ha az 
egyik jegyes nem tud írni, három) tanú előtt — nem 
kötelesek az irást a plébánosnak adni megőrzésre, 
megtarthatják maguknak is, sőt — hogy írásban 
kötöttek sponsáliát tanuk előtt — egyáltalán jelen-
teniük sem kell ; a hercegprímási körlevél ezt csak 
ajánlja (11. oldal negyedik sor alulról): «Moneantur 
insuper fideles, ut si hujusmodi contractus (sponsá-
liát) absque parocho in praesentia duorum respe-
ctive trium (lia az egyik jegyes nem tud irni, ily 
esetben ez a körülmény is fölemlítendő az írásban) 
testium exarentur, contractus pro custudia parocho 
tradant (tehát nem kell, csak moneantur, u t . . . ) aut 
saltern contractus initos parocho notificent (itt már 
határozottan kimondatik, hogy elég a sponsáliáról a 
plébánost értesíteni az irás átadása nélkül) fine con-
signationis in libro sponsalium». A jegyesek köny-
vébe tehát (mely a legtöbb plébánián vezettetik) be-
jegyzi a plébános, hogy X. és Y. jegyesek ekkor és 
ekkor Z. és V. tanuk előtt aláírásukkal megerősített 
jogi érvényű sponsaliát kötöttek. Persze csak röviden. 

A jövőben tehát a plébánosnak — a mennyiben 
ezt a jegyesek tenni elmulasztják — célszerű meg-
kérdezni a hirdetésre jelentkező jegyesektől, vájjon 
tanuk előtt jegyezték-e el magukat, vagy csak priva-
tim irás nélkül. Utóbbi esetben a dissolutióhoz semmi 
sem kell, csak az eddig is szükséges kellék (mutuus 
consensus), a jogi érvényű sponsaliának dissolutió-
jánál azonban — ez a véleményem — irás és tanúk 
is kellenek, épen a föntebb idézett axiómánál fogva : 
Per quascunque causas unaquaeque res nascitur, 
per easdem etiam dissolvilur. 

Nem felesleges most, az új állapot beálltakor, 
ezeket a részletes és eljárásunkat lényegesen érintő 
kérdéseket megbeszélni, hogy az egyház rendelke-
zéseit szorosan betarthassuk. 

Vulnicsek Béla dr. 
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"Egyházi Ber l in . «Centrumskaiser — Kaisercentrum.» — An-
viláp- l l a ' c a hirnek a nyomában, hogy Vilmos császár hábo-

, rút indított a Katholikus Centrum ellen, az alatt az 
\ ron ,K<3. ürügy alatt, mert ö «centrumskaiser» lenni nem akar, 

tulajdonképen pedig azért, mert lelkében a német pro-
testáns agitáció a «protestáns császárság» velleitásait 
fokozottabb hevülésre zaklatta föl, ennek a hirnek a 
nyomában egész Németországban megindult a sajtó ké-
rődzési eljárása. Némelyek tagadják, hogy Vilmos csá-
szár Bülöw herceghez az idézett mondást csakugyan in-
tézte volna ; mások nagyon is természetes ténynek 
mondják az egészet, megtoldva a hirt azzal, hogy a 
császár az ő ellenszenvével a Centrum ellen a trónon 
nem áll egyedül, mert — így beszéli a fáma — «egy 
másik legmagasabb állású személyiség, a kinek az al-
kotmányban ugyan helye nincsen, de a ki annál kö-
zelebb áll a császárhoz, a Centrumot még inkább nem 
állhatja ki», mint a császár. «Das sind so bekannte 
Dinge, das darüber ein Wort gar nicht zu verlieren ist», 
mondja egy bajor katholikus lap müncheni tudósítója. 
Hát hogyha a német katholikusok oly kétségtelennek 
tartják ezt a különleges intergermán bajt, mi ugyan 
minek vesztegessünk rá több szót? Inkább tehát azzal 
akarunk itt most foglalkozni, hogy hát a német 
katholikusok körében, kik a Centrumnak világhírűén 
remek okossággal és összetartással hű pártolói, a ha-
talmas császár protestáns antipathiái miféle hatásokat 
keltenek? Talán bizony megijedtek a császár protestáns 
nekihevülésétől s készülnek talán byzantin szolgálat-
hűséggel lemondani meggyőződésükről, elveikről és 
multjukról, hogy a császári kegy sugarai újból reájuk 
ömöljenek? Szó sincs róla. A keserűséges és haragos 
«Centrumskaiser» gúnyszóra minden keserűség és harag 
nélkül megfelelő gúnyszóval válaszolnak, hogy hát, ha 
a császár nem akar «Centrumskaiser» lenni, nos, akkor 
ők senkifiának a kedvéért nem lesznek «Kaisercentrum.» 
«Nicht Centrumskaiser, aber auch nicht Kaisercentrum, 
sondern Kaiser und Centrum.» Ez a német katholikusok 
válasza. Nincs benne semmi gyűlölködés, semmi harag. 
Az ellenszenvre rokonszenvvel felelnek, minden pózos 
nagyzás és fennhéjázás nélkül, mert erejüknek tudatá-
ban vannak. Magyarul ezt az eljárást úgy lehetne jel-
lemezni, hogy — «suum cuique!» Micsoda erő rejlik 
ebben az állásfoglalásban ! De ám csak akkor,1 hogyha 
a jognak erős izomfogás a kísérője a megfenyegetett 
jogalany részéről. «Qui habet aures audiendi, audiat!» 

* 

F r e i b u r g i. Br. (Badenben.) Korszerű főpásztori 
intézkedés. Az itteni érseki hatóság elrendelte, hogy vá-
rosokban, nagyobb falvakban és bucsújáró-helyeken a 
nyilvános istentisztelet rendje minden templom ajtaján 
ki legyen függesztve, különösen, hogy mikor van vasár-
és ünnepnapokon, de köznapokon is szentmise, mikor 
nagymise és prédikáció, mikor van közös szentáldozás, 
mikor van ilyen vagy olyan közájtalosság és mikor le-
het gyónni, végül mikor vannak rendkívüli egyházi 
ünnepek. A főpásztori levél, mely ezt az eljárást elren-
delte, hivatkozik korunk sajátságos közlekedési és egyéb 
viszonyaira, a melyek közt minden lelkiismeretes katho-
likusnak jól esik az a tudat, hogy bárhol és bármikor 

1 Nem úgy, mint nálunk. 

találhat minden katholikus templomban tájékoztatást 
vallási szükségleteinek kielégítése iránt. 

I n n s b r u c k . Noldin atya «kiérdemütése.» — Érde-
kelni fog sokakat az, hogy P. Hieronymus Noldin S. J., 
a kinek három kötetes «Summa Theologiae Moralis»-sa 
már 7-ik kiadástért el, f. évi január30-án ünnepelhette 
meg születésének 70-ik évfordulóját. A nagyérdemű tu-
dós szerzetes 1885. óta tanára itt a Moralisnak és Pas-
toralisnak. Sajnos, hogy osztrák bürokratikus «rend» 
szerint Noldin atya 70 éven túl nem lehet többé ked-
venc tárgyainak rendes (ordinarius) professzora, hanem 
csakúgy fog tanítani, mint eddig, de honorarius (tiszte-
letbeli) professzor lesz a címe. Micsoda bárok copf! 
Németországban 80—90 éves korában is «rendes» lehet 
a professzor, ha birja a munkát. 

* 

L o n d o n . Különfélék. — Anglia kath. női X. Pius pápa 
aranymisés jubileuma alkalmából 100 megaranyozott ezüst 
ciboriuniot készülnek ajándékozni, hogy azokat Őszent-
sége szegény templomok közt kioszthassa. — Az észak-
amerikai bányász-egyesület elnöke, Mr. Mitchell, a kit a 
nemrég lezajlott munkás-sztrájkok alkalmából mint a 
munkások «Lincoln»-ját ünnepeltek, a deventeri «Catho-
lic Register» szerint konvertált, vagyis a kath. egyházba 
visszatért. Ugyancsak az É. A. Egyesült-Államokban 
kezdetét vette az, hogy a mely egyházmegyében szláv-
ajkú katholikusok nagy számban laknak, az illető egy-
házmegye főpásztora szlávajkú fölsz. püspököt vesz 
maga mellé. Az első eset Clevelandban következett be. 
Az amerikai bábeli nyelvzavar kezd tisztulni. — Nagy 
a kavarodás vaskalapos anglikán körökben a miatt, 
hogy Eduárd király a portugáli király lelkeüdveért tar-
tott. szentmisén kath. templomban megjelent. Több 
mint 200 év óta Anglia földje ilyet nem látott. Majd lát 
még egyebet is. 

Mainz. A mainzi egyházmegye dicsősége. — Nem 
sokáig tartom a nyájas olvasó figyelmét függésben. Meg-
mondom sebtiben, hogy ez a «dicsőség» — a «Katholik» 
cimű hittudományi folyóirat. Az itteni papnevelő-inté-
zet f. é. január hó 8-án tartott intézeti ünnepén pattant 
ki a titok, hogy ez a világhírű egyházmegyei theologiai 
folyóirat, a mely jelenleg 88-ik évfolyamát éli, ismét szo-
rosabb viszonyba kerül a papnevelő intézettel, a meny-
nyiben azt dr. Raich domdekántól két papneveidei ta-
nár, dr. Becker és dr. Selbst veszik át szerkesztésbe. 
Nem régen ünnepelte a 70 éves «Hist. polit. Blätter» 
Münchenben szerkesztőjének, dr. Andreas Bindernek, 
50 évi szerkesztői jubileumát; most pedig a mainzi 
Katholiknak nyilik alkalma nagy időt felölelő tevé-
kenységére visszatekinteni. Nevezetes dolog! Ezeknek a 
német kath. folyóiratoknak hosszú élete messze távolba 
húzódó tükör valamennyi, a melyekben a németországi 
katholikus egyház életének és küzdelmeinek gazdag tör-
ténetét látjuk lelkünk előtt elvonulni. A «Katholik»-ot 
dr. Andreas Räss alapította 1821-ben. O akkor Mainz-
ban gyermek-szemináriumi igazgató és hittanár volt és 
mondhatni, oly irodalmi tevékenységet fejtett ki három 
év alatt,1 hogy a nagyobb papnevelőintézet rektora, a 

1 Három év a la t t 12 kötetnyi könyvet ford í to t t német re f ran-
ciából. 
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boldog emlékű Liebermann, képtelenségnek tartotta, 
hogy Räss még folyóiratot is szerkeszthessen. «Folyó-
iratot akarunk kiadni, regens úr», mondá egy reggel a 
fiatal tanár őszbeborult mesterének. «Folyóiratot», 
kérdé a meglepett elüljáró ; «no, ehhez önöknek két do-
log fog hiányozni : munkatársak és megrendelők.» Räss1  

nem csüggedt el. Megírta a tervrajzot, magához vette. 
Weiss dudenhofeni plébánost s megindította a «Kallio-
lik»-ot, melynek jelszava : «Christianus mihi nomen, 
catholicus cognomen». S. Pacianus mondása. A fiatal 
szerkesztők eltalálták, a mire koruknak szüksége volt. 
Távol lesz tőlünk, mondá a szerkesztő bevezetőjükben, 
minden túlcsapongó tanítás, de a korszellemnek sem 
fogunk hitünk rovására szolgai bókokat mondani. 
A pápával fogunk tartani, punctum. A ki máskép tanít, 
azt nem tartjuk katholikusnak. 

Igy indult meg 88 év előtt a «Katholik», a mely 
fénykorát Heinrich és Moufang kanonokok szerkesztése 
alatt érte el. Ez a két férfiú egy lélek volt két testben : 
Heinrich, a dogmatikus, Scheeben mellett Németország 
legnagyobb dogmatikusa, a tudományt, Moufang a Hit-
életet képviselte. Mennyit lehetne még mondani. 

* 

München.Schnitzer dr. kirohanása. — Ehrhard után 
Schnitzer dr., a müncheni egyetem hittudományi kará-
ban a «dogmatörténet» tanára intézett támadást az 
«Internationale Wochenschrift»-ben X. Pius pápa leg-
újabb enciklikája ellen. Elolvastam az egészet, az 
«Augsb. Postzeitung»-ban mellé közölt rövid kritikával 
együtt. A kritikusnak kell igazat adnom. «Das ist ein 
echter «Schnitzer», igy szól a kritika. Kicsinyes plety-
kával kezdi, az apostoli szentszék súlyos megsértésével 
folytatja, ép oly otromba, mint Ízléstelen célzatában 
nagyon is érthető hízelgéssel a pápa személye iránt 
végzi» Schnitzer a támadást. A pletyka, amellyel a sze-
rencsétlen kirohanás kezdődik, az, hogy valamely ró-
mai praelatus állítólag ezt mondta : «Mi (római praela-
tusok) egyedül élvezzük a Szentlélek segítségét és föl-
világosítását arra, hogy ily (liturgikus dolgokról volt 
szó) kérdéseket kezeljünk. Amazok (tudósok: a bollan-
disták, Grisa r, Chevalier, P. Morin) csak ecclesia dis-
cens, mi vagyunk az ecclesia docens.» Schnitzer dr. a 
«római praelatus»-nak ezt a schnitzerjét komolyan 
vette és erre fektetve támadását, odáig ragadtatta magát, 
hogy X. Pius pápa igazán nagyszabású erős jelleme 
ellen azt a gyanúsítást dobta ki világgá, hogy Őszent-
sége «mélyebb érdeklődés nélkül az agnoszticizmus és 
immanentizmus iránt» adta ki enciklikáját. Schnitzer dr. 
azt mondja majd talán erre, hogy ő csak azt mondotta, 
hogy a pápa ilyen érdeklődés nélkül meni Rómába. 
Kérem már ez is alaptalan gyanúsítás és durva sértés. 
X. Pius már mint Sarto József patriarka is nagyon jól 
ismerte korát és kortársait. Hogy pedig a dolog fölötti 
Ítélkezés épen az ő pápasága idejére esett, arról ő mái-
igazán nem tehet. A féktelenséget neki kellett az egy-
házból kiutasítani. Egy másik, úgy látszik, szintén ala-
pos ismerője a müncheni «dogmatörténet» tanárának, 
azt mondja bírálatában, hogy ő ezt a támadást Schnit-
zer részéről — a ki mindig jó ember volt — lehetetlen-

1 Az 1875-iki freiburgi kathol ikus nagygyűlésen láttam. A 80 éves 
aggastyán a mi Fogarasvnkhoz hasonl í tott . 

ségnek tartotta. Veszettebben kezeli Schnitzer az ostort, 
mint az egyház esküdt ellenségei. Áldozata lett tempe-
ramentumának és polemikus rohamának, mely abból 
az előérzetből keletkezett, hogy neki az ő kikerülhetetlen 
összeütközését a világ előtt már előzetesen is igazolnia 
kell. A professzor viselkedéséből hiányzik minden elő-
kelő nemesség. Hiányzik az önfegyelem és a földiektől 
nem érintett, szabad elhatározás. Igy szól az, a ki, úgy 
látszik, Schnitzer drt nagyon jól ismeri. 

Schnitzer hittudományából szóval hiányzik már a 
hit is, a tudomány is. Ez a kevély lelkek sorsa! 

—y —la. 

X Csécsi-világ P a t a k o n . Iskolai háborúságok a Jroda 
XVIII. századból. Irta dr. Horváth Cyrill. Budapest, . 
1908. 155 1. " 

II. Ifjabb Csécsi Jánosnak apja tanári székébe való 
beiktatásával kezdődött a sárospataki iskolának az a 
több, mint két évtizedre terjedő belső háborúsága, mely 
azon idő alatt megakadályozott ott minden komoly 
munkát és a tudományok terjesztése helyett a tudatlan-
ság s egyszer kenyéririgy, máskor meg betyáros civó-
dások fészkévé tette a kollégiumot. Csécsi egészen fiatalon, 
huszonnegyedfél éves korában került a kathedrára. Apjá-
nak emléke s az őt megelőző tudós hír segítették oda. 
Az iskola jóltevői s az elüljáróság szíves szeretettel fogad-
ták, Füleld András volt emődi pásztor, az akkori igaz-
gató és Azari István pataki pap azonban az első perctől 
kezdve rossz szemmel nézték. Nem találták Csécsit eléggé 
jó kálvinistának. Minduntalan a vallás s a jó erkölcsök 
parancsaiba ütköző cselekedeteket vetettek szemére s 
Csécsi még csak mentegetődzni sem próbált. Fitogtatta 
abbeli meggyőződését, hogy semmit sem ad a papok 
kifogásaira; azokat magánál alacsonyabb műveltségű és 
értékű egyéneknek tartja. Fülekinek és Azarinak haragja 
nem maradt titokban, Csécsi feleleteit is hamarosan 
ösmerte az egész Sárospatak s az egész kollégium és 
1715. márciusában ez az ellentét már magának a kollé-
giumnak békéjét is földulla. Lázadás tört ki az igazgató 
ellen. Csécsi ugyan nyiltan nem állott a lázadók pártjára, 
de szemet hunyt híveinek hibáira s nem igyekezett tanít-
ványait visszatartani a mozgalomtól. A vizsgálat mind-
azonáltal, mely a cégéres lázadóknak kizárásával vég-
ződött, Csécsit és tanítását is megrótta, mint a kollé-
giumban dúló egyenetlenség okait. 

A kicsapott deákok ügyét magáévá tette a kollégium 
néhány jótevője, visszavétették őket az intézetbe s ezzel 
ujabb táplálékot, sőt hatalmas lökést adtak a még el 
sem némult zavargásoknak. A korábbi s rosszul végző-
dött lázadás vezetői Füleki iránt való gyűlöletüket ujabb 
lázongással mutatták ki. Éjjel-nappal összejöveteleket 
tartottak, néha még fegyveres gyűléseik is voltak, a hol 
az új tagokat fölavatták. Ha egyik-másik nagyobb gyűlés 
alkalmával az igazgató valamelyik liive akart szólni, 
«a csákányokkal, puskákkal, kardokkal és hegyes tőrök-
kel» fölfegyverzett lázadók belefojtották a szót, sőt az 
erélyesebben ellenkezőket a latrinába dobással fenye-
gették. Ez «a förtelmes és baromi praxis», mondja az 
egykorú följegyzés, «soha azelőtt ebben a Collegiumban 
nem hallalolt, hanem nem régen egv Enyedi Collegiiun-
ból hozzánk jött Deák inventioja», ki is ezt a szoMst 
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ott látta és próbálta. Úgy látszik, hogy az azon korbeli 
református kollégiumok nem sokban különböztek egy-
mástól. A forrongásnak az lett az eredménye, hogy 1717. 
elején pecsétes levelekben kérte az ifjúság a kollégium 
pártfogóit, hogy szabadítsák meg őket Fülekilől, 1717. 
január 28-án pedig magát az igazgatót értesítette egy két-
tagú küldöttség, hogy az ifjúság tanárának őt többé el 
nem ismeri. 

A szenvedélyeknek ilyen magasra csapó hullámzása 
közben most már csak a consistorium állíthatta helyre 
a rendet. Össze is ült 1717. február közepén s miután 
meghallgatta és pontonkint letárgyalta Azarinak, Füleki-
nek, Csécsinek s a zavargó ifjúságnak vádiratait, repli-
káit és apologiáit s miután közben végignézett, sőt végig 
is csinált egy nagy verekedést, mit a kollégiumban a 
kicsapott diákok s azoknak bennmaradt társai, meg a 
zsinati atyák rendeztek, végre is úgy döntött, hogy Azarit 
kizárta a három egyesült egyházmegyéből s az egyházi 
hivatal gyakorlásától eltiltotta, Fülekit pedig érdemeinek 
elismerése mellett felfüggesztették tanári állásától. 

Füleki kitaszítása után Csécsi hét évig egyedül 
tanárkodott a pataki kollégiumban. Ezalatt az idő alatt 
két nagyobb beszédet mondott, melyek közül különösen 
a második igen jellemző reá, a kollégiumra s a patakiakra 
nézve. Ebben ugyanis az iskola gondnokait és jótevőit 
a lehető legdurvábban támadta. «Olyanok, mondta róluk, 
mini a sugódozó szamár és az öklelős marha s ilyen 
emberek akarnak az iskolában parancsolgatni». Egyedül-
létének véget vetett Szomolo-Nagymihályi Gergely volt 
miskolci mesternek sárospataki tanárrá választása. Az 
új kollégában új ellenfelet kapott Csécsi. A Fülekivel 
vívott harcok megújultak, sőt az új küzdelmek még 
sokkal hevesebbek lettek. Aidáit olvasva, lehetetlenség-
nek kell tartanunk, hogy azok alatt a pataki kollégium-
ban bármily csekély értékű tanítás is folyhatott volna. 

A deákság újra pártokra szakadt. Ha egyik-másik 
duhaj deák kihágást követett el s a sedes elé állították, 
pártja s az a tanár, a melyikért a párt lelkesedett, egész 
lélekkel melléje állt s megvédte az iskolai törvényekkel 
szemben. Napirenden voltak a nagy «szóbeli veszeke-
dések», melyekben rendesen a csécsisták maradlak felül, 
a legváltozatosabban mocskolván nemcsak Nagymihályit 
és híveit, hanem a papokat is. Mikor Csécsi pártja sok-
kal erősebb volt, akkor nein engedték meg, hogy az 
oeconomus csengessen Nagymihályi óráira ; annak deák-
jait megfosztották az élelemtől; becsukással s kidobás-
sal fenyegették őket, sőt hogy táborukat fogyasszák, 
minduntalan ki is csaptak közülök néhányat. A «szó-
beli veszekedések» nem egyszer tettlegeséggé fajultak s 
támadt olyan zenebona, hogy félrevették a harangokat. 
Megtörtént, hogy maga Csécsi is belevegyült a veszeke-
désbe, ütötte az ellenpárti deákokat s biztatta híveit, 
hogy üssék-verjék őket, «eb nyalja föl vérüket !» Többen 
életveszélyes sebesülést szenvedtek s Nagymihályi a maga 
sebesültjei körül elhasznált gyertyáért 60, a borbélynak 
pedig — gyógyítás fejében — 42 magyar forintot fizetett. 

Ennyi zenebona először megyei, majd királyi vizs-
gálóbizottságnak kiküldését lette szükségessé és az ezen 
bizottságok elé terjesztett panaszok és tanúvallomások 
hű képei annak a példátlan züllöttségnek, mely ez idő-
tájt a bodrogparti Athén életét jellemzé. A tanárok egy-
más vallomásaira minduntalan azt mondják, hogy az 

egész történet elejétől végig szemenszedett hazugság. 
A tudatlanság, párloskodás, sikkasztás, hazugság és 
rágalom a legközönségesebb vádak ezekben a pöriratok-
ban s a védekezés is legtöbbször nem abból áll, hogy 
a vádat megcáfolják, hanem abból, hogy nagyobbat 
fognak az ellenfélre. A veszekedés azonban nemcsak a 
deákok és a tanárok közölt folyik. Belevegyülnek a 
papok, az iskola jótevői, a tiszteletes asszonyok és kis-
asszonyok, a városi urak, szóval Sárospatak egész közön-
sége, le egészen a tanárok és deákok szerelmi kaland-
jaiba belekevert cselédekig. Lehetetlen rövidre fogva jel-
lemezni ezt a változatos és romlott életet; már Horváth 
Cyrill könyve is csak szófukar kivonatnak látszik a nagy 
terjedelmű aktákból. 

A királyi commissio mindkét tanárnak elmozdítását 
javasolta, erre a fölterjesztésre azonban sohasem érkezett 
válasz. Csécsi Jánosnak ujabb harcokat kellett inszce-
nirozni, hogy végre megszabaduljon tőle a kálvinista 
közoktatásügy. Ujabb küzdelmeiben még kevésbbé válo-
gatja meg eszközeit, mint korábban, mert most már 
büntető számba menő cselekedetek bizonyulnak reá. 
Hiveit fölbujtja gyujtogatásra, hogy a gaztettet az ellenfélre 
fogva, azokat az iskolából és a városból kiüldözhesse. 
Közben azonban családi bajai a nyilvánosság elé kerül-
nek, a «rossz nyelvek» nemcsak az ő férji hűségéi com-
promittáló történeteket terjesztenek, hanem leányát is 
pellengérre állítják. Érzi, látja mindenki, hogy az öreg 
oroszlánnak fogai hullanak vagy legalább is elvástak ; 
egyre erősebbek lesznek ellenfeleinek támadásai s Patay 
főkurátor 1734. márciusában királyi rendeletre mindkét 
professzort kilöki az iskolából. 

Csécsi a királyi rendeletnek sem akart engedelmes-
kedni. Sem lakását, sem múzeumát nem adta át ; fűt-
fát megmozgatott visszavevése érdekében s végre is úgy 
szabadultak meg tőle, hogy távollétében minden holmiját 
kihordatták a kollégiumból. Most sem engedett volna, de 
deákokat vezényeltek ki eltávolítására s így az erőszak 
előtt megkellett hátrálnia az erőszakoskodás és marakodás 
e nagy bajnokának, élete hátralevő részében. Sárospatak 
végén levő faházikójában vonta meg magát. Kieresztett 
még egypár nyilat a kathedráján ülő professzorokra, 
vitatkozni akart a katholikusokkal is, régi erélye azon-
ban lassankint teljesen elhagyta. Harmincöt évet töltött 
ilyen keserves számkivetésben. Kortársai nem rehabili-
tálták s ha az utókor részrehajló irodalomtörlénelírása 
felekezeti elfogultságból próbálta is hamis dicsőséggel 
övezni öt és iskoláját, Horváth Cyrill adatai most úgy 
megfestik a pataki iskolának Csécsi-korabeli képét, 
hogy lehetetlenség azokhoz lényeges vonásokat hozzá-
adni s lehetetlenség tovább is iskolai jelességekről, tanári 
kiválóságról beszélni a pataki iskolával és ifj. Csécsi 
Jánossal kapcsolatban. Görcsöni Dénes. 

* 

K o m á r o m v á r m e g y e é s K o m á r o m sz. k i r . 
v á r o s m o n o g r á f i á j a . Kiadja az Országos Monografia 
Társaság. Budapest, 1908. 600. 1. 

II. Az elfogulatlan történeti kritika kimutatja, hogy a 
szerencsétlen véget ért Wesselényi-összeesküvés után az 
üldözés tisztán politikai okok miatt a bécsi kormány-
tól indult ki. Szelepcsényinek esze-ágában sem volt a 
protestáns atyafiakat háborgatni sem hitükért, sem po-
litikai pártállásukért. Azon kor tiszta képét így festi meg 
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az elfogulatlan történelem : «Az idők akkor az önkény-
uralomnak kedveztek mindenütt. Az önkényuralom 
pártolói : a bécsi kormányférfiak a magyarok politikai 
ballépését fölhasználták azon tételük igazolására, hogy 
Magyarország eljátszotta összes alkotmányos jogait s 
ezentúl csupán királyi rendeletekkel, tetszés szerint 
igazgatandó.. . Azon tétel, hogy Magyarország összes 
alkotmányos jogait eljátszotta, vonatkozott az 1606., 
1608., 1647. években alkotott vallási törvényekre is, 
ennélfogva a királyi és bányavárosokban, a földesurak 
pedig jószágaikon tetszésük szerint újra rendezhették a 
vallási ügyeket és a protestánsokat eddig birt jogaiktól, 
templomaiktól megfoszthatták».1 Igy tehetett Komárom-
ban a várparancsnek is, de ezt Széchenyi Györgynek 
betudni komoly emberhez nem illő elfogultság. 

Az eset, melyet Antal Gábor rosszul beszél el, a 
Wesselényi összeesküvésben találja magyarázatát. A Wes-
selényi összeesküvés (1664.) fejei ugyan katholikusok 
voltak, de az összeesküvők többségét protestánsok tet-
ték ki. Ez magyarázza meg vallásszabadságuk elkobzá-
sát is. A protestánsok nem feledték a bécsi kormány 
bánásmódját. Gyűlöletüket az intéző kormányférfiak-
ról átvitték azok hitsorsosaira : a katholikusokra is; 
s így aztán a protestáns bujdosoktól (kurucok) megin-
dított háború (1672.) vallásháború is volt. A katholiku-
sokon a legfölháborítóbb kegyetlenségeket követték el 
a tiszáninneni részeken. A katholikusokat üldözték, kilenc 
katholikus papot meggyilkoltak, számosat kirabollak, 
állomásaikról elűztek. A harc azonban a bujdosóknak 
nem kedvezett. Györknél vereséget szenvedtek. A ve-
reség nemcsak a protestánsokra, hanem az országra is 
végzetessé vált. Az alkotmányt végleg felfüggesztették. 
Ampringer Gáspárt, a német lovagrend nagymesterét, 
küldték kormányzónak. Ezután a fölkelők ellen meg-
indították a felségsértési pöröket. Majtáth Miklós királyi 
ügyész vádja alapján 32 protestáns lelkészt fogtak pörbe, 
a kiket a bíróság hűtlenség és felségsértés miatt ma-
rasztalt el ; de azon feltétellel, ha kiköltöznek az or-
szágból vagy pedig papi hivatalt többé nem viselnek, 
kegyelmet kaptak. 

1674-ben a királyi ügyész Vittnyédi István híres 
protestáns ügyvédőnek levelei nyomán azon következ-
tetésre jutott, hogy a Wesselényi-összeesküvésben az 
összes protestáns papok és tanítók résztvettek. Ennek 
alapján a bíróság megidéztetett 1674 március 5-re vagy 
300 protestáns papot és tanítót. El is Ítélték őket, de a 
kevésbbé vétkesek oly föltétellel, hogy papi hivatalt 
többé nem vállalnak, kegyelmet nyertek. 237-en az erre 
vonatkozó kötelezvényt aláírták. A súlyosan vétkesek 
közül 41-et halálra Ítéltek, de e kemény büntetést Lipót 
később várfogságra változtatta. Egy darabig különféle 
várakban tartották őket, később a nápolyi királynak 
adattak el gályarabokul. Tettleg 30-an jutottak gálya-
rabságra (11 ág., 19. réf.), de már 1676-ban Ruyter 
Mikály holland tengerésznagy kiváltotta őket. A még 
várfogságban lévőknek pedig Lipót adott 1676 március 
20-án kegyelmet. A volt katholikus birtokok most újra 
visszakerültek, de a visszatorlás nem maradt el. Thö-
kölyi fölkelésével (1678—84) a protestánsok valóságos 

1 Karácsonyi János : Magyarország Egyháztörténete . Nagyvárad, 
1906. 135. 1. 

irtó háborút kezdtek a katholikus papok ellen. Meg-
öltek 22 katholikus papot, megvertek és megraboltak 
47-et, számkivetésbe küldtek 23 plébánost. Tehát a bécsi 
kormánytól rabságra itélt 41 protestáns papért és ta-
nítóért 22 katholikus pap szenvedett halált, 70 kínzást, 
fogságot és megraboltatást.1 

Az élet meghazudtolhatatlan tanítómestere : az igaz-
ságos történetírás tehát nem dobhat követ Szelepcsényi 
prímásra sem a protestánsok üldözése miatt. Részvétele 
az 1674. bizottságban csak enyhítette a bécsi kormány-
férfiak bosszúját. Nem üldözött ő senkit, hiteért pedig 
még a bécsi kormány sem. A történet elferdítése alkal-
mas lehet arra, hogy a katholikusok ellen az ellenszen-
vet ébren tartsák, de bizony szegény és ingatag vallás 
lehet az, melynek híveit csak így lehet összetartani. 

III. Szembetűnő még, hogy a jeles monografia nem 
tud ellenni Kolonich nélkül, ha volt hatással Komá-
rom megye fejlődésére vagy hanyatlására, ha nem. 
Szerinte e «sötét korszakban ő is kitűnt a protestánsok 
elleni gyűlöletével,... évtizedeken át tartó kíméletlen 
üldözésével, valamint a magyarok elleni gyűlöletével.» 
(461. 1.) Ezen állításai bizonyítására már olyan forrást 
sem tud fölhozni, mint a szédelgő Lampe munkája, itt 
már megelégszik az évszázados előítélettel. Pedig napjaink-
ban a történetet források után szokás írni. Kolonichnak 
sok jelessége mellett lehettek hibái, megengedem (váj-
jon a Tipákéi és vak követőik hibái nem nagyobbak?), 
de ezek senkit sem jogosítanak föl ily alaptalan vá-
dakra. Sem az nem áll, hogy a magyarokat gyűlölte, 
mutatja reformjavaslata, melyet ha követnek, sok más-
képen fejlődött volna ;2 sem az nem való, hogy a pro-
testánsokat üldözte volna. A protestánsok iránt táplált 
humánus érzületéről tegyen tanúságat egy telivér kálvi-
nista : Cserei Mihály : «Cardinalis Kolonich — úgy-
mond — azt irta az szegény úrnak, Mikes Kelemennek, 
tartom levelit : kell vélük — a reformátusokkal — 
élni polgári békeségben s az ellenkezőket nem szabad 
kényszeríteni az igazság elismerésére, hanem nyájasan 
kell velük bánni. Ha nem akarnak megtérni, hagyni 
kell». (Apor Péter munkáinál Cserei Mihály megjegyzé-
sei 460. 1. — Tomcsányi Lajos az «Alkotmány» 1906. 
november 21.) 

Ezek után akadhat-e józan eszű kálvinista müveit 
ember, a ki ilyen történetnek hitelt adna? Mi történ-
nék, ha mi megdönthetetlen tanúbizonyságok alap-
ján előhozakodnánk alapítóik trágárságaival, erkölcsi-
leg oly alacsony fokon levő álló prédikátoraik visel-
kedéseivel, a kik Magyarországot vallásilag részekre 
tagolták, békéjét, belső nyugalmát megbontották, a nép 
szivébe a gyűlölet csiráját oltották s így erejét meggyön-
gítették, Magyarország fejlődését a törökkel kezet fogva 
századokra visszavetették? Joggal panaszkodhatnánk 
sérelmekről ; de ha ellenünk tesznek ők valamit, még 
talán meg is köszönjük? (V. ö. 479., 502. 11.) Befura-
kodtak szentélyeinkbe. Az erkölcsök megjavítása helyeit 
a változhatatlan hitigazságokat tiporták sárba. De mi 
kofamódra nem hányjuk ezeket szemükre, azért foly-
ton-folyvást mégis mi vagyunk a türelmetlenek. 

Komárommegyei. 
1 V. ö. Karácsonyi J. i. m. 136—137. II., — «Religio» 1906. 5. sz. 

71. s köv. 1. 
2 Szalay történetében n e m jo l érte lmezi a javas latot . Szeri;. 
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A parthenogenes i s e lső nyomai az őskeresz-
tény írók műveiben. Irta Hanuy Ferenc dr. egyet, 
tanár. 1907. 110 1. Ára 1 kor. 

A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi 
Osztálya a körében történt felolvasásokat füzetekben szokta 
nyilvánosságra bocsátani. A legutóbb megjelentek sorá-
ból a címbe foglaltat külön kívánjuk kiemelni tárgyá-
nál, de különösen módszerénél fogva. Egyik dogmánk-
kal, Mária szűzanyaságával foglalkozik, mélységes dogma-
történeti keretben. Kutatásai újak s mint említettem, 
módszere, az ó-keresztény írók feldolgozása különösen 
az, a mi a figyelmet kihívja. 

Ez ma a külföldi irodalomban szokásos mód, nagy 
munkát s terjedelmes tudást igényel s ez az, a mivel 
Harnack iskolája s köztük a modernisták annyira vissza-
élnek a kereszténység ú. n. természetes fejlődésének kuta-
tásában. Hanuy dr. ezt a fegyvert használja tételének 
kezelésében s megmutatja, hogyan kell azt érvényesíteni 
az isteni kereszténység javára. Tényleg ma a dogma-
történet s az őskeresztény irodalom kutatása uralja a 
teret és a katholikusoknak is oda kell követniök ellen-
feleiket, ha a területet ismét, mint nagyrészt a bibli-
kumban történt, pusztításaiknak nem akarják átengedni. 
Az őskor okmányaival ugyanis nagyon vissza lehet élni, 
ha a racionalisták munkáját nyomon nem követi a 
katholikus írók kiigazító munkája. 

Nálunk alig vesszük észre az ez irányú munkál-
kodásnak nyomait, pedig különösen a dogmatikusoknak 
és a historikusoknak ezt a módszert elhanyagolniok nem 
szabad. Valósággal érdeme Hanuy dr.-nak, hogy tanul-
ságos művével erre jó példát szolgáltatott. 

Az újabb eljárás abban áll, hogy az ősirodalmi ter-
mékeket magokat veszik előbb beható kritika alá, mielőtt 
az adatot felhasználnák ; aztán megállapít ják az adat 
valódi értelmét, tekintettel vannak az újabban fölfedezett 
irodalmi leletekre, nemkülönben az evolucionista tudó-
sok értelmezéseire. 

így eljárva, apartlienogenesist egész irodalmi készlettel 
mutatja be s tisztán látjuk, hogy e pontban is hitünk 
az atyák hite, az apostolok hite. Az új módszer mellett is 
az eredmény régi. 

* 

S z a b ó : A szeszes ital moloclija és szent Já-
nos áldás. 1906. Kalocsa. 125. 1. Ara fűzve 60 fdlér, 
kötve 80 fillér. Kapható Kalocsán Schlick János S. J. 
tanárnál. 

Tanulságos kis könyv az alkoholizmus ellen. írták 
Szabó György nagyernyei esperes-plébános Erdélyben 
és Schlick János S. J. Kalocsán, kiadta Mailáth Gusz-
táv gróf erdélyi püspök. 15 képben, illetőleg elbeszélés-
ben, az életből vett példákkal illusztrálva, fejtegeti az 
alkohol veszedelmeit a testre, lélekre egyaránt. Mind is-
meretes dolgok, de igy elevenen szem elé állítva, meg-
döbbentő hatással vannak az olvasóra, hogy szinte 
kedve kerekedik beállani a nagy ellenség ellen küzdő 
abstinensek közé. 

Az egyesre, a családra, a társadalomra, a nemzetre 
kiszámíthatatlan kárral jár az alkoholfogyasztás, úgy 
hogy jó szívvel kell ezt a kis könyvecskét ajánlanunk 
terjesztésre. A milyen veszedelmes tárgyról beszél, ép 
oly vonzó olvasmány, mintha Schlick Jánost misszió-
űtján hallanók beszélni. Minél többet juttatnak belőle a 

nép közé, annál kevesebb lesz a korcsmalátogató, a mi 
egy nyert csatával fölér. 

K. Budapest . Ne csodálkozzék azon, hogy egyik-másik 
tudósunk megszólja a skolasztikus fdozófiát, beszél róla, anél-
kül, hogy ismerné. Braig a legújabb müvében (Modernstes 
Christentum 106. 1.) ezt irja a fiziologiai pszichológia főkép-
viselőjéről, a mieink által is követett Wundtról : «Die scholas-
tische Pfilosophie, vor allem die Erkentnnislehre ist, wie 
für sehr viele der Neueren, so auch für Wilhelm Wundt 
nicht blosz ein unbebautes, sondern ein unbekantes Land.» 
Az epigonok nem tudhatnak többet, mint mesterük. 

Hrvatska Straza-nak. Veglia. Nem értem ugyan nyel-
vöket, de levelük folytán szívesen küldök cserepéldányt, mert 
úgy értesülök, hogy lapjuk a komoly lapok közül való, 
melyek nem hajhásszák a szélsőségeket. 

Cs. Vac. A «Magyar Állam», veterán kath. napilapunk, 
tényleg válság alatt áll. Ugy tudom, hogy megszüntetése van 
szóban, miután kellő anyagi eszközökkel nem rendelkezik. 
Már az utóbbi helyzete, «Globus» kezében, sem volt kath. 
lapnak megfelelő. Lonkay idejében ki gondolhatott volna 
ilyen fejlődésre ? Azért a «Sajtó-egyesületre» nagy feladat 
vár, hogy legyen már egyszer életképes sajtónk és a «dek-
lamáló» katholicizmus helyett igazi, tevékeny katholiciz-
musunk. Sajátszerű, hogy az utóbbi években, hogy liango-
sabbak lettek az emberek, folyton hol ennek, hol annak a 
kath. lapnak a haláláról kell értesülnünk. Haladás ez ? 

S. Garamszö l lős . Írja : Némethy Gy. dr. «Fáraó mú-
miája» cikkében idéz a Szentírásból oly helyeket, melyekben 
«magáról Fáraóról szó sincs». De hát vannak oly helyek is, 
melyekben róla szó van. Ex. 14, 6 és 10 ; 15, 19. Hic Rhodus, 
hic salta!» Mint látja, a múmia sorsa más fordulatot vett. 
Kész igazságok csak vitatva készülnek. 

N. Kaposvár. «Szándékom már régen volt, de most 
már tényleg is belépek . . .» Bárcsak ezekből a régi szándékok-
ból már egyszer több is valóra válnék ! Az emberek reklám 
nélkül oly nehezen indulnak a saját fejők után. 

T. Budapest . Igen, van már «kath. bál» is és minden 
elképzelhető cimű bál, csak a mulatságból van kevés. Ez a 
nemzedék adósságokba veri magát, költ fej nélkül, de mulatni 
már nem tud, csak az újságtól várja annak megállapítását, 
hogy ő tényleg «fényesen» mulatott. 

ÍM. Budapest . A Pázmány-egyesület új alelnöke való-
ban programmot adott. «Mi a kath. hírlapírói gárda nevelésére, 
katholikus szellemben való magszilárdítására fordítjuk min-
den törekvésünket.» Nemes és fölötte hasznos törekvés, 
üdvözöljük ! 

TARTALOM: A kath. autonomia. Zichy Nándor 
gróftól. — Merneptah az Exodus pharaója. Kmoskó 
Mihály dr.-tól. — A párbér jogi természetéhez. VI. Kollányi 
Ferenc dr.-tól. Stonyhurst és az angol nevelés. Velics 
Mszló S. ,7.-től. — Marx és Engels jövendő kommuniz-
musának bírálata. III. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — A házas-
ságjog köréből. Valnicsek Béla dr.-tól. —Egyházi világ-
krónika. —y—/a-tól. — Irodalom. Horváth : A Csécsi-
világ Patakon. II. Görcsöni Dénestől. — Komáromvár-
megye monográfiája. II. Komárommegyeitől. — Hanuy : 
A parthenogenesis első nyomai. — Szabó: A szeszes ital 
molochja. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. I. Budapest, VIII.. Szentkirályi-utca 2K. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K 1 2 - D U D E K J Á N O S dr. 
" 6. EGYETEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG E S KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jl kegyelem és a szabadakarat kérdéséhez. 
Brinzeu Miklós úr e folyóirat jelen évi 3—4. szá-

mában a kegyelem és a szabadakarat között való 
viszonyról értekezik. Anélkül, hogy ezen nehéz és 
mély kérdés előfogalmait megmagyarázná és tisz-
tázná, mindjár t a kegyelem csalhatatlan hatásának 
a szabadakarattal való összeegyeztethetőségéről tár-
gyal, névleg a tomisták és a molinisták rendszereivel 
foglalkozik, még pedig nézetem szerint oly egyoldalú-
sággal, hogy az «audiatur et altera pars» elv válaszra 
és védelemre kényszerít, persze csak röviden, a mint 
a nevezett értekezés azt megkívánja. 

1. Mindenekelőtt Brinzeu azt állitja, hogy a tomis-
táknak, a kik azt mondják , hogy ők mindenben szent 
Tamást követik, vannak olyan tanaik, melyeknek 
semmi közük szent Tamáshoz, sőt szent Tamást az 
ellenkező vélemény mellett lehet idézni. 

Nem arról van szó, vájjon a (500 éves tomismus-
nak minden egyes tagja mindenben szent Tamás 
nyomdokaiban haladott-e vagy n e m ; hanem arról, 
vájjon Brinzeu által felvetett kérdésben a tomismus 
szent Tamás tanát fejti-e ki, annak elveiből indul-e 
k i ? Brinzeu saját állítását, úgy látszik, teljes világos-
nak találja, mert annak bizonyítását nem is tart ja 
szükségesnek.Tényleg,értekezésében szent Tamást csak 
egyszer, akkor is helytelenül, idézi. Tehát quod gratis 
asseritur, gratis negatur. A tomisták pedig ezentúl is 
azon öntudattal tanít ják rendszerüket, hogy ők jogilag 
és tényleg szent Tamás valódi tanítványai és tanaikat 
szent Tamásból merítették és annak elveire vezetik 
vissza.1 

2. De lássuk Brinzeu többi vádjait. A tomisták a 
malaszt csalhatatlan hatását a praemotio physica-han 

1 Már többször történt ily kísérlet, hogy t. i. a loniistákat 
ellentétbe hozzák szent Tamással. így pl. az újabb korban, 
hogy többet ne említsek: Schneemann S. J.: Controversiarum 
de divinae gratiae liberique arbitrii Concordia initia et pro-
gressus. Friburgi, 1881. Ez ellen Dummermuth O. P. S. Thomas 
et doctrina praemotionis physicae, Paris, 1886. Frins S. J. : 
S. Thomas Aqu. et doctrina de cooperatione Dei etc. Paris, 
1893. Ez ellen Dummermuth : Defensio doctrinae S. Thomae 
Aqu. de praemotione physica, etc. Paris, 1895. Legújabban 
sikraszáll Del Prado : De gratia et liberó arbitrio. 3 vol. 
Friburgi, 1907. 

keresik. A praemotio physica alatt, így gondolkodik 
a szerző, az akarat lekötve marad, másfelé nem 
hajolhatik, nem választhat, nem állhat ellen a kegye-
lem hatásának és hozzá teszi, «ebben áll a tomisták 
rendszere». 

Mindannyi kétértelmű és helytelen magyarázat. 
Mit értenek a tomisták a praemotio physica a la t t? 
Ez nem más, mint Isten azon cselekvése, a mely az 
akaratot a képességből (e potentia) a tevékenységbe 
(in actum) helyezi át. Ez minden tomista könyvben 
feltalálható.1 A tomisták egyszerűen abból az általá-
nosan elismert elvből indulnak ki : actus est prior 
potentia, nihil transit de potentia in actum, nisi per 
aliquod ens in actu. Semmi sem mehet a képesség-
ből a tevékenységbe, kivéve egy tevékeny lény által. 
Mindaz, a mi mozdul, az mástól mozdíttatik : omne 
quod movetur ab alio movetur.2 Ezt az elvet a tomis-
ták szent Tamás után valamennyi lényre alkalmaz-
zák. Mivel ugyanis az akarat nem mindig tevékeny, 
szükséges, hogy egy oly lény által vezettessék a 
képességből a tevékenységbe, a mely maga actus, 
tökéletesség és az akarat fölött uralkodik. Ez pedig 
csak Isten lehet.3 Bármily tökéletes legyen ugyanis 
valamely szellemi vagy testi lény, nem képes a tevé-
kenységbe átmenni, hacsak Isten nem mozdítja. Ezen 
mozdítás azonban az ő gondviselésének irányzata 
szerint történik, nein pedig szükségszerűen, mint pl. 
az égitestek mozdítása. Isten ezen mozdítása nem 
egyéb, mini a teremtmények képességeinek a tevé-
kenységre való egyenes alkalmazása, mint pl. a kés 
élességét a metszésre bizonyos mozdítással hasz-
náljuk.4 

1 «Actio divina, quae voluntatem nostram de potentia 
volendi reducit in actum volendi.» Zigliara, Summa Philo-
sophic^ edit. 12., Theol. nat. lib. III. Cap. IV. art. 4. nr. IV. 
«traditur». 

2 Szent Tamás : I. p. qu. 2. a. 3. ; I. Contra gent. 13. 
3 «Omne enim, quod quandoque est agens actu et quando-

que in potentia, indiget moveri ab aliquo movente.» 1. II. p. 
qu. 9. a. 4. c. 

4 «Quantumcunque aliqua natura corporalis vet spiri-
tuális ponatur perfecta, non potest in suum actum procedere, 
nisi moveatur a Deo. Quae quidem motio est secundum suae 
providentiae rationem, non secundum necessitatem naturae, 
sicut motio corporis coelestis.» 1. II. qu. 109. a. 1. c. «Nulla 
res per se ipsam movet vel agit, nisi sit movens non motujA . . . 

-f i t íjf " 
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3. Már most hogyan egyeztethető meg ezen motio 
a szabadsággal ? A praemotio physica ellenfelei abban 
tévednek, hogy annak lényegével és a szabadság 
tiszta fogalmával nem lévén tisztában, a szabadaka-
ratot teljesen önálló tehetségnek képzelik, az isteni 
közreműködést pedig idegen beavatkozásnak tekin-
tik a teremtmények működésébe. Isten a lélek alko-
tója, igy azáltal életünk és minden működésünk 
valódi oka. Nem okozza testünk életét és működé-
sét egyedül, a lélek nélkül, hanem a lélek által. A nap 
világossága szemünket a látásra indítja, de a nap 
fénye nem a látás, hanem a látásnak okozója. Hasonló-
lag, mert omnis similitudo claudicat, van az eset a 
praemotiónál is. Mivel az akarat természeténél fogva 
csak képességet foglal magában a működésre, Isten 
adja meg neki azt a tökéletességet, azt az erőt, hogy 
az akarat magamagát határozza el az akarásra. 
Isten mozdítása tehát nem azonos az akarat cselek-
vésével. Ha ugyanis az lenne, akkor a szabadaka-
ratról természetesen nem lehetne szó. A praemotio 
csak a valódi cselekvéshez szükséges erőt, actust adja 
az akaratnak. Ezen actus által (princípium proximum 
agendi) erőt nyert az akarat arra, hogy magamagát 
határozza meg a cselekvésre; ő saját működésének a 
közvetlen oka, ura, persze azon mozdítás segítségével, 
a mely neki a valóságos cselekvéshez szükséges erőt 
megadta. Az ellenfelek pedig az akarat cselekvését 
és a praemotiót rendesen azonosítják és ebből a fel-
tételből küzdenek a tomisták ellen. Ez pedig nem a 
tomisták praemotiója, hanem az ellenfél képzelete.1 

A praemotio nemcsak nem ellenkezik a szabadaka-
rattal, hanem a tomisták szerint a szabad elhatáro-
zásnak oka.2 

4. De nem tartozik-e a szabadság lényegéhez 
az u. n. indifferentia activa, kérdezi Brinzeu és hogyan 
egyezhető meg ez a praemotióval ? Igenis, az indiffe-
rentia activa épen a szabadság lényegéhez tartozik. 
Ezen indifferentia activa fogalma azonban megkívánja 

sequitur de necessitate, quod Deus sit causa actionis cuius-
libet rei naturalis, ut movens et applieans viriutem ad agendum. 
Sicut homo est causa incisionis cultelli ex hoc ipso, quod 
applicat acumen cultelli ad incidendum, movendo ipsum» . . . 
qu. 3. de potentia, a. 7. c. 

1 «Ille tarnen actus (nota bene) in quem reducitur volun-
tas, non est operatio seu velle voluntatis, ut falso supponunt 
adversarii, nobisque imponunt, sed est motus vel impulsus ; 
et operatio, qua cooperatur divinae motioni, sequitur ex 
voluntate reducta in actum seu mota.» Zigliara u. o. 

2 (A praemotio) . . . «causare libertatem actualem nostrae 
volunta t i s . . . applicat enim voluntatem et facit, ut in actu 
secundo se determinet ut secundum liberum et secundum 
determináns». Igy szól a Brinzeu által helytelenül idézeti 
Gonet: Clypeus, Tract. V. disp. 6. a. 5. §. 1. Vagy, mint szent 
Ágoston mondja : «Certum est nos velle cum volumus, sed 
ille (Deus) facit ut velimus . . . praebendo vires efficacissimas 
voluntati. Ipse ut velimus operatur incipiens, qui volentibus 
cooperatur perficiens. Ut ergo velimus, sine nobis operatur, 
cum autem volumus . . . nobiseum cooperatur». De gratia et 
liberó arbitrio. Cap. XVI. és XVII. (Migne P. L. XLIV. 900-901.) 

az akarat tényleges működését. Mert mindaddig, míg 
az akarat tényleg nem működik, csak potentialiter 
nevezhető cselekvőnek. A szabadság pedig a szabad 
cselekvésben áll. Akkor vagyok actualiter indifferens, 
ha a cselekvést szabadon teszem, a cselekvés alatt 
annak ura vagyok, úgy, hogy nem szükségszerűen, 
hanem szabadon viszem azt végbe. Már most a mon-
dottakból tudjuk, hogy a praemotio épen ezen szabad 
tényleges cselekvésre adja meg a szükséges erőt, 
actust. Tehát az indifferentia activának ez az elő-
idéző oka, nem pedig akadálya. És hogy tényleg 
az indifferentia activa az akaratszabadság lényege, 
már abból is kitűnik, hogy Istenben is megvan a 
szabadakarat külső működéseiben, de nála csak 
indifferentia activa létezhetik. Az indifferentia passiva, 
az akarást megelőző képesség a cselekvéshez, nem 
tartozik a szabadság lényegéhez, ez tökéletlenség. És 
épen ezt szünteti meg a praemotio azáltal, hogy az 
akaratot a tevékenységbe helyezi át. 

5. De hát nem szükségszerűen mozdítlatik-e az 
akarat Isten külső indítása alatt? A külső megindí-
tás csak akkor ellenkeznék a szabadakarattal, ha a 
mozdítás ennek természete ellen volna, nem pedig 
akkor, lia a külső ok annak csak benső erőt ád a 
cselekvéshez.1 Már pedig igaz ugyan, hogy az akarat 
saját cselekvésének benső oka, de nem szükséges, 
hogy az akarat saját működésének első oka legyen.2 

De megtörténhetnék-e, hogy Isten mozdítása a szabad-
ságot veszélyeztesse? A tomisták szerint ez lehetet-
len. Isten mozdításában ugyanis alkalmazkodik az 
egyes lények természetéhez. Az isteni gondviseléshez 
nem tartozik a dolgok természetének megsértése, 
hanem megtartása, megőrzése, máskép Isten saját 
művét rontaná el. Már pedig az akarat természete 
közömbös, szabad. Tehát az isteni működés az aka-
rat szabadságát nemcsak hogy nem sértheti, hanem 
szükséges, hogy azt kifejtse, tökéletesítse. Ezen isteni 
gondviselés és mozdítás nemcsak arra irányul, hogy 
valamit okozzon és mozdítson, hanem az kiterjed a 
dolog módjára is, hogy t. i. szabadon vagy szükség-
szerűen történjék, úgy, a mint azt Isten leghatható-
sabb akarata elrendelte.3 Az akarat mozdítása tehát 

1 «Illud quod movetur ab altero, dicitur cogi, si mo-
veatur contra inclinationem propriam ; sed si movetur ab 
alio, quod dat ipsi propriam inclinationem, non dicitur cogi. 
Sic igitur Deus movendo voluntatem non cogit ipsam, quia 
dat ei ejus propriam inclinationem.» S. Thorn. I. p. qu. 105. 
a. 4. ad 1. 

2 «Moveri voluntaric est moveri ex se, id est a principio 
intrinseco, sed illud princípium intrinsecum potest esse ab 
alio principio extrinseco, et sic möveri ex se, non répugnai 
ei, quod movetur ab alio». U. o. ad 2. «Voluntas dicitur habere 
dominium sui actus, non per exclusionem causae primae, 
sed quia causa prima non ita agit in voluntate, lit earn de 
necessitate ad unum determinet, sicut déterminât naturam ; 
et ideo determinatio actus relinquitur in potestate rationis 
et voluntatis.» De potentia, qu. 3. a. 7. ad 13. 

3 «Effectus divinae providentiae non solum est aliquid 
evenire quocunque modo, sed aliquid evenire vel contin-
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szabadon történik, mert Isten maga is azt akarja, 
hogy természetének megfelelöleg működjék.1 Sőt a 
szükségszerű mozdítás ellenkeznék az isteni közre-
működés jellegével, épen azért ez nem is gondol-
ható.2 

C>. Hogyan értendő, hogy az akarat természete 
csak szabadon mozdítlatható? Az akarat, mint mind-
nyájan tudjuk, vak tehetség (potentia caeca), mely 
mindig az értelem után halad. Tevékenysége az érte-
lem tárgyától kapja a faji különbséget. Az akarat 
tárgya pedig a jó, minden jó, a véghetetlen jó. Ezen 
jót, mint tárgyat, az akarat szükségszerűen kivánja, 
feltéve, hogy az értelem azt mint ilyent tünteti fel. 
Ezen véghetetlen jót azonban, mint ilyent, az értelem 
ebben az életben nem látja, nem ismeri. Még Istent 
is csak a teremtményekből, tehát tökéletlenül fogja 
fel. Az akarat tehát ebben az életben mindig 
véges és korlátolt tárgy után törekszik. Mivel pedig 
az isteni mozdítás az akarat benső, hogy úgy mond-
jam, psychologiai természetének megfelelöleg törté-
nik, ez pedig csak a közömbös jó után irányul, a 
mit az akarat csak szabadon kívánhat, azért az isteni 
praemotio soha ebben az életben szükségszerű nem 
lehet. Ehhez megkövetelletnék, hogy az értelem a 
véghetetlen jót tárja az akarat elé, a mi pedig ebben 
az életben nem történhetik meg. Tehát a tomisták tana» 
hogy a praemotio a szabadakaratnak nem árt, sőt 
azt feltételezi és védi, ebből a szempontból is világos.3 

7. De nincs-e lekötve a szabadakarat a prae-
motio alat t? Ha a lekötöttség alatt azt értjük, hogy 
az akarat feltétlenül, csalhatatlanul, infallibiliter az 
isteni akarat irányítása szerint mozdul, akkor bizony 
az akarat a praemotiónak alá van vetve. De ez nem 
árt a szabadságnak, hanem a szabadságnak képesség 
helyzetéből való felmentesét és a szabad cselekvést 
jelenti.4 

genter (azaz szabadon) vet necessario. Et ideo evenit infalli-
bil i ter et necessario, quod divina Providentia disponit, eve-
nire infallibiliter et necessario ; et evenit contingenter, quod 
divina ratio providentiae habet, lit contingenter eveniat». 
I. p. qu. 22. a. 4. ad 1. «Ex hoc ipso, quod nihil voluntati 
divinae resislit, sequitur, quod non solum fiant ea, quae 
Deus vult fieri, sed quod fiant contingenter et necessario, quae 
sic fieri votuit». I. p. qu. 19. a. 8. ad 2. 

1 Ad providentiam divinam non pertinet naturam re rum 
corrumpere , sed servare. Unde omnia movet secundum eorum 
c o n d i t i o n e m . . . sic Deus ipsam (voluntatem) movet, quod non 
ex necessitate ad unum determinet, sed remanet ejus motus 
contingens.» 1. II. p. qu. 10. a. 4. c. 

2 «Voluntas divina non solum se extendit, ut aliquid 
fiat per rem quam movet, sed ut etiam eo modo fiat, quo 
congruit naturae ipsius. Et ideo magis repugnaret divinae 
motioni, si voluntas ex necessitate moveretur, quod suae 
naturae non competit, quam si moveretur libéré, prout 
competit suae naturae.» U. o. ad 1. — «Naturale est unicuique, 
quod Deus operatur in ipso ut sit ei naturale.» U. o. ad 2. 

3 Ezen kérdés fölött igen jól tájékoztat Fe ldner : «Die 
Willensfreiheit der vernünftigen Wesen.» Graz, 1890. 

4 «Talis motio non habet rationem vineuli et impediment^ 
ut imaginatur arguens, sed potius resolvit ipsam indifferentiam 

Ha azonban a lekötést szükségszerűséggel vagy 
a kényszerítéssel azonosítjuk, akkor azt elvetjük, mint 
a szabadság megölőjét. Ilyen lekötést azonban szent 
Tamás után mindig tagadtak a tomisták.1 

8. De ellentállbat-e az akarat az isteni mozdítás-
nak? Igen is ellenállhat oly értelemben, hogy az 
akarat in exercitio actus, a cselekvésnél a saját 
működését szabadon akarja és annak szabad, közöm-
bös — indifferenlia actuali — ura marad, úgy hogy 
teljes önuralommal cselekedik. Megmarad a képes-
sége (indifferentia actualis) az ellenállásra, mert 
önálló szabad lény. Istenről is mondhatjuk, hogy 
szabadon tart ja fenn a világot, úgy, hogy szabadon 
meg is semmisíthetné azt, de még sem teszi. Ezen 
az ellenálláshoz megkívánt képességet azonban nem 
szabad úgy értelmezni, mintha egg és ugyanazon 
időben, egy és ugyanazon szempont alatt az akarat 
egyszerre annak ellenkezőjét is megtehetné. Hisz ha 
én irok, állok, akkor egy és ugyanazon időben lehe-
tetlen, hogy ne írjak, ne álljak. De mégis szabadon 
irok, úgy, hogy ura vagyok írásomnak és azt abba 
is hagyhatom. Ez az ú. n. sensus compositus és 
divisus, melyről Brinzeu is szól, de helytelenül érti, 
mintha a tomisták azt mondanák, hogy a praemotio 
alatt csak oly értelemben van meg az ellenkező 
cselekvéshez szükséges képesség, a mennyiben az 
akarat a praemotiótól megszabadulhat, mint a bilin-
csekről felhozott példa a szerző hamis felfogását jól 
jellemzi. Az ő sensus compositus és divisusa merő 
képtelenséget foglal magában. A megmagyarázottat 
pedig szent Tamás már régen tanította.2 Sőt ugyan-
azt találjuk már szent Ágostonnál is.3 

potentiae eamque transfert de actu primo (a képességből) 
in actum secundum (a tevékenységbe), quod non est eam 
ligare, sed solvere, neque cam impedire, sed expedire.» Gonet 
u. o. a. §. 2. 

1 «Deus movet quidem immutabiliter (ez az «infallibi-
liter» a föntebbi értelemben), voluntatem1] propter efficaciam 
virtutis moventis, quae deficere non potes t ; sed propter 
naturam voluntatis motae, quae indifferenter se habet ad 
diversa, non induci tur nécessitas, sed manet libertás.» De 
malo, qu. 6. i. 1. ad 3. 

2 «Si Deus movet voluntatem ad aliquid, incompossibile 
huic positioni, quod voluntas ad illud non moveatur ; non 
tarnen est impossibile simpliciter. Unde non sequi tur quod 
voluntas a Deo ex necessitate moveatur.» 1. II. p. qu. 10, a. 
4. ad 3. Ez nem más, mint az összetevő és a szétválasztó 
értelem — a tomisták rendszerében. V. ö. I. p. qu. 14. a. 
13. ad 3. — Brinzeu fölfogását igy utasítja vissza Billuart : 
«Hune sensum haereticum, quem damnamus et execramur, 
non e rubuerunt al iquando nobis imponere quidam adver-
sariorum». De Deo dis. VIII. a. IV. §. II. 

3 Pl. Cur ergo non confiteris . . . Dcum occulto instinctu 
ad quod voluerit efficacissime implendum, praeparare atque 
exeitare voluntatem. Op. imp. c. Jul. 1. III. (Migne P. L. XL1V. 
1316—17.) «Non est itaque dubitandum voluntati Dei... hu-
manas votuntates non posse resistere.» De corrept. et gratia. 
C. 14. (M. u. o. 943.) «Subventum est infirmitati voluntatis 
humanae, ut divina gratia indetinabititer, et inseparabititer (a 
Maurus-bencések kiadásában insuperabititer áll), ageretur.» 
U. o. c. XII. (M. 940.) Mindezen kifejezések a fönt magyarázott 
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9. De szabadok vagyunk-e «megindítás» alalt, mert 
igy nevezi elég helytelenül Brinzeu a praemotiót? 
Már a kérdés maga mutatja, hogy hiányos a moz-
dítás és mozgás között levő viszony ismerete. A moz-
dítás a mozgás oka. Semmi sem lehet tevékeny és 
szenvedő egy és ugyanazon szempontból. így a moz-
gatott lény nem mozdíthatja magamagát azon moz-
dítás alatt, a mely által ő maga megmozdíttatik. 
0 csak akkor mozdíthat (active), ha a mozdítótól 
neki kölcsönzött actust felvette, ennek erejével.1 

Hasonlólag áll a dolog az akaratnál is a praemotio 
alatt. Mi megkülönböztetjük az akaratot a képesség 
állapotában (indifferentia passiva) a cselekvő akarat-
tól (indifferentia activa). Az isteni motio már most 
az akaratot mozdítja, kiviszi ezt a képesség állapo-
tából. Az akarat itt mozdíttatik. Tehát ezen mozdí-
tás alatt ő maga-magát nem mozdítja, mert máskép 
szenvedő és cselekvő volna secundum idem. De ha 
már az akarat a cselekvéshez szükséges actust meg-
kapta, akkor már szabad nemcsak a képesség szerint, 
hanem tényleg. Ekkor már maga-magát és a többi 
tehetségeket mozdíthatja. Tehát az isteni mozdítás 
előtt az akarat képes a szabad cselekvésre. A moz-
dítás alatt (persze ez mind csak felfogásunk szerinti 
megelőzés és beosztás [prioritás rationis], tényleg 
minden egy és ugyanazon időben történik), az aka-
rat megnyeri a cselekvéshez szükséges erőt ; a moz-
dítás után a valódi tényleges, szabad cselekvés követ-
kezik, még pedig az akarat természetének megfelelőleg.2 

10. Hogyha a mondottak után a praemotio nem 
más, mint az akaratnak a képességből a tevékeny-
ségbe történt mozdítása, hát miért adtak neki a 
tomisták olyan új elnevezést? Miért nevezik prae-
motionak? Megvalljuk, hogy a tomisták az elneve-
zésre soha súlyt nem fektettek. Bármiképen nevez-
zük az isteni mozdítást, hacsak a tan sértetlenül 
megtartatik, a névvel nem sokat törődünk. De igazán 
helytelen-e ezen múkifejezés? 

Tudjuk, hogy az akarat kétféleképen mozdítta-
t ik: a tárgyilag, quoad specificationem actus és ala-
nyilag, a működésre, quoad exercitium actus. Az első 
csak morális motio, tárgyi: erre mindenki képes, a 
gonosz lélek, a képzelő tehetség, az embertárs is rá-
beszélés, tehát a tárgy ismertetése által. A másik 
mozdítás az akaratot bensőleg indítja, az akarat ter-
mészete mélyén működik, azt tevékenységre birja, 
úgy, hogy az tényleg akar. Isten mind a kétféle-
képen mozdítja az akaratot, de különösen a máso-
dik értelemben.3 Már most a kegyelem és a szabad 

sensus conpositus és divisus-t, valamint csalhatatlan (infalli-
bile) és a szükségszerű (necessarium) különbségét föltételezik. 

1 A mozdítás és mozgatás tanát világosan magyarázza 
szent Tamás : Comment in III. Phys. Lect. IV. s köv. 

2 «Utroque modo proprium est Dei movere voluntatem, 
sed maxime secundo modo, interius eam inclinando.» I. p. qu. 
105. a. 4. c. 

8 V. ö. Zigliara Philosophia u. o., a hol szent Tamás és 
magyarázói tana szépen ki van fejtve. 

akarat összeegyeztethetőségénél a főkérdés nem a 
tárgyi, morális, mozdítást illeti, hisz ezt senki nem 
tagadja; hanem a második mozdítás kerül szóba. 
A mivel az ellenfél is megengedte, hogy Isten az 
akaratot mozdítja,-— a mozdítás alatt tárgyit értvén,— 
azért nevezték el a tomisták a motiot, quoad exer-
citium actus, physicai mozdításnak. De ezen kifejezés 
nem mond mást, mint pl. a ,valóságos', ,tényleges', 
,igazi' szavak. Mint pl. a rábeszélést, tanácsot erkölcsi 
eszközöknek, a tényleges közreműködést, pl. a jó 
vagy rossz cselekedetnél, physicai, igazi résztvételnek 
nevezzük. 

Jó. De hát miért nevezték el a tomisták ezt a 
motiót «proes-motiónak? Ebben nincs semmi külö-
nös és én miattam azt a «prae» szócskát bárki el 
is hagyhatja, csak a tant, hogy t. i. Isten az akara-
tot quood exercitium actus a képességből a tevé-
kenységbe áthelyezi, védje. De azért annak is meg 
van az alapja. Tudjuk a bölcseletből, hogy minden 
ok előbb létezik, mint az okozat, persze csak priori-
tate naturae et rationis. Habár léhát fölösleges volna, 
mégis joggal állíthatnók, hogy minden ok megelőzi 
az okozatot. Tehát omnis causa est praevia effectui. 
Mivel pedig a mozdítás valódi oka a mozgásnak, 
arról is mondhatjuk, hogy a mozdítás megelőzi a 
mozdulást, motio est praevia motui. Vagy röviden 
minden motio valóban prae-motio.1 A /)/ííe-motio el-
nevezésnek tehát van alapja és ha valaki nem a 
szavak, hanem a tanok ellen küzd, akkor merítse 
nehézségeit a dolog, a tárgy benső természetéből és 
ne törődjék ilyen külsőségekkel. 

11. Ha már most azt isteni mozdítás ilyen vilá-
gos, akkor miért állítják a tomisták, hogy az titok, 
mgsterium ? Az egyes tomisták ezen válaszának a 
valódi értelmét minden nagyobb lomista könyvben 
megtalálhatjuk. A praemotiót többféle értelemben le-
het venni: először mint isteni cselekvést magában 
véve. És így az nem más, mint Isten lényege, mert 
Istenben a cselekvés, működés és a lényeg között 
csak gondolatszerű különbség van. Már most ki 
merné állítani, hogy az isteni működést, legyen az 
concursus simultaneus, vagy praemotio, ebben az 
életben, úgy, a mint az magában van, az emberi ér-
telem megismerhetné ? Ez igazán bölcseletileg és 
tlieologiailag téves tan volna. De beszélhetünk a 
praemotio mint olyan isteni működés létezéséről és 
szükségességéről, mely nélkül az akarat örökké tét-
len maradna. És ezen értelemben bebizonyíthatjuk, 
hogy a praemotio létezik, a nélkül, hogy annak 
benső természetét megismerni képesek volnánk. 
Azonkívül beszélhetünk az isteni közreműködés és 
az akaratszabadság egymáshoz való benső viszonyá-
ról. Ezt pedig csak akkor érthetnők meg quiddita-
tive, ha mi az isteni működést és az akaratszabad-

1 «Motio moventis praecedit motum mobilis ratione et 
causa.» Contra geilt. III. c. 150. 
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ságot teljeseii kimerítően foghatnók föl.1 Vagy mi 
világosabb tan, mint pl. az isteni Gondviselés, világ-
kormányzás, Isten mindenüttléte, Isten szabadsága, 
a szellem létezése a testben stb. stb.? Ha már most 
mi Brinzeu urat fölszólítanók, hogy magyarázza meg 
az isteni lény viszonyát a teremtményekhez, a te-
remtést, a gondviselést, a lélek mibenlétét, annak 
benső viszonyát a szerves testhez stb. nem tudom, 
nem mondaná-e egyszerűen: Mysterium est. Vagy 
ha valaki concursus simultaneus mibenléte után kér-
dezősködnék, nem tudom, ki tudná azt quidditative 
megmagyarázni ! 

így a tomisták is megmutatják, hogy a prae-
motio physica a szabad cselekvéshez szükséges, de 
annak benső természetét és működésének benső jel-
legét, mivel isteni cselekvés, nem magyarázhatják 
meg világosan. Annyi azonban bizonyos, hogy Isten, 
mint az akarat alkotója, jobban uralkodik az akara-
ton, mint a szabad akarat maga magán.2 

12. Brinzeu attól is tart, hogy a praemotio rend-
szerében sem érdemről, sem bűnről többé nem lehet 
szó. Megnyugtatjuk. A praemolióból általában nem 
következik az érdem tagadása. De igenis azt állítják 
a tomisták, hogy a szabadakarat csak annyiban tart-
hat igényt érdemre vagy jutalomra, a mennyiben az 
akarat a hatásos kegyelem, vagyis a praemotió alatt 
jó cselekedetet visz végbe. Az érdem, a jó cselekedet, 
tehát elsősorban Isten műve. Isten inkább saját 
művét jutalmazza és csak másodrendben jön az 
akarat, mint Isten eszköze.3 

A biinös cselekedet, mint bűn, kizárólag az aka-
ratnak tulajdonítandó. Igaz ugyan, hogy mindaz 

1 «Non potest esse praesens qiiaestio nostra de, ,quid sit' 
praemotio divina in se, neque de ,quid sit' in se modus 
ipsius. Cum enim active sumpta praemotio sit realiter ipsa 
essentia divina, tam impossibile est nobis definire quid sit 
divina praemotio in se ipsa, quam impossibile nobis est 
definire, quid sit in se divina essentia. Sed est quaestio de 
,an sit' divina praemotio, an sit talis modus divinae motionis . . . 
Sequitur etiam quod ignorata quidditative essentia actionis 
seu influxus I)ei in actiones creaturarum, et solummodo 
probata ejus existentia, mysterium debet remanere, sicut et 
caetera quae Dei essentiam in se spectant, quoad modum 
conjungendi libertatem creaturarum et efficaciam divinae 
motionis, quia quid sit in se modus agendi divinus nos 
latet. Utramque tamen firmiter retinemus et solvendo adver-
sariorum difficultatesdemonstramus utramque vere coexistere.» 
Zigliara u. o. a. III. nr. X. 

2 « . . . Sine dubio habens humanorum cordium, quo 
placeret inclinandorum omnipotentissimam potestatem . . . 
magis habet in potestate voluntates hominum, quam ipsi suas.» 
S. August. De corrept. et gratia, XIV. (Mignc, u. o. 943—44.) 

3 «Valor meriti attenditur secundum virtutem Spiritus 
Sancti moventis nos in vitam aeternam.» 1. II. p. qu. 114. a. 
3. c. — «Opus nostrum habet rationem meriti... primo quidem 
ex vi motionis divinae.» U. o. a. 6. c. — «Quod ergo prae-
mium immortalitatis postea tribuit, dona sua coronat, non 
mérita tua... Coronat in nobis Deus dona misericordiae 
suae.» S. August. Tract. III. in Joh. 10. (M. u. o. 1401.)» Ipsum 
hominis meritum donum est gratuitum.» Epist. 180. 10. 
(M. 820.) 

a mi a bűnös tettben bármikép valami tökéletességet 
és tevékenységet — quod entitatem — tartalmaz, 
Istenre vezetendő vissza. De ép oly bizonyos, hogy 
az erkölcsi hiány vagy tökéletlenség, a mi a rossz 
tett mibenlétét fejezi ki, az ember müve. Ezen 
nehézség különben minden rendszerben egy és 
ugyanaz.1 

13. Brinzeu végre még azt is következteti a 
tomisták rendszeréből, hogy a praemotiót föltevé 
nincs abban helye a gratia inefficax-nak, az elégsé-
ges malasztnak, mert itt minden malasztnak kell, 
hogy hatása legyen. A katholikus tan szerint kétféle 
segítő malasztot (gratia actualis) különböztetünk meg : 
az elégségeset és a hatásosat, (gratia sufficiens et 
efficax). A hit nem azt tanítja, hogy az egyik ma-
lasztnak nincs hatása, hanem azt, hogy van olyan 
malaszt, melynek az akarat ellenállhat. Hisz az elég-
séges malasztnak is kell valamely hatást gyakorolnia 
a lélekre, az akaratra, máskép hogyan állhatna az 
ember annak ellene, ha sem az értelemre, sem az 
akaratra nem volna befolyása?2 A malaszt e két 
faja tehát nem abban különbözik egymástól, hogy 
az egyik teljesen hatásnélküli, hanem abban, hogy 
a gratia efficax azon célnak, a miért adatik (a valódi 
megtérés, a természetfölötti jó cselekedet, az állha-
tatosság) tényleg föltétlenül megfelel, míg a másik-
nál az akarat hibája miatt mindez meghiúsul. Ez 
utóbbit, hogy tudniillik az akarat a malasztnak ellen-
szegülhet, az egész tomista iskola tanította és tanítja.3 

A tomisták és a molinisták között e kérdésben 
abban van nézeteltérés, hogy a molinisták szerint a hatá-
sos malaszt az elégségestől csak az akarat hozzájárulása 
által különbözik; egy és ugyanazon malaszt elégsé-
ges, ha az akarat ellenszegül, hatásos, ha az akarat 
hozzájárul, azt fölhasználja. A tomisták pedig a két 
malaszt közölt az akarat hozzájárulását megelőzőleg 
már lényeges különbséget állítanak, olyképen, hogy 

1 «Actus peccati et est ens et est actus ; et ex utroque 
habet, quod sit a Deo. Omne enim ens, quocumquemodo sit, 
oportet, ut derivetur a primo Ente. Omnis autem actio est 
ab aliquo existente in actu, quia nihil agit, nisi secundum 
quod est in actu. Omne autem ens actu reducitur in pri-
mum actum, scilicet Deum, sicut in causam, qui est per 
suam Essentiam actus. Unde relinquitur, quod Deus sit causa 
omnis actionis, in quantum est actio. — Sed peccatum no-
minat ens et actionem cum quodam defectu. Defectus autem 
ille est ex causa creata, scilicet libero arbitrio, in quantum 
deficit ab online primi agentis, scilicet Dei. Unde defectus 
iste non reducitur in Deum sicut in causam, sed in liberum 
arbitrium . . . Et secundum hoc Deus est causa actus peccati, 
non tamen estcausa peccati, quia lion est causa huius, quod 
actus sit cum defectu. 1. II. qu. 79. a. 2. c. Vagy, mint szent 
Anzelm mondja : «Facit Deus bona opera et mala. In bonis 
quidem facit quod sunt, et quod bona sunl ; in malis vero 
facit quod sunt, sed non quod mala sunt». De conc. prae-
scient. el lib. arbitr. cap. 7. 

2 V. ö. Katsclithaler-Kiss, Katholikus ágazatos hittan, 
III. 66. és köv. 

3 Lásd pl. Goudin, Tractatus Theol, II. Quaestio V. a. 
II—III. 
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a gratia efficax saját erejénél fogva (ab intrinseco) 
föltétlenül, de szabadon bírja az akaratot a jó csele-
kedetre, még pedig az ügynevezett praemotio által. 
A tomisták rendszerében a két malaszt különbsége 
első sorban Isten akaratára vezetendő vissza.1 

Végül még megjegyezzük, hogy Brinzeu idézé-
seiben hiányosan já r t el. Szent Tamást egyszer hozza 
föl, de helytelenül, mert a két idézett hely (De ver. 
qu. 6. és de ver. a 3.) összetartozik (qu. 6. de vérit a. 3.). 
De hogy hogyan jutott ő ezen helyhez és miért idézi, 
az nem érthető. Araviust (Domonkos-rendből lett 
segoviai püspök) idézi mint a praemotio ellenfelét. 
Guétif és Echard, a Domonkos-rend irodalmi törté-
netének kutatói már régen kimutatták, hogy az idézett 
mű nem Araviustól származik.2 

14. A tomisták praemotiója a kérdés bölcseleti 
vagy theologiai megforgatásától nem fél. A tűzpróbát 
már századok előtt kiállotta. A kérdés abban rejl ik: 
Érvényes-e a bölcselet alapelve: Nihil transit de 
potentia in actum, nisi per aliquod ens in actu; vagy: 
orane quod movetur ah alio movetur, az akaratra 
nézve is? Ha igen, akkor a «praemotio» tan el van 
ismerve. Ezt tanítják a tomisták szent Tamás és szent 
Ágoston után.3 Hogy ezen megoldás nehézségekkel 
jár , az nem tagadható. De a megoldás nehézsége 
még nem a helytelenségnek a jele. 

A tomisták praemotiója a mondottak szerint a 
szabadság megmentője. Brinzeu úr praemotiója pedig 
egy kényszerzubbony, melyről a tomisták mit sem 
tudnak, ők kárhoztatják azt leginkább. 

Szabó Szádok, 0. P,4 

Pascal megtérése. (I.) 
A «Histoire du sentiment religieux en France 

au XVII. siècle» vállalat legutóbbi kötete Strowski 
bordeauxi egyetemi tanár tollából. «Pascal et son 

1 /Praeparatio ad gratiam habitualem) «polest considerari 
secundum quod est a Deo movente. Et tunc habet necessita-
tem ad id, ad quod ordinatur a Deo, non quidem coactio-
nis, sed infallibilitatis, quia intentio Dei deflcere non potest, 
secundum quod Augustinus dicit (de dono perseverantiae c. 
14.) quod per bénéficia Dei certissime liberantur, quicumque 
liberantur. Uncle si e.v intentione Dei moventis est, quod 
homo, cuius cor movet, gratiam consequatur, infallibililer 
ipsam consequitur » 1. II. p. qu. 112. a. 3. c. 

3 Lásd Dummernuith : S. Thomas et doctrina praemot. 
phys. pag. 584. 

3 «Voluntas Dei est prima causa omnium motionum». 
S. Aug. De Trinitate III. c. 4. — «Omnis motus tarn voluntatis 
quam naturae ab eo [Deo] procedit sicut a primo movente». 
1. II. p. qu. 6. a. I. ad 3. 

4 A tudós szerző érdekes dolgozatával lehetőleg világo-
san adta elő a nehéz kérdést, a tomismust és mint látjuk, a 
mérsékelt tomisták közé tartozik, igyekszik enyhíteni még a 
«praemotio», a «praedeterminatio» kemény kifejezéseken is. 
A régi nehézséget azonban még mindig megoldatlanul látjuk, 
midőn az utolsóelőtti negyedik pontban mondja : a gratia 
efficax saját erejénél fogva föltétlenül, de szabadon bírja az 
akaratot a jó cselekedetre. Itt akad meg az értelem. 

Szerk. 

temps» cím alatt Brunetiére emlékének van szen-
telve, a kinek inspirációja sugalta azt a szép emlé-
ket, melyet Strowski itt a nagy gondolkozó és hal-
hatatlan apologista dicsőségének szentel. Pascal 
érdeme, geniusa és dicsősége nem először nyilvánul 
meg életirói s kommentátorai jellemzésében. Victor 
Cousin, Victor Girard, Emile Bontroux és mások 
előszeretettel mélyedtek el e nagy keresztény bölcselő 
müvei és élete tanulmányozásába. De Strowski mégis 
tud ujat nyújtani felfogásában és szempontjaiban 
s könyvéről el lehet mondanunk, hogy legtökéletesebb 
és legkimeritőbb, a mit eddig Pascalról írtak. 

Tudjuk, hogy Pascal egy- és kétéves kora közt 
talányszerű betegségen ment keresztül, mely 11—12 
hónapig tartott. Iszonyodott a víztől, apjának s any-
jának közelsége rángatózásokat okozott neki. Ez a 
betegsége — mondják — a szemmelverés eredménye 
volt. Állítólag egy asszony, a kin édesanyja segített, 
verte volna meg szemével. Legalább íg)r beszélték 
s bármint legyen is, apja hitelt adott ennek, elment a 
boszorkányhoz, s kényszerítette rá, hogy vallja be 
bűnét s az igézetet egy fekete macskára vigye át, a 
mely aztán megdöglött, míg Pascal Balázs egy hét-
éves gyermek által napkelte előtt szedett három-
féle fű kilenc levele által meggyógyult. 

Ez a babonás epizód, mely hiven festi a kor 
gondolkodását, minden valószinűtlensége mellett is 
jelenkori liziologiai kutatás elvei szempontjából 
fontos Pascal szellemi fejlődése megítélésére, a ki 
már tizenhatéves korában értekezik a kúpszeletek-
ről, s mint mérnök, mathematikus, gépszerkesztő és 
föltaláló korai érettségének adja jeleit, húszéves 
korában pedig olyan számológépet talál föl, melynek 
megoldásán aztán tíz évig töpreng. 

De nemcsak a geometria, a íizika és a termé-
szettudomány is korán vonzza már Pascalt, mint 
a világegyetem törvényei megfejtésének kiinduló 
pontja, a metafizikai gondolkodás alapja. A XVII. szá-
zad természettudományi törekvéseinek fő problé-
mája az ür kérdése. A bölcselők, kik nem tudtak 
különbséget tenni a semmi és a világűr közt, tagad-
ták az üres tér lehetőségét. A peripatetikusok és a hiva-
talos tudósok azt tanították, hogy az ég és föld inkább 
összeérne, semhogy a legkisebb üres tért megtűrje. 
Descartes elképzelhetetlennek tartotta az ürt, csak az 
atomisták állították, hogy ür valóban létezik, de 
különbséget kell tenni, mert kétféle ür van : az egész 
kis űrök, melyek a parányok közt léteznek s melyek 
azoknak örvénylését lehetővé teszik s a nagyobb vagy 
látható kiterjedésű űrök, melyek több kis parányközi 
ür egyesüléséből keletkeznek. 

A Torricelli-féle experimentummal Pascal fölfor-
gatta mind e theoriákat. A Torricelli-féle cső módot 
nyújt arra, hogy megvalósítsuk az ürt, ha ez ür egy-
áltán lehető és ha megvalósítottuk, tanulmányozzuk 
is. Most már kísérletezni lehetett az űrrel, a mellyel 
eddig senki sem kísérletezett ; a hypothezisokal észle-
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letek váltják loi s a kérdés nem lesz többé meta-
fizikai vita tárgya, hanem a természettudományé. 

I)e a Torricelli-féle kísérlet igen drága higanyt 
igényel, s nehezen előállítható üvegcsövet tesz szük-
ségessé, a milyet kevés munkás tud fújni. Szük-
séges, hogy e csövek kellő á tmérőjűek legyenek, sem 
túlságos nagyok, sem túlságos kicsinyek, s ha vízzel 
teszünk kísérletet, negyvenhat lábnyi, azaz öt emelet 
magasságú csöveket kell használni. Ezt a fordulatot 
Pascalnak köszönhetjük, a ki ugyanakkor föltalálta 
az első légnyomásos gépet, a Pascal-féle szivattyút. 
A Plenisták és Vacuisták közötti vitába, a kik közül 
az előbbiek tagadták, hogy a látszólag üres tér való-
ban üres lenne, az utóbbiak pedig állították, Pascal 
döntően avatkozik be kísérleteivel, melyek mindenkit 
meggyőznek. 

Hogy miként, a részletek nem tartoznak ide. 
1648-ben irta «Gravitas comparata stb.» cimű korszak-
alkotó müvét a «Gondolatok», halhatatlan írója, 
melyen oly gyorsan és lázasan dolgozott, hogy betegsége 
új ra előfogta és Boulli au latin jelentése szerint «spiritus 
vitales fere exhauserit, et in tabem lapsis asinini 
potione ad jusculor ium refr igerant ium usu in tem-
periem viscerum ac cerebri emendare nunc cogatur». 

Lássuk most élete nagy fordulópontján, abban 
az időben, mikor Descartes Pár isban járván, látni 
óhajtotta a «csodálatos fiatal embert» és műveit. Pas-
cal megtérése a jansenismushoz, nem jelenti napi fog-
lalkozása megváltoztatását, de jelenti azt az óriási 
forradalmat, mely lelkében végbement s mely őt, a 
tapasztalati tudományok emberét, moralistává tette. 

1654-ben Pascalnak fölújultak fizikai szenvedései, 
betegebb volt, mint valaha. Mindamellett úgy tetszett 
neki, mintha visszatérő fájdalmai, melyek képtelenné 
tették őt az egészség örömei s az élet gyönyörei 
élvezetére, a Gondviselés uj jmutatásai lettek volna. 
Gyönyörű imát írt, mely tehetetlenségének bevallása, 
há lá jának kiöntése és vágyainak kifejezése egyszerre. 

«Egészséget a d t á l — í r j a , — hogy szolgáljalak — s 
én világi örömökre fordítottam azt, szivem telve volt 
a világ szeretetével . . . a világ ma is gyönyörködésem 
tárgya» ; aztán hozzáteszi : «a világ bűnös és gyönyör-
hajhászó élvezete». 

Pedig «tudom azt — írja — hogy nem szeret-
hetem a világot a nélkül, hogyr Téged ne bántsalak, 
magamnak ne ártsak s magamat meg ne gyalázzam». 
Mert ő azok közé sorozza magát, a kik «hisznek min-
den igazságban, kik Krisztus testét, mint áldozatot 
tekintik, mely örök üdvösségükért hozatott, kik a 
világ hivságait és bűneit úgy tekintik, mint Krisztus 
szenvedésének egyetlen tárgyát, a világot pedig mint 
az ő hóhérát», és a kik mégis ebben a világban, 
ezekben a gyönyörökben keresik testök kielégítését». 
Látja ezt és felkiált: 

«Igazságos vagy Uram, hogy véget vetettél ennek 
a bűnös örömnek, mellyel a halál árnyékában pihen-
tem». Látja és nem tehet ellene. «Elismerem Uram 

Istenem, hogy szivem annyira eldurvult, annyira tele 
van a világ gondolatával, vágyával, gondjával és sze-
retetével, hogy sem a betegség, sem az egészség, sem 
a szentbeszéd, sem a könyvek, sem Szentírásod, 
sem evangéliumod, sem legszentebb titkaid, sem az 
alamizsna, sem a böjt, sem a sanyargatás, sem 
a csodák, sem a szentségekkel való élés, sem az 
áldozás, sem az én igyekvésem, sem az egész világ 
együttvéve nem eszközölhetik megtérésemet, ha 
mindezt nem kiséred kegyelmed rendkívüli segedelmé-
vel.» S azután, hogy Isten segítse megtérését, fölkiált: 

«Hozzád fordulok mindenható Isten — magát az 
Istent kérem. — Nyisd meg szivemet, U r a m . . . a 
világ gondja annyira bele van abba vésve, hogy a tied 
nem is ismerhető már fö l . . . Hadd találjalak meg önma-
gamban, mert gyarlóságom nem engedi, hogy magamon 
kívül keresse lek . . . Lépj be szivembe és lelkembe!» 

Esdeklése nem maradhatot t foganat nélkül. 
November 23-án, hétfőn este, szent Kelemen pápa 

és vértanú nap ján s szent Chrysogon napját meg-
előzőleg testi fájdalmai vagy lelki gyötrelmei folytán 
ébren virrasztott. A Szentírást lapozgatta, s szent János 
evangéliumában a XVII. fejezetre bukkant, melynek 
tárgya ez: Krisztus a kereszthalálra készülve, azért 
imádkozik, hogy sorsa betellését kisérje Isten dicső-
sége kinyilatkoztatásával, a mi személyét illeti s az 
övéi megtartásával, a mennyiben a hitközösséget 
illeti, hogy minden hívőt az örök életre vezessen, 
hitök megszentelésével». 

Mi illett volna jobban Pascal helyzetéhez? Krisztus 
meghal, s örök életet log adni mindazoknak, kiket 
Isten neki adott s mennyei Atyjához fordul : «Erettök 
imádkozom, nem a világért, hanem azokért, kiket 
nekem a d t á l . . . Megőriztem azokat, a kiket nekem 
adtál és egy is el nem veszett közülök. Atyám, kéré-
sem azokra nézve, kiket nekem adtál, hogy a hol 
vagyok, ők is legyenek v e l e m . . . Igazságos Atyám, a 
világ Téged nem ismert, de én ismertelek s ők tudták, 
hogy Te küldtél engem». 

Ez igék villámcsapásként hatottak Pascalra. Gon-
dolatai forgatagában mintha világosság gyúlt volna. 
Nem testi, hanem lelki szemei látták ezt, előttük 
lepleződött le az igazság. Egy rendkívüli erő nyilat-
kozott meg előtte s ezzel együtt a bizonyosság, az öröm 
és béke tudata. A gondolkozó emberek ismerik az 
ily fajta hirtelen belső látomásokat, melyek egyszerre 
rendet, világosságot, s az igazság bizonyosságát teremtik 
leikökben. Ez a fordulat rázkódtatta meg Pascal lelkét, 
tele vággyal és tehetetlenséggel, a világ szeretetével 
és undorával, csalódásai és reményei súlyával, Mon-
taigne-nyel, Epictetossal s a végtelenség kínzó gyöt-
relmeivel. Ezen a viharos éjen, önmagával vivott 
harcában jött segedelmére a megváltó, a fölszabadító 
gondolat, mely visszaadta lelkének nyugalmát s össz-
hangját . És mi ez a gondolat? Följegyezte: 

Ábrahám, Izsák és Jákob istene, 
Nem a bölcseké és tudósoké. 
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Ez volt a hires Pascal-féle amulett. Mint másutt 
maga magyarázza : «Ábrahám, Izsák és Jákob Istene 
a keresztények Istene, a szeretet és vigasztalás Istene, 
az az Isten, a ki betölti lelkét és szivét azoknak, a 
kiket bir, az az Isten, a ki bensőleg érezteti velők 
nyomorúságukat és végtelen irgalmát, a ki lelkök 
mélyében lakozik s azt megtölti alázattal, örömmel, 
bizalommal, szeretettel, a ki képtelenné teszi őket 
más célokra, mint önmaga». 

Ezt érezte Pascal és egyúttal megértette, miért 
volt eddig haszontalan Istenhez felérni való erőlködése. 
Isten metafizikai bizonyítékai annyira távol állanak — 
írja — az emberi értelemtől s oly bonyolultak, hogy 
kevéssé hatnak s ha használnának is némelyeknek, 
csak addig a pillanatig használnának, míg a bizo-
nyítást látják, de egy óra múlva már attól félnek, 
hogy csalatkoztak. Quod curiositate cognoverunt, 
superbia amiserunt. Ez az eredménye Isten oly isme-
retének, mely Jézus Krisztus nélkül való, mely köz-
benjáró nélkül érintkezik Istennel, a kit közbenjáró 
nélkül ismert meg. Holott azok, a kik Istent közben-
járó ut ján ismerték meg, ismerik szánandóságukat». 

Várnai Sándor. 

A párbér jogi természetéhez. (vn.) 
VI. 

Timon tagadhatlanul nem mindennapi alapos-
ságról tanúskodó eljárásának, hogy t. i. a középkor-
ból származó párbértörténelmi fejlődését képes volt 
megirni anélkül, hogy középkori történelmi emlé-
keinket a legcsekélyebb figyelemre méltatta volna, 
nemcsak az lett a következménye, hogy halavány 
sejtelemmel sem birván a párbér többszázados múlt-
járól, kénytelen volt ennek eredetét egy semmiféle 
bizonyítékkal nem támogatható elmélettel magyarázni, 
hanem — legalább részbon — az is. hogy a párbér-
nek nevezett szolgáltatás jogi természetét szintén 
tévesen állapította meg. 

Miután ugyanis könyvében kifejtette nézetét az 
áldozati oblatiok átalakulásra vonatkozólag, áttér a 
kötelezővé vált szolgáltatás, a párbér alanyának meg-
határozására. 

Abból indul ki, a mire mint alapra ráhelyez-
kedett, hogy tudniillik a párbér az oblatiókból kelet-
kezett, származott. Minthogy pedig ezek a köte-
lezővé vált oblatiók nincsenek semmiféle összefüggés-
ben a földbirtokkal, kétségtelen, úgymond, hogy ezen 
szolgáltatás, eredetét és jogalapját tekintve, személyes 
teher és nem dologi. Ezt következőleg magyarázza. 

A közönséges egyházjog nem a parochia kerü-
letében fekvő földbirtokot, illetőleg a birtok termé-
sének bizonyos részét kötötte le a lelkészi szolgál-
tatás alapjául, hanem a plébánia hiveit kötelezte, 
hogy a mutatkozó szükséghez képest a lelkész ellá-
tásához járuljanak, azon okból, mert ők élvezvén a 
plébánia-hivatal előnyeit, kell, hogy viseljék is annak 
esetleges költségeit. 

Miután a földmívelő népnél a házasság a vagyoni 
önállóságnak, az önálló gazdasági életnek kezdete, 
ez természetszerűleg maga után vonja, hogy az állandó 
lelkészi szolgáltatás, a párbér is ehhez fűződjék, ez-
zel kezdődjék. 

A visitatió canonica följegyzései egyszerű sab-
lonok, melyek szerint ez a szolgáltatás a vagyon ará-
nyában a hívekre kivettetik; nem egyebek, mint 
adókulcs, jelezve, hogy kinek-kinek mennyit kell 
házankint, telkenkint papjának fizetni. 

Tévedne tehát az, a ki a visitatió canonicákban 
gyakran előforduló «a singulis sessionibus», «a qua-
libet sessione» stb. kitételeket akként értelmezné, hogy 
általuk a födbirtokon, vagy a házon nyugvó közép-
kori dologi teher (Reallast) jeleztetik, tehát olyan 
teher, mely a telek vagy ház minden birtokosa által, 
tekintet nélkül személyi állapotára, egyenlően vise-
lendő. Tévedne, mert a párbér mindenütt a személyi 
állapot szerint fizettetik. 

A «domus» azonos értelmű kifejezés a «sessio»-val, 
a «sessionatus»-sal. A mint tehát a «singulis sessioni-
bus» stb. kifejezés nem állapítja meg a párbér dologi 
jellegét, hanem egyedül csak a személyes teher 
vagyon szerinti fölosztását jelzi, épen ügy nem 
állapíthatják meg ezt az ezen kifejezésekkel azonos 
értelmű «domus»-féle kitételek sem. 

A «domus»-nak alkalmazása mindazonáltal nem 
csekély jelentőséggel bír a párbér történelmében. 
A «domus»-féle sablonok mutatják, hogy a vagyon-
szerinti teherfölosztás lassanként a szoros kapcsola-
tot, mely a párbér és a házasság közt fönnforgott, 
meglazítja. Ott, hol a vagyonszerinti teherfölosztás 
szigorúan megtartatik, a házasság már csak távolabbi 
alapja lesz a párbérfizetésnek, közvetlen alapul az 
önálló háztartás, a családfőség vétetik; a megnősült 
jobbágyfiúk és a közös háztartásban élő testvérek 
külön-külön nem fizetnek párbért, házasságuk nem 
képez önálló szolgálatási alapot. 

Körülbelül ez Timon eszmemenete. Valamennyi 
állítása között a legfontosabb, a mely a házas-
ságra vonatkozik. A házasságot, a nős állapotot teszi 
ugyanis meg a szolgáltatás alapjává, a házasság meg-
kötéséhez fűzi a szolgáltatás kötelezettségét. Még pedig 
kizárólag. «Nem a plébánia kerületében fekvő bir-
tokon, — mondja — hanem a plébániának házas-
ságban élő tagjain és csakis ezeken nyugszik a lel-
készi ellátás terhe. E szabály általános, mely alól 
nincs kivételnek helye.» (74. 1.) 

Lássuk, mivel képes Timon — nem szabad el-
felejtünk, hogy ő előtte a középkori viszonyok töké-
letesen el vannak rejtve, hogy tehát ő csakis a XVII. 
századtól kezdve ismeri a visitatiókból a párbért — 
ezt a fontos tételét bizonyítani. 

Hogy hazánkban a lelkészi szolgáltatás súly-
pontja — olvassuk könyvében — kezdettől fogva a 
házasságkötés mozzanatán nyugszik, arról elsősorban 
maga a szolgáltatás nevezete tanúskodik. Mind a 
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párbér, mind az ágybér elnevezés, épen úgy, mint 
a latinos lecticale vagy lectica, a házasság tényével 
van kapcsolatban. A magyar nevezetek világosan 
szólanak s minthogy a lecticale (lectica) egyedül 
nálunk használtatik mint műkifejezés a lelkészi szol-
gáltatás jelölésére, de sehol ily értelemmel nem birt, 
nem lehet kétség az iránt, hogy a latin nevezet csak 
követte a magyart s hogy a magyar nevezetek a 
szolgáltatás eredetére vezetendők vissza. (71. 1.) 

«Hogy a magyar nevezetekre alapított következ-
tetésünk helyes, mondja Timon folytatólag —hogy 
hazánkban az egyházközségi adó már embryójában 
párbér vagy ágybér volt ; hogy e szolgáltatás a házas-
ságra lépéssel vette kezdetét ; hogy csakis a házas-
ságban élők tartoztak azt viselni : világosan kitűnik 
az 1516-iki decretum 7-ik cikkéből, mely ekként 
hangzik: Plebani quarumctinque civitatum, oppi-
dorum ac villarum, sive regiae, sive reginalis maje-
statum, seu dominorum, aut nobilium ea loca sint, 
teneantur de singulis personis uxoratis sub pleba-
natu uniuscujusque eorum existentibus denarios hun-
garicos persolvere.» E törvénycikk a lelkészek meg-
adóztatásáról, hadi contributiojáról szól. Az adó-
kivetés a jövedelem arányában történik s a jövedelem 
egyik kulcsát a hivek állandó szolgáltatása, a párbér 
képezi. Az ország valamennyi lelkésze, kivétel nél-
kül, minden házasságban élő plébániai tag után egy 
magyar dénárt fizet, mert a házasságban élők és 
csakis a házasságban élők után húz állandó jöve-
delmet.» (74. 1.) 

Távolabbi bizonyíték gyanánt hozzáteszi Timon 
még az elmondottakhoz, hogy «a személyes tized 
(decirna personalis), mely egykoron némileg a pár-
bért helyetesíté, szintén csak a nős férfiaktól köve-J 7 

teltetett és csak a házasságban élő rabszolga után 
fizettetett. Ez is viágosan arra mutat, hogy nálunk 
az egyházi szolgáltatások megállapításánál kezdettől 
fogva a házasság mozzanata volt irányadó». (75. 1.) 

Miután Timon főleg ezzel a három érvvel támo-
gatja azt az állítását, hogy az egyes plébániákban 
csakis a plébániának házasságban élő tagjain nyug-
szik a párbér, hogy tehát a párbér csakis személyes 
természetű szolgáltatás lehet, nem lehet előttünk 
közömbös, hogy ezen érvek birnak-e csakugyan azzal 
a bizonyító erővel, a mellyel Timon fölruházta őket. 

Tegyük tehát röviden vizsgálatunk tárgyává ezeket 
az érveket. 

Azt mondja Timon, hogy a párbér, ággbér el-
nevezés egykorú magával az elnevezések alatt érteni 
szokott szolgáltatással. «A magyar nevezetek a szol-
gáltatás eredetére vezetendők vissza.» «Hazánkban 
az egyházközségi adó már embryójában párbér, ágy-
bér volt.» 

Miután pedig e szolgáltatást már kezdetben is 
párbérnek, ágybérnek nevezték, ebből azt a következ-
tetést vonja, hogy «hazánkban a lelkészi szolgáltatás 
súlypontja kezdettől fogva a házasságkötés mozza-

natán fekszik», «hogy ezt a szolgáltatást csakis a 
házasságban élők tartoztak viselni», «hogy tehát e 
szolgáltatás mint olyan teher veszi kezdetét, mely a 
status personalishoz van kötve». 

Őszintén szólva, Timon keresve sem találhatott 
volna rosszabbul sikerült bizonyítékot annak iga-
zolására, hogy a párbér személyi jellegű teher, mint 
a mit a párbér, ágybér szavak eredetéből merített. 
Erről csakugyan el lehet mondani, hogy ignotos 
fallit, notis autem est derisui. 

A ki foglalkozott valamikor, ha még oly futólag 
is, a középkori és a XVI—XVIII. századbeli oklevelek-
kel, az tudni fogja, hogy ezekben a párbér, ágybér 
szavak soha elő nem fordulnak, hogy tehát e kor-
ban ezeket még egyáltalában nem használták. 

Hasztalan is keresnők úgy a párbért, mint az 
ágybért akár a Magyar Oklevéltárban, mely nyelvünk 
legrégibb adatait tartalmazza, jelentékenyebb levél-
táraink és kiadott oklevélgyűjteményeink anyagának 
gondos fölhasználásával, akár pedig a Magyar Nyelv-
történeti Szótárban, mely oly célból készült, hogy a 
magyar nyelv hiteles adatokkal támogatott szókincsét 
tartalmazza a kódexek, valamint a XVIII. század 
végéig terjedő magyar irodalom szóanyagából. 

Úgy a párbér, mint az ágybér nyelvújítási össze-
tételek, a latin lectica, lecticale, lecticalis proventus 
kitételek helyettesítésére. Miután a régibb nyelvben 
nem használtatnak, nincsen oly XVI., XVII., XVIII. szá-
zadi szótárunk sem, melyben e szavak előfordulnának. 

Az 1847-ben megjelent Törvény tudományi Mű-
szótárban ezt olvassuk: 

«•Lecticale : ágybér. Puky, Szirmay, Márton, Pauly, 
Szlemenics, Veszprém vármegye gyűjteménye, Hiva-
talos műszótár 1845-ből. Párbér. Márton, Puky, Szle-
menics. 

Lecticalis proventus : ágybér. Debreceni törvény-
kezési s tiszti szótár, vagy a debreceni kerületi tábla 
szótára, Pest vármegye gyűjteménye. Párbér. Pest 
vármegye gyűjteménye». 

Ezekből az tűnik ki, hogy az ágybér 1806-ban 
(Szirmay: Glossarium vocum. Cassoviae, 1806. 110. 1.) 
a párbér pedig 1807-ben (Pesti gyűjteménye a tiszti 
írásmód saját szavainak. Pest, 1807. 98. 1.) jelenik 
meg először. 

A párbér, ágybcr tehát, amelyről Timon azt 
állítja, hogy a szolgáltatás eredetére vezetendő vissza 
s a melyből fegyvert akar kovácsolni a szolgáltatás 
személyi természete mellett, a jogi műnyelv meg-
maggarositásának idején született meg, körülbelül 
1805 után.1 

Semmivel sem szerencsésebb Timonnak az az 
érve sem, a melyet az 1546-iki decretum 7. cikkéből 
merít arra nézve, hogy a párbért csakis a házasság-

1 Dr. Metich János kiváló nyelvészünk volt szives e 
szavak meghatározásával foglalkozni és erről a közölt véle-
ményt megírni, mely azóta a Magyar Nyelv 1908. évfolyama 
I. füzetében is megjelent. 
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ban élők tartoztak fizetni, mert olyvalamit olvas ki 
a hivatkozott törvénycikkből, a mi abban soha nem 
volt s a mit csak a legnagyobb önkénynyel lehet 
belemagyarázni. 

A törvénycikk szerint minden plébános, akár 
városban, akár falun működjék, akár a királyi váro-
sokban lakjék, akár a nemesség birtokain : minden, 
plébániája területén élő házaspár után, tartozik hadi 
célokra bizonyos adót fizetni. 

A törvénycikk ezekkel a szavakkal nem mond 
sem többet, sem kevesebbet, mint hogy a plébá-
nosok minden egyes házaspár után adót tartoznak 
fizetni. Nem említi azonban, hogy azon okból adóz-
tatja meg a parochusokat a házaspárok arányában, 
mert a plébánosok minden egyes pár után párbért 
kapnak. 

Az országgyűlés előtt bizonyára nem volt titok, 
hogy a hivek csakugyan kötelezve vannak igen sok 
helyen ilyen állandó évi szolgáltatásra is; ha tehát 
ezt akarta volna a jövedelem kulcsául megtenni, 
akkor ezt világosan és határozottan ki is jelenti. 
Miután azonban ezt nem teszi, azt kell föltételeznünk, 
hogy az országgyűlés előtt nem lebegett más cél, 
mint általában a házaspárok után kivetni az adót, 
annál is inkább, mert hiszen köztudomás szerint 
elsősorban a házaspárok után látott jövedelmet, úgy 
a stoladijak, mint egyéb adományok révén a plébá-
nos ; ha tehát valamely adókulcsot kellett megálla-
pítani, erre legcélszerűbbnek mutatkozott épen ez 
a mód. 

Timon ennek dacára nemcsak azt olvassa ki 
a törvénycikk szavaiból, hogy az országgyűlés kizáró-
lag a hivek párbérszolgáltatása után akarta a plébá-
nosokat megadóztatni, hanem még azt is, hogy ezt 
a párbért csakis a házasságban élő hivek fizették. 
Sőt oly ellenállhatatlan erői tulajdonít ezen érvelé-
sének, hogy kifejezést ad reményének, miszerint «e 
frappans bizonyíték után» — mily kétsébeejtően távol 
kell esnie annak az állításnak a históriai igazságtól, 
amelynek ilyenek a «frappans» bizonyítékai — senki 
sem vonhatja többé kétségbe, hogy a magyar parti-
cularis egyházra nézve a lelkészi szolgáltatás alanyát — 
a házaspárokban — helyesen állapította meg, valamint 
az sem lehet, úgymond, többé kétséges, hogy hazánk 
partieularis egyházjogában az állandó lelkészi szolgál-
tatás — a párbér — mint olyan teher veszi kezdetét, 
mely a status personalishoz van kötve. (74. 1.) 

Annál jobban csodáljuk Timon ezen elragadta-
tását a törvénycikk bizonyító ereje felett, mert ha 
annak szövegét kissé gondosabban szemügyre vesz-
szük, azt fogjuk látni, hogy 1. az országgyűlés nem 
is mindenhol adóztatta meg a pfébánosokat a plébá-
niájuk területén élő házaspárok után, és 2. még ott 
sem vette a párbérszolgáltatást adóalapul az ország-
gyűlés, a hol csakugyan ez az adókulcs lett meg-
állapítva. 

A törvénycikk szövege egész terjedelmében így 

hangzik : «Plebani quarumcunque civitatum, oppi-
dorum, ac villarum, sive regiae sive reginalis majes-
tatum, seu dominorum aut nobilium ea loca sínt, 
teneantur de singulis personis uxoratis, sub pleba-
natu uniuscuj usque eorum existentibus denarios 
hungaricos persolvere, hi videlicet, qui privaios 
aut proprios colonos non liabent ; quibus vero 
coloni sunt, Uli de propria bursa juxta numerum 
colonoruni snorum denarios quadraginta persolvant. 
Singuli etiam rectores, capellarum et altarium singulos 
quinquaginta denarios persolvant». 

E szerint a törvénycikk a plébánosokat két osz-
tályba sorolta ; az egyikbe tette azokat, a kiknek plébá-
niájuk után nem voltak jobbágyaik, a másikba az 
olyanokat, a kiknek voltak. Az utóbbiakra olvképen 
vetette ki az adót, hogy minden jobbágy után 
50 dénárt fizessenek. Az előbbiekre nézve pedig, 
miután más célszerűbb adókulcsot nem lehetett 
találni, a plébániájukhoz tartozó házaspárok után 
lett az adó megállapítva. 

Nem áll tehát az, a mit Timon mond, hogy 
t. i. «az or>zág valamennyi lelkésze, kivétel nélkül, 
minden házasságban élő plébániai tag után egy 
magyar dénárt fizet». (74. 1.) 

De nem áll az sem, hogy a törvény azon okból 
rótta ki az adót a házaspárok után, mert a házas-
párok után élvezett a plébános párbérjövedelmet. 
A királyi városok lakosai, a mint ma nem ismerik 
a párbérkötelezettséget, úgy nem ismerték a XVI. 
században sem. Már pedig a törvénycikk expressis 
verbis mondja, hogy ezen adót még a királyi 
városok plébánosai is a plébániájukhoz tartozó házas-
párok után tartoznak fizetni. 

Az 1546-iki decrelum 7-ik cikkéből tehát épen-
séggel nem lehet azt bizonyítani, hogy a párbér-
szolgáltatás alanyát a plébánia területén élő házas-
párok teszik s hogy a párbér személyi teher. 

Kollángi Ferenc dr. 

Marx és "Engels jövendő kommunizmusának 
bírálata. (iV.) 

Amaz ismertetés folyamán,1 mely jelen cikk-
sorozatunknak alapul szolgál, hallottuk, hogy a kom-
munista társadalom egészen új, frissebb, intenzivebb 
és termékenyebb kulturéletet fog lehetővé tenni. 
A szellemi erők, mondják, melyek a mai gazdasági 
viszonyok nyomasztó rabláncaiban sínylődnek, föl-
szabadulnak. Az anyagi jólét föltételei közösek lesz-
nek, az osztályellentétek eltűnnek ; a tehetségek nem 
fognak majd külön érdekcsoportoknak szolgálni, 
hanem minden erejöket az általános művelődés és 
haladás nagy céljainak fogják szentelhetni. Tudósok 
és művészek támadnak, a minőkről ma fogalmat sem 

1 A Marx-féle kollektivizmus, mint tudományos chilias-
mus. Religio 1908. 4. sz. 
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alkothatunk és oly számban, mely mai képzeteinket 
fölülmúlja. A gazdasági alapszerkezet változásával 
tehát, a magántulajdonnak kollektivizálásával bekö-
szönt végre az emberiség aranykora. 

Mi már az eddig mondottak alapján is nagyon 
csekély reménnyel nézünk ezen kommunista kultur-
aranykor elé. Oly társadalomtól, mely csak véres for-
radalom útján jöhet létre, mely kimagasló és önálló 
fejeket nem tűr, mindennemű szabadságot elnyom, a 
munkakedvnek, a nemes törekvéseknek legerősebb 
motívumait elveszi : valami különös kulturvilágot 
nem várhatunk. Azt is láttuk, hogy a kollektivista 
gazdasági alap megteremtése és állandósítása, melyre 
a marxisták összes reményeiket építik, az emberi 
fejlettség mai fokán lehetetlenség. Megingatná azt az 
emberi igazságérzet, mely különböző munkát nem 
enged egyenlően jutalmazni ; széjjelfeszítenék azt 
az emberi tehetségek különböző fokai, melyek új 
magántulajdon képződésére vezetnének; megbontaná 
az egyenetlenkedés és elviselhetetlenné tenné a vas-
centralizáció és nyomasztó zsarnokság, mely nélkül 
ama kollektiv gyáréletet és vak mechanizmust el-
gondolni sem lehet. 

De ezenfölül egyéb megfontolások is igen kétsé-
ges színben tüntetik föl a kommunista kulturéletet. 
A teljes egyenlőség elve, mint hallottuk, azt köve-
teli, hogy a jövendő társadalomban minden ember 
egyformán dolgozzék. Az alacsony anyagi munkából 
magát senki ki nem vonhatná. A vezetőség paran-
csára a költő bizonyos időre kapával cserélné föl a 
lantját, az orvos a műteremből a gyárba sietne, a 
költő toll helyett kalapácsot és fúrót forgatna s a 
csillagász alászállana a föld méhébe, hogy a bányá-
itan dolgozzék. Ezt a terhek egyenlőségének elve 
követeli. Minthogy pedig egyenlő terheknek, egyenlő 
élvezetek is kell, hogy megfeleljenek, a kellemesebb 
foglalkozásokat is sorra végezné mindenki. Igy — 
mondja találóan Paulsen 1 — egy gépgyárban ma 
lakatosmunkát fog végezni, holnap rajzokat és min-
tákat készít, holnapután szakvezető lesz s egy napra 
rá mint hordár vagy portás fog szolgálatokat tenni. 
Vagy ha esetleg postánál van ez az ember alkal-
mazva, akkor ma leveleket és csomagokat fog kihor-

• o o 
dani, holnap irodai munkát végez, holnapután fő-
póstamester lesz; előterjesztéseket készít a postások 
világkongresszusára, míg végre negyedik nap újra a 
tolóablakhoz ül ; az ötödik napon leveleket hord ki 
stb. Nagyon lehetne itt tréfálkozni, ha szem elől 
tévesztenők a dolog komoly oldalát. Arról, hogy a 
magasabb munkaköröket bárki be nem töltheti, úgy 
hiszem, hamarosan meggyőződnék az új társadalom. 
Azonban a nehéz munkától alig szabadulna valaki ; 
a mindenható nép, xùptoç Ttávrwv,2 nem tűrne privi-
légiumokat. 

1 Paulsen : System der Ethik (Stuttgart und Berlin 1906.) 
II. köt. 465. 1. 

2 Aristoteles: Pol. II. 9, 3, 1274 a. 

Már pedig kétségtelen, hogy épen azok a foglal-
kozások, melyek a kulturának legelső tényezői és 
fokmérői, a tudományok és művészetek, az elméleti 
és a gyakorlati szakokban egyaránt, egész embert és 
egész életet kívánnak. Az orvos és a fizikus, a böl-
cselő, a költő, a szobrász stb. csak úgy alkothatnak 
nagyot s csak azon föltétel alatt felelhetnek meg 
hivatásuknak, ha minden erejöket és idejöket zavar-
talanul a szakmájuknak szentelhetik. A kultura soha-
sem fog nélkülözhetni oly nemestermészetű egyéne-
ket, a kiknek benső műveltsége finomabb, összetet-
tebb, előkelőbb, mint a nagy tömegé. Az ilyenek 
pedig teljes joggal tarthatnak számot magasabb élet-
módra, megkülönböztetett munkára és élvezetre. 
Mert hiszen ha nem biztosíttatnék számukra a nagy 
tömegénél magasabb szintájú életmód lehetősége, 
lehetetlenné volna téve az a szellemi átgyuródás, ki-
művelődés, átfinomulás és meggazdagodás, mely a 
kultura legértékesebb kincseinek állandó forrása. 
Önállóság és függetlenség kell nekik, hogy eszme-
körükbe belemélyedhessenek ; a művésznek sokszor 
meg kell várnia az ihlet drága perceit; a gondol-
kodónak ki kell magát forrnia: már pedig mi lenne 
mindebből, ha mindenkinek kivétel nélkül bele kel-
lene illeszkednie abba a gazdasági munkaszervezetbe, 
melyben a központi hatalom parancsa, a csengetyü 
szava ; a gép füttye igazgatná az emberek cseleke-
deteit? Vájjon nem veszitenék-e el minden alkotó 
kedvöket a nemes tehetségek, ha a durva tömeg 
életmódjára és rendjére lennének kárhoztatva? 

S mekkora kár érné a társadalmat, ha a nagy 
kutatókat kiragadnák munkakörükből ! «Oly férfiak, 
mondja Roscher,1 mint Thaer, Arkwright stb., a kik 
dolgozószobáikban százezrek számára keresnek ke-
nyeret; a kommunista társadalomban kapával és 
ásóval legföllebb három-négy embernek valót termel-
nének. A munkafölosztás a maga megmérhetetlen 
termelő erejével nagyobbára megszűnnék s az ered-
mény az lenne, hogy az alsóbb rétegek a durva, 
mechanikus, szellemtelen és nehéz munkától meg-
szabadulnának, hanem az, hogy e munkára a neme-
sebb elemek is szoríttatnának». Nagyon jól belátta 
e dolog visszáságát Plato, mikor a bölcseket (o£ 
cpiXÓGo(pot), a kikre eszményi ál lamának kormányzá-
sát bizta, minden anyagi gondtól fölmentette. 

A Marx-féle társadalomban tehát a szellemek 
nemcsak hogy föl nem szabadulnának, hanem valódi 
gályarabságra lennének itélve. 

Művelődést, haladást, kulturát ma képzelni se 
tudunk gondolatszabadság s a véleménynyilvánítás 
szabadsága nélkül. E szabadság azon friss, éltető 
levegő, mely nélkül a kultura megfullad. Már pedig 
kommunista ál lamban ily szabadságnak helye nem 
lehet; a szabadság és a kommunizmus természetük-
nél fogva kizárják egymást. 

1 Roscher : System der Nationalökonomie, I. köt. 224. 
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Már Plato ideális államában is keményen szer-
vezett fegyelem szabályozza az egyén életét; hatal-
mas hivatalnoksereg ellenőrzi minden lépését s ahhoz 
még a mechanikai kényszer agyafúrt rendszere fűzi 
össze az egyeseket, hogy meghatározza személyes és 
családi életük, gondolkodásuk és kutatásuk, művé-
szeti és vallási hajlamaik tartalmát s belekényszerítse 
azt a törvény által előirt irányba. Minden a legapróbb 
részletekig törvényekkel és szabályokkal van rendezve.1 

E szűk keretek között aztán kihal az emberek-
ből mindama munkakedv, mozgékonyság és tetterő, 
melyre főképen a kommunista államnak oly nagy 
szüksége van ; a hatalom vasvesszeje alatt jellem» 
önállóság nem fejlődhetik. «Az egyoldaluan szociá-
lista állam, mondja Pöhlmann, saját léte veszélyez-
tetése nélkül nem adhat polgárainak gondolat- és 
vallásszabadságot ; legbensőbb természete kényszeríti, 
hogy még az egyén lelki életét is a mindenható 
államhatalom eszközeivel szabályozza és uralja. Pedig 
ezer és ezer lapon tanít bennünket a történelem, 
hogy e törekvés hiú, mert a kulturember életszük-
ségleteivel homlokegyenest ellenkezik».2 Bölcsen óvot-
már Aristoteles a túlságos összpontositás, nivellálást 
és egységesítéstől,3 kulturellenesnek, károsnak mondta 
azt s mindenkorra szóló érvekkel védte Platóval 
szemben az egyén jogait, a kinek boldogsága szerinte 
nem abban áll, hogy egy kerék lehet az állam mecha-
nizmusában, hanem hogy szabadon kifejtheti tehet-
ségeit, meghatározhatja élete folyását s érvényesítheti 
egyéniségét. 

Ennek megfelelően az ál lamtudományoknak és 
a kormányzási művészetnek célja kell hogy legyen 
a kényszernek minél tökéletesebb kiküszöbölése az 
emberek kölcsönös viszonyaiból s az, hogy a kultura 
akadályainak elhárításával egyre lehetőbbé tegye az 
egyes állam feladatoknak az egyesek és a társaságok 
spontán közreműködése által való megoldását. 

1 Törv. 708. d. : icfiv p.sv *fàp, 8 xl rcsp &v xássoj; xai víjio; 
liexé/ov èv nôXet, "ft-fvetai, rcávta àfaM á;tep-fá£si:ai, trav 5s àr.iv.zun 
RJ -rwv xaxöj; tax9-évxa)v Xúsi TA 7toXXà TWV S5 TETA-ftiévrav SXXa g-uepa. 

2 Pöhlmann: Geschichte des antiken Kommunismus und 
Socialismus, II. köt. 571. 1. 

3 Pol. II. 5. E helyet magyarázva mondja szent Tamás : 
«Non recte supponebat Socrates quod summum bonum civi-
tatum esset, quod ipsa esset maxime una. Haec autem sup-
positio ideo non est recta, quia ad civitatem et domum requi-
ri tur aliqua unitas, sed non omnimodu . . . Infantum autem 
potest procedere unitas, quod sit in propinquo ad hoc, quod 
non sit civitas. Unde sequitur, quod sit peior, quia unum-
quodque tanto deterius est, quanto magis appropinquat ad 
suum non esse, sieut si tollatur aliqua distinctio offlciorum, 
quae sunt necessaria ad bene esse civitatis, el ponit exem-
plum, sicut si aliquis faciat concentum uniyocum, idest omnes 
cantantes in una voce, iam non erit simphonia et consonan-
tia vocum, cui similatur civitas ex diversis consistens. Et ita 
potest in tantum procedere unitas, quod tollatur civitas : sed 
sicut supra dictum est, oportet in civitate esse quidem diver-
sorum multitudinem, sed quod ciyitas fiat una et communis 
propter quandam disciplinam legum recte positarum». (Lib. 
II. Lect. V.) 

De vájjon lehetséges lesz-e ez a jövő kommu-
nista társadalomban? Hiszen hallottuk már, hogy ott 
az államhatalom még az ennivalót is ki fogja osz-
tani s így a királyénál tízszerte nagyobb hatalomra 
lesz szüksége, mely aztán minden önálló törekvést, 
minden pártalakítást csirájában elfojtana. Bizalmat-
lanságának állandó tárgya lenne főképen az egyéni 
művelődés, a gondolkodás és az érzés szabad, gaz-
dag kibontakozása, mert ez nagyon megnehezíti a 
szellemek leigázását s gazdag forrása lehetne az 
abszolút tekintély hajthatatlan szabályai és az egyéni 
öntudat közötti összeütközéseknek. Hogy ezt eleve 
megakadályozza s létrehozza a gondolkodás és érzés 
«egységét», kénytelen volna vasmarkával a társadalmi 
élet azon megnyilatkozásait is rendszabályozni, me-
lyek természetüknél fogva kényszert nem tűrnek el 
s melyek csak a szabadság légkörében virulhatnak, 
ezek pedig: a családi élet, a tudományos kutatás, a 
vallás és erkölcs szentélyei. 

Cabet kommunista társadalmában, az «Ikariá-
ban», mely pedig csak 298 felnőttből és 107 gyer-
mekből állott, olyan házirend uralkodott, mint a mi 
fegyházainkban. Azokat, a kik az ő vallási nézeteit 
nem akarták elfogadni, a hivatalos hetilapban 
«des infames ou des aveugles»-nek nevezte el és 
nagyon éreztette velők nemtetszését.1 

Cabetnél is szigorúbb volt e tekintetben Plato, 
a ki még a «Politeia»-nál enyhébb «Törvények»-ben2 

is azt mondja, hogy a polgárnak kötelessége az iste-
neket ép olyanoknak képzelni és róluk ép úgy gon-
dolkodni, a mint azt a törvény előírja.3 A ki a tör-
vény által előírt hitet kétségbevonni, bírálni vagy 
módosítani merné, kegyetlenül bűnhődött. Ha inkább 
tudatlanságból, mint gondatlanságból vét a törvény ál-
tal előírt hit ellen, öt évre javítóintézetbe (awcppovtar/jpiov) 
záratik; ha pedig nézeteit azután sem haj landó a 
törvényhez alkalmazni, végeztessék ki.4 

Épen a vallási tér az, melyen a jövendő szociá-
lista államnak is a legszélső türelmetlenséget kellene 
tanúsítania. «A míg a vallás szabad lenne, mondja 
Schäffle, a demokrata kollektivizmus egész rendszere 
veszélyben forogna. A nagy egyházak nem férhetnek 
meg vele. A vallási életnek fennálló nyilvános intéz-
ményeit mindazzal a benső boldogsággal és esztéti-
kai élvezettel együtt, a mit azok a népnek nyújtanak, 
el kellene törölni épen úgy, mint a művészet, a tudo-
mány és a nevelés mai, arisztokratikus módon épí-
tett intézeteit. A demokratikus szociálizmus szükség-
szerűen halálos ellensége a keresztény egyháznak s 
tényleg is az. S ha egyszer lerombolta majd az egy-

1 V. ö. Roscher, I. köt. 232. 1. 
2 A «Törvények» Platónak a «Politeia»-nál későbbi keletű 

műye, melyben belátja, hogy az emebben ecsetelt ideális 
állam csak istenek vagy félistenek között lenne megvalósítható. 

3 Törv. 890 b. : se ni) (pnjaouaiv sívai O-egö; Y.M 3iavoTj9-vjaovT«i 
?o£á£ovxe; xot oútou; oCou; çvjaiv í vóna;. 

4 V. ö. Pöhlmann, I. köt. 540. 1. 
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házakat, akkor a merő földi erkölcstan mellett ugyan-
csak nehéz lesz a léte, arról nem is szólva, hogy a 
szellemi élet mekkora jótéteményeitől fosztaná meg 
az embereket. A vallási érzületet nem lehet elfojtani, 
az elnyomatás csak azt eredményezné, hogy az érzü-
let titkos társulatokban és szektákban újabb erővel 
élne. A szociáldemokrácia nem fog egykönnyen vé-
gezni a keresztény egyházzal, mely mindeneket Isten-
ben egyesít s így a legnagyobb mértékben van még 
lienne a hatalomra való képesség».1 

Ez volna tehát az a magas, eddig nem látott 
kultura, a mit a kommunizmus igér? Hiszen ez 
valódi visszaesés lenne a legnagyobb rabságba és 
barbarizmusba ! Az élet legmagasztosabb javait kel-
lene föláldozni a durva tömegvágyak kielégítéseért, 
az evés, ivás, tétlenség és az érzéki élvezetek ked-
véért. Igy indítványozta a francia forradalom idején 
Chaumette, hogy a Tuilerie kerteket krumplifölddé 
változtassák át és Hebertnek tényleg sikerült keresz-
tülvinnie egy törvényt, melynek értelmében az összes 
díszkerteket és parkokat burgonyával kell beültetni.2 

Nem a kultura, hanem a barbarizmus új kor-
szakát jelentené a kommunizmus, a mint a történe-
lem valóban tanítja, hogy a kommunizmus csak a 
kultura legkezdetlegesebb fokán, a vadász- és halász-
népeknél divott, míg a kultura haladásával a vagyon-
közösség mindenütt megszűnt.3 A kommunista remény-
emberek (eÙEÀTwSïjç) kulturvárakozásai tehát hiú álmok. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Róma. A hol az egész világ katholikus ügyeinek 
szálai összefutnak, — az a hely tudvalevőleg a Vatikán. 
Innen körültekintve a világon sok mindent lehet hal-

ka. lani, a mi fölött másutt néma hallgatás uralkodik, sok 
mindenfélét lehet látni, a mi másutt észrevétlen marad. 
Ide érkezett hirek szerint például az argentínai katbo-
likusok elhatározták, hogy a pápa jubileumának emlé-
kére az ottani nuntius számára palotát fognak építeni, 
mert eddig még nem volt állandó lakása. Továbbá hire 
jött annak, hogy a Vulgata revíziójával megbízott szent 
Benedek-rendnek a munkálatok tömérdek pénzbe kerül-
nek, mit a rend saját erejéből nem képes előállítani. 
A belga püspökök ennélfogva elhatározták, hogy éven-
kint 1200 frankkal járulnak a költségekhez. Turinban 
nagyszabású emlékünnepet tartottak Don Bosco halá-
lának 20-ik évfordulója alkalmából, a melyen Richelmy 
bíboros érsek mondotta az emlékbeszédet és még tizenkét 
más-más nyelven tartott panegiris hangzott el a szent-
ség hírében elhunyt rendalapító tiszteletére. Az olasz 
királyság államtanácsa igazságot szolgáltatott az apos-
toli szentszéknek a Nothan-féle szabadkőműves városi 
hatósággal szemben, mikor a római püspöki helytartó 
fölhívására kimondotta azt, hogy az «Ospizio dei Cento 

1 Schaffte : Die Aussichtslosigkeit, der Socialdemokratie 
(Tübingen, 1893), 67. 1. 

2 Sybel, Roschernél, I. köt. 230. 1. 
A V . ö. Pöhlmann, I . 1 1 1 . 1 . ; Roscher, I . 2 3 4 . 1 . ; DÍYÍ 

Thomae Aqu. in octo libros Politicorum Aristotelis expositio, 
Lib. II. Lect. IV. 

Preti» nevű intézet nem tartozik a városi prefektura alá, 
mert az a garanciatörvény oltalma alatt áll. 

* 

Pár i s . Richard bibornok temetése. — Nemsokára 
18-ik hónapja telik le annak, hogy az itteni világhírű 
Notre-Dame templomban Franciaország püspökei, a nép 
jelenlétében, Richard bibornok elnöklése alatt, második 
országos tanácskozásuknak záró ünnepét tartották. Az 
ünnepi szónok mgr de Cabriéres, montpellieri püspök 
vala. Egy jellegzetes mondása az ékesszólású főpapnak 
történeti nevezetességűvé izmosodott azóta : «Le Concor-
dat e rompu, mondá, entre l'Eglise et l'Etat. Vége a 
Concordalumnak az egyház és az állam között. Mais 
nous venons sceller ici le Concordat de l'Eglise et du 
peuple. Mi itt most az egyház és a nép szövetségét kö-
töttük meg.» Szent igazság. A szabadkőművesek kezében 
istentelenné lett francia állam földre tiporta le a benne 
bízott államegyházat. A megalázott egyház, elhagyatva 
az államtól, a francia néphez fordult s vele kötött szövet-
séget. Ez az egyház új korszaka Franciaországban — 
mintául az elkereszténytelenedés lejtőjén lefelé guruló 
országok népeinek. Az új korszak Richard bibornok 
temetésénél a párisi népnek még nagyobb arányú, mond-
hatni óriási megmozdulását eredményezte, nagyobbat, 
mint a minő a bibornokot az elrabolt érseki palotából 
történt kivonulásakor ideiglenes lakóhelyére elkísérte. 
Most az elhunyt főpásztor ravatalához százezren zarán-
dokoltak el és a temetési fölvonulás menete a Notre-
Dame-ig három kilométernyi hosszúságra volt becsülhető. 
Hiányzott az állam, de ott volt a nép. A tanító-egyházat 
a temetésen 5 bibornok, 10 érsek, 35 püspök és tömér-
dek egyházmegyei pap és szerzetes képviselte. Ott volt 
Belgium prímása, Mercier bibornok, ott volt Anglia prí-
mása, Bourne westminsteri érsek. Megjelentek az ország-
nak katholikus hitükhöz hű maradt parlamenti kép-
viselői is számosan, sok városi tanácsos és a tábornoki 
kaiból is többen. A temetést Lecot bibornok, a Requie-
met Lueon bibornok végezte, a négy absolutiót Coullié, 
Mercier, Andrieu bibornokok és Bourne érsek végezték. 
A temetés 9 órakor kezdődött és 12 órakor végződött. 

Temetés után 125 terítékű ebéden mgr Amette párisi 
érsek, a boldogult volt coadjutóra látta vendégül a 
katholikus tudományos egyetem ünnepi termében az 
érsekség vendégeit, a főpásztorokat és a többi egyházi 
és világi előkelőségeket. Az ebéd vége felé mgr. Amette 
érsek allocutiót mondott. Megköszönte a bibornokoknak 
és a többi egyházi fejedelmeknek, hogy megjelenésük-
kel a «szent bibornok» emlékét megtisztelték. Mindenki 
érzi és mondja, hogy a boldogult főpásztor távozása a 
párisi egyházra, az egész francia egyházra, sőt az egész 
egyetemes egyházra nagy veszteség. Hogy mit vesztett 
a párisi egyház, azt megmutatta a nép fölvonulása és 
ájtatos magaviselete. Hogy mit veszített Franciaország 
egyháza, 50 főpásztor jelenléte bizonyítja. Richard bibor-
nokot mindenki fejének és atyjának tekintette. Mit vesz-
tett az egyetemes egyház, a minden oldalról özönlő 
részvélnyilatkozatok tanúsítják, de legfőképen a pápa 
részvétét kifejező sürgönyében. Mgr. Amette köszönetet 
mondott azután különösen Mercier bibornoknak, a ki 
a belga papság részvétét hozta meg a temetésre ; végül 
Bourne érsekhez fordulva azt mondotta, hogy Anglia 
prímása nem csupán azért jölt el a temetésre, mert 
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annak idején Richard bibornok szentelte föl öl püspökké, 
hanem azért is, hogy élő bizonyítéka legyen az angol 
és a francia papságot összekötő testvéri szeretetnek. 
Utolsó akkord a gyászba borult párisi egyházmegye 
főpásztorának a beszédében kérelem volt Luçon rheimsi 
bíboros érsekhez, hogy a boldogult fölött ö mondjon 
majd a negyvenedi gyászünnepen halotti beszédet. Nagy 
tetszés fogadta e választást és kijelentést, mert hiszen 
szivesen elismeri mindenki, hogy Rheims bíboros érse-
kénél senki sem alkalmasabb arra, hogy Richard bibor-
nok vallásos, szelíd és erős tulajdonságairól emlékbeszé-
det mondjon. Lecot bibornok felelt Ametle érseknek. 
Jelezte, hogy mily előkelő helyet foglalt el Franciaország 
egyházában az elhunyt «szent bibornok», mily fájóan 
érzi a francia püspöki kar az ürt, a mely támadt, kivált 
most, ebben a kritikus időben, a midőn nagy szükség 
van oly biztos látású kormányosra, a milyen a boldo-
gult volt. Szerencsére a Gondviselés oly utódot adott 
neki, a kiben mindenki bizik s a ki Párist újból össze-
kötő kapcsává fogja tenni a francia püspöki karnak. 

így záródott le a nagy gyászünnepély. 
* 

Prága. A cseh korona országainak aposztata papjai — 
10 év alatt épen tízre szaporodtak. Három országból, 
hat püspökség területéről, 4000 főnyi papi létszámból nem 
nagy szám. És épen ez a körülmény ad anyagot gon-
dolkozásra. Megjegyzendő, hogy mind a tiz hűtlenné 
vált pap, mikor még az egyházben működtek, a moderniz-
mus legszélsőbb irányzalához tartoztak. Hogy számuk 
többre nem zökkent föl, talán annak a körülménynek 
tudható be, hog}' bármily melegen ajánlotta őket Pelart 
szerkesztő, az ő pártfogójuk, autonom hivataloknak, 
ügyvédeknek és más hasonló állást adó tényezőknek el-
helyezés végett, eddig egyetlenegy se kapott hivatalt. 
Undank ist der Welt Lohn. És «vestigia terrent». Még 
a világ is megválogatja az ő embereit s nem szórja ke-
gyeit a rosszhírű emberek útjára. 

* 
Lourdes. A Szeplőtelen Szűz csodás megjelenésének 

jubileuma. Épen félszázad éve mult február 11-én, hogy 
a boldogságos Szűz Franciaországnak egy, a világ nagy 
mozgalmaitól félreeső, elhagyóit helyén, egy ismeretlen 
kis parasztleánykának megjelent. Azóta Lourdes az egész 
emberiség érdeklődésének középpontjává lett. A leadott 
vasúti jegyek összeszámításából kitűnt, hogy 1907-ben 
több mint 900.000 ember fordult meg Lourdesben. 

A kik a viszonyokat ismerik, azt mondják, hogy 
ebből a majdnem 1 millió emberből alig volt néhány 
ezer közönséges turista, a többi mind vallásos «ájtatos 
zarándok» volt. Ez a jubiláris év minden bizonnyal 
meghozza a zarándokok első milliójának a számát tel-
jesen. Nagyon természetes, hogy az egyház a megjelenés 
félszázados évfordulóját az egész világra szóló ünneppé 
teszi. A pápa külön követet küldött az ünnepre, Lecot 
bordeauxi bíboros érsek személyében, a ki a jubileumi 
triduumra február 10-én érkezett meg. Kivüle tizennégy, 
a helybeli püspököt is számítva, tizenöt főpásztor vett 
részt az ünnepségben. 

A háromnapi jubileumi szónokságot mgr. Rumeau 
angersi püspök vállalta el. Első beszéde, melyet február 
9-én a vesperáson mondott, tartalomra, alakra és hatásra 
nézve az elsőrangú szónoki alkotások körébe tartozik. 

Jeligéje ez vala : «Visitasti terrain el multiplicasti locup-
latore eam. Meglátogattad Uram a földet és sokszorosan 
meggazdagítottad őt!» Tanulságokban gazdag, találó, 
remek vezérgondolat. Az isteni Gondviselés, így szólt a 
szónok, cél nélkül nem tesz soha semmit. Keresnünk 
kell tehát a célt, mely az Úristent szűz Mária megjelen-
tetésében vezérelte. «Les divines opportunités des appa-
ritions de Lourdes». A lourdesi megjelenések isteni 
alkalomszerűségei. Ez volt az első beszéd tárgya. Nagy-
hatású felsorolással halmozalban előadta szónok a 
csodás jeleneteket s a körülöttük kifejlett küzdelmeket 
az igazság kiderítése céljából, míg végre világraszólóan 
világos lett a megjelenés hihetősége, valósága, úgy hogy 
azóta három pápa, kétezer püspök, sok ezer meg ezer 
pap és a hivek milliói két nemzedéken át imádták az 
isteni Gondviselést a megjelenéshez csatolt megszámlál-
hatatlan kegyelmek kiárasztásáért. 

De hát tulajdonképen mi jelent meg? És miért jeleni 
meg, a mi megjelent ? Szónok kezdi az okfejtésen. Francia-
ország társadalma, a világ tükre, a tróntól a koldusok 
kunyhójáig, hitében hitehagyó, erkölcseiben pogánnyá 
lett. Isten haragja kitöréssel fenyegetett. De mi történt? 
Közbelépett az emberiség irgalmas pártfogója, az «Irgal-
masság anyja» és visszatérésre inté Francziaországot, az 
emberiséget a «természetfölötli»-hez, az Isten irgalmához. 
Mert hogyan mutatkozott be a megjelenés? «Je suis 
l'Immaculée Conception», én a Szeplőtelen Fogantatás 
vagyok ! Mit akar ez mondani, kiált fel a szónok. «Négy 
évi időköz után (1854—1858.) az ég megerősítését hozni 
le a pápai határozatra, a mely a szeplőtelen fogantatás 
dogmáját kihirdette, azt jelenti, hogy Mária, az eretnek-
ségek legyőzője, szüztiszta lábaival a hazugságok tanait, 
melyek közöttünk az egyház tanításával szemben nagyra 
nőttek, széttiporja. Cunctas liaereses sola interemisti. Min-
den eretnekséget egymagad legyőzted! Állítani a szeplő-
telen fogantatást, valóban, nem-e annyit jelent, mint 
elismerni, hogy a mi eredetünknek is van bűne? Vájjon 
lehet-e a kivételt fennen hirdetni az általános szabály 
elismerése nélkül ? És vájjon eredetünk bűnének elis-
merése nem-e azt jelenti, hogy az emberi természet 
bűnbe esett, hogy tehát a megváltás, a megtestesülés, 
az isteni anyaság, szóval az Isten természetfölötti közbe-
lépése, a kinyilatkoztatás valósága, az evangélium isteni 
jellege, az Isten kiengesztelésének és a megváltott lelkek 
életszentségének a törvénye mind szükséges valóság, 
melyeknek mind lényekké kellett és kell válniok? Midőn 
teliát Mária magát szeplőtelennek nyilvánítja ki, evvel 
a dogmáknak, melyek ehhez az eredés dogmájához fűződ-
nek, egész láncolata nyer kijelentést. Egyetlenegy szóban 
benne foglaltatik minden bajainknak az orvossága. S ez 
az egy szóba foglalt valami nem egyéb, mint a termé-
szetfölötti, az isteni kegyelem, mely előtérbe nyomul, új 
fényben mutatkozik, hat, alkot, gyarapít, csodákat-
csodákra halmoz, meghódítja a legszórakozottabb szel-
lemeket és állandó állást foglal közöttünk, mint hitünk 
és a keresztény erkölcs új diadalmainak biztos záloga 
és képessége. 

íme, ez a lourdesi jubileumi ünnepségeknek veleje. 
Tanuljuk meg belőle a keresztény újjászületésnek a szük-
ségességét. Új keresztény nemzedékeknek kell támad-
niok, melyek nem lesznek talán tagjaikban megszám-
lálhatatlanok, de bizonyára bátrabbak, éberebbek, fegyel-



10. szám. RELIGIO 155 

mezettebbek, tevékenyebbek, példásabbak lesznek. Ennek 
a vallási újjászületésnek Lourdes a kiindulási pontja. 
«Nem — ez a nagyerejű szónok végső felkiáltása — 
nem, Franciaország nem veszhet el. Mária a ki meg-
látogatta, nem hagyhatja el őt!» —y — la. 

A Csécsi-világ P a t a k o n . Iskolai háborúságok a 
XVIII. században. Irta dr. Horváth Cyrill. Budapest, 
1908. 155. 1. 

III. A Zsilinszky-féle protestáns egyháztörténelem 
beismeri, hogy 1715-től 1733-ig állandóan belső zavarok 
dúltak a sárospataki kollégiumban, de azonnal hozzá 
teszi, hogy ifjabb Tsétsi János, ki ez időben igazgatja 
az iskolát, fényes tehetségű, nagytudományú s fáradha-
tatlan professzor. «Az ifjúság ragaszkodását — folytatja 
tovább — annyira meg tudta nyerni, hogy rajta kívül 
semmiféle hatóság előtt nem hajolt meg. A belső zava-
rok valódi rugóit nehéz fölkutatni ; bajos eldönteni, 
mennyi belőle az eszmei indíték és mennyi a személyes 
ízű motívum. Kétségtelen, hogy ritka nagy tanultságú s 
szinte törhetetlen akaraterejü ember volt, a ki földesúr-
ral, pártfogósággal, kancelláriával bátran szembeszállt. 
Merészen tört az iskola autonómiájának nagy célja felé, 
a papok és földesúr befolyását korlátozni akarta . . . 
Feltétlenül Tsétsi érdeme és küzdelmeinek eredménye, 
hogy a földesúrral való jogviszony lényegesen megvál-
tozott. Trautshon hercegnek jogait csak az iskola ka-
puin kívül ismerték el.» (485. 1.) 

A protestáns egyháztörténelem ezen állításait majd-
nem teljesen megcáfolja Horváth Cyrill könyve. Azt 
ugyan megengedi, hogy Tsétsi fényes tehetségű és nagy-
tudományű férfiú volt, de a fáradhatatlan professzor 
diszes jelzőjét már nem hagyja meg, mert a különböző 
vádiratoknak és vallomásoknak egész sorával bizonyítja, 
hogy Tsétsi János tanári kötelességeit elhanyagolta. Azt 
adta elő, a mi épen eszébe jutott ; óráit nem tartotta 
meg rendesen ; egyik nap ellenkezőjét tanította annak, 
a mit előbb hirdetett. Tanítványait nem tudásuk és 
szorgalmuk szerint értékelte, hanem azt nézte, hogy az 
ő pártjához tartoznak-e, vagy pedig a kollegájáéhoz s e 
szerint juttatott nekik a kollégium s az alapítványok 
áldásaiból. Horváth Cyrill adatai arról győzik meg az 
olvasót, hogy a szenvedélyes és szinte veszekedési má-
niában szenvedő ifjabb Tsétsi Jánosban nem hiányzott 
a lelkiismeretlen tanárnak egy kelléke sem. 

Az ifjúság ragaszkodását nem tanári erényei, ha-
nem tanári bűnei szerezték meg neki s nem is annyira 
ragaszkodás volt az a ragaszkodás, mint inkább cinkos-
ság. A durva, duhaj deákok örültek, hogy akad tanáraik 
között, a ki elnézi minden hibájukat; lelkesedtek, mi-
kor Tsétsi szidta a papokat s az elüljárókat és szívesen 
verekedtek érdekében, mikor ő is közibük elegyedett s 
páholla az ellenpártiakat. A házához jártak s a szigo-
rúbb életmódot hirdető kálvinista papok között ünne-
pelték azt az embert, a ki fittyet hányt ennek a szigorú 
életmódnak s hirdette, hogy non est vocatus ad pieta-
tem. Vendéglátó házának cédasága állandó pontja ellen-
felei panaszának s hogy e vádakban lehetett valami igaz, 
bizonyítja leányának balesete és a Tsétsiről és szolgáló-
járól szóló mende-monda. 

A belső zavaroknak okait Horváth Cyrill könyve 

után igen könnyű megállapítani. Vajmi kevés eszmei 
indíték szerepel közöttük, de annál több személyes izű 
motívum. Tsétsi férhetetlen s irigy természete, gőgje és 
erőszakossága idézték a kollégiumra a szinte negyed-
százados civódásokat s az elcsendesedést és békét mind-
annyiszor megakadályozta törhetetlen marakodási vágya. 
A felsőbbségekkel való összeakaszkodásainak is ez a ma-
gyarázata, nem pedig az autonomia védelme. A mi baj 
és sérelem éri az ő idejében az iskola autonómiáját, 
mindazt egyenesen az ő veszekedései okozták s hogy a 
felhők veszedelem nélkül oszlanak szét a kollégium felöl, 
azt nem Tsétsinek, hanem sokkal inkább az iskola elül-
járóinak, főként pedig a bajok megvizsgálására kiküldött 
megyei bizottságnak s e bizottság katholikus elnökének 
lehet érdemül betudni. Az iskola és a földesúr jog-
viszonya Tsétsi János harcai által egyáltalában nem vál-
tozott s hogy Trautshon herceg jogait az iskola falain 
belül el nem ismerték, abban Tsétsi Jánosnak alig volt 
része. — Horváth Cyrill könyvének adatai tehát — a 
mint látjuk — kiigazítják a protestáns egyháztörténelem-
nek e tárgyra vonatkozó valamennyi állítását : mindegyik 
vélemény helyére annak épen ellenkezőjét állítván. 

Pedig Horváth Cyrill, a mint már az első közle-
ményben is állítottuk, részrehajló Tsétsivel szemben. 
Nem vonja le a tények maguktól kinálkozó következ-
ményeit. Nem állapítja meg például Tsétsi külföldi ta-
nulmányainak ismertetésénél, hogy Tsétsinek, de álta-
lában az e korbeli protestáns papoknak s tanároknak 
sokat emlegetett külföldi tanulmányait nem szabad va-
lami túlságosan komolyan vennünk. A legtöbb eset-
ben — s így Tsétsinél is — nem volt egy helyben ülő 
komoly munka ez a külföldi tanulás. Bekukkantak ide 
is, oda is; rövid pár hónap alatt végiglátogattak 15—20 
főiskolát. Kéjutazásnak, világlátásnak jók voltak ezek a 
külföldi tanulmányutak, de az ilyen főiskolai tanulmá-
nyoknak kevés hasznát látta a magyar kultura és ok-
tatásügy. 

Elfogadja Horváth Cyrill a Tsétsi János nagy tudo-
mányáról szóló régebbi véleményeket is a nélkül azon-
ban, hogy e véleményeket bizonyítaná, vagy nyomós 
okokkal támogatná. Munkái pedig épenséggel nem mu-
tatják ilyennek Tsétsit. A Juellus-Tussai-féle Apologia 
elé irt bevezetése szépen stilizált cikkecske, de tudo-
mány, eredetiség, önálló Ítélet mennél kevesebb akad 
benne ; a Horváth Cyrill által bővebben ismertetett 
Oratio de calumnia csak sujtásos szitkozódás az iskola 
fönntartói s a papok ellen, másik beszédje pedig — 
melyet azonban Horváth épen csak megemlít — a katho-
likusokat gyalázza a legcsúfondárosabban. Többször em-
lített Aphorismi cimű munkája egyszerű iskolai kézikönyv; 
zsidó régiségtan ; elemi ismereteket fölsoroló vázlat, a 
melynek a tudományhoz semmi köze. Egyetlen érdemes 
munkája a Registrum Históriáim de Schola S. Patakina, 
melyben összegyűjtötte iskolája történetének nevezete-
sebb adatait. Ezen müvek alapján csak az elfogult pár-
toskodás teheti meg Tsétsit kiváló tudósnak. 

Szokták emlegetni, Horváth Cyrill is ismétli, hogy 
Tsétsi egy munkájának, földrajzi előadásairól készített 
jegyzeteinek elorzásával készült az első magyar nyelvű 
földrajzi kézikönyv. Vetsei P. István volt az irodalmi 
szarka s müve 1757-ben jelent meg Nagy-Károlyban. Ki 
kell igazítanunk a Tsétsi dicsőségét hirdető ezen adatot 
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is. A Vetsei kiadta Tsétsi-könyv csak megírására nézve 
első — Vetsei Pap István ugyanis 1741-ben illa (?) — mert 
a megjelenésben megelőzte Bárányi László könyve: 
«A geographiai tudománynak első kezdete», melyet Hálá-
ban még 1749-ben kinyomatott «Chr. Frid. Nathan Fürst» 
s teljesen egykorú vele Bertalanfl Pál jezsuita atyának 
munká j a : «Világnak hét rendbéli rövid esmérete», mert 
ez meg 1757-ben jött ki a nagyszombati akadémiai 
nyomdából. 

Horváth Cyrillnek apró részrehajlásai még értéke-
sebbé teszik könyvét. Értékesebbé teszik, mert általuk 
a rosszindulatú csoportosításnak még a gyanúja is el-
hárul a Tsétsi-világot oly sötét színekkel festő könyv-
ről és súlyosodik, mázsássá válik azoknak a vonások-
nak jellemző ereje, melyek most már hihetőleg végér-
vényesen megrajzolták a pataki kollégium Tsétsi-kora-
beli képének körvonalait. Görcsöni Dénes. 

* 

L e s Q u e s t i o n s E c c l é s i a s t i q u e s , új havi folyó-
irat, megjelen minden hó 10-én legalább 96 oldalos 8-ad 
rétű füzetekben. Megrendelhető : Lille, France ; 15, Rue 
d'Angleterre. Ára 13.50 frank. 

X. Pius pápa Oszentségének a modernizmus ellen 
való erélyes intézkedései napról-napra új meg új gyü-
mölcsöket hoznak : elválasztják az egyház életerős fá-
járól a korhadt ágakat — a mennyiben nem vetik alá 
magukat a kertész gondoskodásának — s másrészt élet-
adó friss nedvet hajtanak az életrevaló ágakba, hogy 
ezek virágot s gyümölcsöt hozzanak. 

Ilyen gyümölcsök közé számíthatjuk a «Les Ques-
tions Ecclésiastiques» című havi folyóiratot, melynek 
első száma ez év január havában jelent meg. A lapról, 
épen újdonsága miatt, már most végérvényes ítéletet 
mondanunk elhamarkodott dolog volna, de a programul, 
melyet ad s melynek követéséről a tudós és hithű lillei 
egyetemi tanárok szerkesztősége elegendő biztosítékot 
nyújt, oly nagyszerű, mint kevés lapé. 

« . . . egy hittudományi folyóirat alapítására hatá-
roztuk el magunkat — mondja 1 — melyben semmiféle 
megalkuvást nem ismerve, a keresztény hitet teljes tisz-
taságában fogjuk megismertetni, követve a Hit történe-
tét az apostolok egyszerű és szintétikus hitágazatai s az 
első egyházatyáktól kezdve az Iskola tudósainak min-
dent felölelő és átható tudományáig, az egykorú orto-
cloksz kritika jogos követélményéig . . .» 

«Programmunk az egyházi tudományok minden ágát 
felöleli . . . hanem különösen azon téren fogunk mozogni, 
a melyet a «Lamentabili» dekretum és a «Pascendi» 
enciklika megjelölt (vagyis a modernizmussal kapcso-
latos tanok terén; ezt különben a következőkben nyíl-
tan ki is fejezi). A «Les Questions Ecclésiastiques» azon 
lesz, hog}' minden vonalon sikraszálljon a modern téve-
dések ellen és jobban megértesse azon igazságokat, melye-
ket ezek támadnak. X. Pius és XIII. Leó után vezetőink 
lesznek a nagy skolasztikus doktorok, különösen pedig 
szent Tamás. 

Ezen programmunk gyakorlati megvalósítására 
fognak szolgálni közlendő tanulmányaink, a főbb művek 
alapos bírálata, a hittudományi folyóiratok kiválóbb 

i L. Qu. E. l-re Année — No. 1. — Janvier 1908. Notre 
programme. 

cikkei ismertetése, a Szentszék aktái gondos és gyakran 
jegyzetekkel kisért kiadása.» 

Majd a lap szerkesztőségéről beszél s mondja, hogy 
ez nagyjában ugyanaz, mint a híres «Revue des scien-
ces ecclésiastiques»-é. 

«Bárcsak terjesztené és szerettetné meg Isten segít-
ségével, a «Les Questions Ecclésiastiques» a római katho-
likus Anyaszentegyház erős és egészséges theológiáját. 
Bárcsak érdeklődnék ezen vállalat i ránt a papság, mely 
így mindig biztosan tájékozódva lenne az egyházi tudo-
mányok állásáról és ez által előmozdítaná annak hala-
dását és terjedését.» 

Ez utolsó mondatnál talán kissé merész gondo-
latom támadt. Igaz ugyan, hogy a theologiai folyóiratok 
elsősorban hivatásos theológusok számára vannak, de 
vájjon nem érdekli-e a világi művelt katholikusokat is, 
hogy mit hisznek? Nem akarnak e pontban is többet 
tudni, mint a kis tanyai fiú, a ki az ö kis-kátéját jól 
megtanulta ? 

«Szép volna, kérem, de nincs időm.» 
— Igazán ? Naponkint három-négy oldal olvasására 

nincs ideje? —s —ván. 

K. Kóma. Igen-igen, teltekre van szükség s ön nyomban J ^ 
el is találta, hogy mit kell cselekednie a sajtó ügyében. Olykor 
egyes fontosabb ügyekről értesíthetne, természetesen a közér-
deküekről. 

E. L,öcs. Talán az illető kath. kör utján kellene ez irányú 
mozgalmat megindítani, mert a milyen szeszélyesek sokszor a 
kinevezések, az ügy az illető apostata ember meg nem érde-
melt javára dőlhet el. — Érdekes fölemlíteni való leveléből, 
a mit a horvátokról és agilitásukról ír. «Ez év január havában 
alakult meg a Pius-sajtószövetség és már van egy nagy 
«Reggel» cimü lapjuk egyedül a kath. sajtó szolgálatára.» 
Hát ez valóban szép. Nálunk tagadhatatlanul a bizalmatlanság 
átka nehezedik az ügyre. Sajnos, sajnos! 

E. Kassa . A jelen félévre szól a beküldött összeg. 
H. P a n n o n h a l m a . A «Mixta»-khoz való hozzászólását a 

jövő számban közlöm. 
I). P a l o n c a . Sok mindenféle máskép lehetne, csak az 

a baj, liogy mindenhez pénz kell. A szegénynek jó, ha addig 
is nyujtózkodhatik, a meddig a takarója ér. Jó ideig tehát csak 
úgy maradunk, ahogy vagyunk. 

R . E p e r j e s . Sorra kerül, a mint az ideje megjön. Most 
ez idő szerint kissé összetorlódott a munka, de előbb-utóbb 
minden jóravaló dolgozatra rá kerül a sor. Húszoldalas 
számok kiadását lehetetlenné teszik a nyomdai árak. 

S. B u d a p e s t . Czuczor Gergelyünk a 60-as években sok-
szor szívesen látott vendége volt a ferencvárosi plébánián 
Kurz Vilmos mostani apát-plebánosnak. Ha előtte való nap 
benézett és kérdezte : lesz-e holnap vendég ? s azt mondták : 
nem, ő biztosan jött. 

T A R T A L O M : A kegyelem és szabadakarat kérdé-
séhez. (Tomista elmélet). Szabó Szádok O. P.-től. — 
Pascal megtérése. I. Várnai Sándortól. — A párbér jogi 
természetéhez. VII. Kollányi Ferenc dr.-tól. — Marx és 
Engels jövendő kommunizmusának bírálata. IV. Jehlicska 
Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y—/a-tól. — 
Irodalom. Horváth: A Csécsi-világ Patakon. III. (Vége). 
Görcsöni Dénestől. — Les Questions Ecclésiastiques. (Új 
folyóirat.) —s—wájj-tól. — Telefon. 

I.aptulajdonos és kiadó : 

DunEK J Á N O S dr . egyetemi ny. r. tanár . 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

E L O F I Z E T E S I ARA 

Egész évre.. 
Félévre ... 
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F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

D U D E K J Á N O S dr. 
EGYKTEMI TANAK 

Van-e szükség nálunk manap is a JCVJ. Gergely-
féle fölm en lésre ? 

A «Religio» 7-ik számában megjelent «Mixta» cimű 
cikk irója bebizonyítani törekedvén, hogy a mai viszo-
nyaink közt már fölösleges, sőt veszedelmes Rómá-
nak ama kedvezménye, mely szerint Magyarországon 
a XVI. Gergely-féle bulla értelmében trienti forma 
nélkül is lehet érvényes vegyes házasságot kötni, 
cikkének végén egyenesen fölveti a kérdést, nem 
\o lna -e helyes e kedvezményt még a házassági új 
rendnek húsvétkor történendő behozatala előtt vissza-
vonatni ? 

Mivel véleményem szerint e kedvezmény a mai 
viszonyaink közt még nemcsak hogy nem fölösleges, 
hanem egyenesen kieszközlendő volna részünkről, 
ha m á r meg nem volna, megkísértem e felfogásom-
nak okait a «Mixta» cimű cikkel szembeállítani. 

Miért mond ja a cikkiró úr, hogy e kedvezmény 
ma m á r fölösleges ? Mert szerinte «azok, a mely ezt 
provokálta, amúgy is megszűnt. A protestánsok há-
zasságjoga nem állami törvényerejű többé; a trienti 
fo rmának a vegyes házasságokra való alkalmazása 
nem idézheti elő többé azokat a súlyos zaklatásokat, 
a mikkel a protestánsok a kath. papságot 1841. előtt 
nyomorgatták s a melyeknek nyomása alatt kelt a 
Gergely-féle türelmi bulla.» Ezek az okok csakugyan 
megszűntek, de mivel ezek igen jelentéktelenek a 
még manap is fennálló tulajdonképeni okkal szem-
ben, ép azért az ok, mely azt provokálta, manap 
sem szűnt még meg. 

A XVI. Gergely-féle kedvezménynek első és tulaj-
donképeni oka az volt, a mi oka volt a már jóval 
előbb gyakorlatba jött s az egész egyházra kiterjesz-
kedő reverzális-féle kedvezménynek, t. i., hogy elejét 
vegye az egyház a nagy számban fenyegető érvény-
telen házasságoknak oly katholikusoknál, kik p ro-
testáns jegyesükről az egyház ellenzése mellett sem 
akarnak ugyan lemondani, de egyébként remélhető-
leg hű fiai maradnak az egyháznak. 

Ismeretes dolog, hogy az egyháznak a vegyes 
házasságokra vonatkozó eredeti eljárása még semmi 
enyhítést nem ismert, hanem egyszerűen meg kellett 
ezt tiltani a kath. fél lelkészének azon okokból, 

melyek alapján m a n a p is meg kell kisérteni a le-
beszélést még akkor is, ha a reverzális megadása 
már eleve biztosra vehető is. Ép ezért a trienti zsina-
tot közvetlenül követő évtizedekben, ha a vegyes 
vallású párok a lebeszélés után is megmaradtak 
szándékukban, csak clandestine köthettek házasságot 
(protestáns lelkész vagy más tanú előtt, vagy minden 
tanú nélkül) s az ilyen házasság ott, a hol a trienti 
zsinat ki volt hirdetve, semmis volt. 

Mindaddig, míg az ilyen esetek a katholikusok-
nak a protestánsoktól való elkülönültsége miatt csak 
szórványosan s csak a hitük iránt közönyös érzületű 
katholikusoknál fordultak elő, enyhítő intézkedésre 
nem volt szükség. Egyre sűrűbbé válván azonban 
egyes ál lamokban a katholikusok és protestánsok 
között való érintkezés s ez által egyre sűrűbben 
jelentkezvén az érvénytelen házasságok, egyszerre 
két ok is követelte az eddigi fegyelmen való változ-
tatást, a mi abból állott, hogy a szentszék esetről-
esetre adott fölmentéssel a vegyes házasság tilalmát 
bizonyos föltételek (melyek közt a reverzálisnak neve-
zett a legfontosabb) megadása esetén megszüntette. 

Ez új intézkedésnek első oka volt: az érvény-
telen házasságok kötésének megakadályozása, vagyis 
a lelkek üdvének, ott, a hol ez még remélhető, biz-
tosítása. Figyelembe vévén egyrészt az egyház, hogy 
híveiben a protestánsokkal való sűrű érintkezés miatt 
elhomályosodott már a lelkiismeretnek az az eddig 
még maga szerint is jelentkező tiltó szava, hogy az 
élettárs kiválasztásában a más vallásúakat kerül jék; 
másrészt meg tapasztalván az egyház, hogy a vegyes 
házasságra jelentkezők közül igen sokan vannak, kik 
csak a jegyesük iránti szeretet szülte szenvedély 
miatt nem akarnak neki e pontban engedelmeskedni, 
de egyébként remélhetőleg hű fiai fognak maradni : 
lelkük üdvének biztosítása végett az említett föltéte-
lek mellett nem állotta útját házasságuk érvényes-
ségének. A másik ok egyházpolitikai volt. Az álla-
mok úgy a katholikusoknak, mint a protestánsoknak 
házasságát akkor ismerték csak el érvényesnek, ha 
ilyennek fogadta el a kath., illetőleg a protestáns 
házasságjog. Ez utóbbi azonban a protestáns lelkész 
előtt kötött házasságot természetesen érvényesnek 
tartotta s következéskép ilyennek tekintette a k í th . 
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jog szerint clandestinus s ép ezért érvénytelen vegyes 
házasságot is. Ebből az államra nem csekély zavar 
támadt, mert ugyanaz a házasság a kath. félre nézve 
érvénytelen, a protestánsra nézve érvényes volt. 
E zavart a reverzális-féle intézkedés saját ere-
jével nem szüntette ugyan meg teljesen, mert hisz 
minden vegyes házasság előtt nem adtak rever-
zálist, de azért a kath. államokban tényleg mégis 
megszűnt e baj azáltal, hogy ezek azon az alapon, 
hogy a kath. vallást a bevett felekezetekkel szemben 
államvallásnak tekintették, csak azon vegyes házas-
ságokat ismerték el érvényeseknek, melyek reverzá-
lis útján s így a kath. plébános előtt jöttek létre. 
Ezt a reverzális-féle engedményt előidéző két ok 
közül az egyház tulajdonképi indító oka kétségkívül 
az első helyen említett ok volt ; mert bármennyire 
fontosnak tartsa is az egyház az államokkal való 
békéjét, azért a hivek üdve miatt fölállított tilalmán — 
s ilyen volt a vegyes házasság tilalma is mind-
addig nem változtat, míg csak sajátos viszonyok miatt 
maga a hivek üdve nem teszi szükségessé a vál-
toztatást. 

Hogy az egyház e tilalom alól való fölmentést 
csakugyan a folyamodók üdve miatt engedélyezi, 
kitiinik X. Pius pápának a magyar és osztrák püs-
pökökhöz 1907. végén a nuncius út ján küldött ira-
tából is. Ebben előrebocsátva ő szentsége, hogy úgy 
értesülvén, hogy egyik-másik püspök a reverzális 
megigérése után sem dispenzál a neki adott pápai 
fölhatalmazás alapján a vegyes házasságok tilalma 
alól, szigorúan meghagyja nekik, hogy ezentúl ezen 
engedményeit, melyeket ő «a hivek iidve miatt tart 
szükségesnek» a gyakorlatban is foganatosítsák. 

Maga ez a reverzális alapján történő fölmentés 
azonban a hivek üdvének biztosítására sok államban 
csakhamar nem volt elégséges. Nem is említve a pro-
testáns államokat, melyekben a reverzálisnak a kath. 
fél javára való megadását az állam kezdettől fogva 
megtiltotta, a 18-ik század második felében már a 
kath. államok közül is egyik-másik erre az alapra 
helyezkedett, úgy azonban, hogy azért a kath. félre 
nézve a házasságot csak az esetben tekintette érvé-
nyesnek, ha ezt, a kath. házassági joggal megegyező-
leg, a trienti forma megtartásával kötötték. 

Ettől fogva három gond is aggasztotta az egy-
házat a vegyes házasságokból kifolyólag. Az egyik 
volt a papságnak a zaklatása. A kath. plébánosnak 
ugyanis az egyházi jog szerint csak akkor volt szabad 
passive tanúskodni (a mit egyik-másik helyen a gya-
korlat már ez időben activa assistentiával váltott föl), 
ha a felek a reverzálist megadták. Az állam azonban, 
hogy a kath. fél házasságát is érvényesnek tekint-
hesse, követelte a kath. plébánostól a tanúskodást 
e reverzális megtagadása esetén is. Ezen gondja miatt 
azonban az egyház magán a vegyes házasság ügyén 
ép úgy nem változtatott volna, mint az ezzel kap-
csolatos másik ok miatt, t. i. az államokkal meg-

zavarodott békéje miatt. Csupán üldöztetések és 
állami zaklatások miatt sem a papjainak nem engedi 
meg az egyház a törvényeitől való eltérést, sem pedig 
önmaga nem változtat rajtuk. 

A mi ekkor is újabb intézkedéseket tett szüksé-
gesekké, az ismét a lelkek üdve, az érvénytelen há-
zasságok kötésének lehető megakadályozása volt. 
Most már ugyanis a katholikusok és protestánsok 
társadalmi életének egyre teljesebb összeolvadása 
miatt egyre sűrűbbé vált a vegyes házasságokra való 
jelentkezés s másrészt meg az állam védelme miatt 
a protestánsok közül egyre többen voltak olyanok, 
kik a reverzálist megtagadták s a kikkel kötendő 
házasságról a kath. felek lemondani még sem akar-
tak. Bármily súlyos engedetlenség volt is ez részük-
ről, mégis sokan voltak közülök olyanok, kik az 
engedetlenséget csak a szenvedély hatása alatt követ-
ték el s a kik ép ezért az egyház segítségére teljesen 
méltatlanok még sem voltak, mert előre volt látható, 
hogy ők egyébként az egyházhoz hivek akartak 
maradni. A segítség most már nem állhatott másból, 
minthogy az egyház azon államokban, melyekben 
a fönt jelzett állapotok voltak, megszüntesse a vegyes 
házasságokra nézve a trienti forma szükségességét. 
A reverzális megtagadása esetén ugyanis az egyház 
a házasság megkötéséhez egyházat reprezentáló tanút 
már nem adhatott, még oly módon sem, hogy a pap 
csupán képviselje az egyházat a házasság megkötésé-
nél, de áldásában már ne részesítse a feleket (szoros 
értelmű passiva assistentia), mert még az esetben is 
magának az egyháznak assistentiája tette volna lehe-
tővé az engedetlenkedő hivei házasságának érvé-
nyességét. 

A trienti forma megszüntetéséből álló új intéz-
kedéssel a házasság érvényessége az egyház assis-
tentiája nélkül is létre jöhetett ugyan, de azért az 
egyháznak gondoskodni kellett még arról is, hogy 
az ily házasságnak érvényessége az ellene indított 
per esetén bebizonyítható is legyen, vagyis gondos-
kodnia kellett arról, hogy az ily házasságok is oly 
nyilvános fórumok előtt köttessenek, melyeket az 
állam akkoriban a házasságra vonatkozólag ilyenekül 
elismert. Ez adja a magyarázatát annak a látszóla-
gos ellenmondásnak, hogy míg az egyház e kedvez-
mény megadása előtt a reverzális megtagadása ese-
tén nem adta meg az engedélyt arra, hogy a kath. 
plébános akár csak passive is assistálhasson, most a 
trienti forma megszüntetése után (de csakis ott, a 
hol ez megszüntettetett) megengedi az egyház, hogy 
az ily házasságok, ha a jegyes pár óhajtja, a kath. 
plébános jelenlétében is megköthetők legyenek. Ezzel 
a jelenléttel ugyanis a plébános már nem az érvé-
nyességet tette lehetővé (mert a trienti forma meg-
szüntetésével érvényes a vegyes vallású pároknak 
házassági szerződése egyetlen tanú nélkül is), s nem 
az egyházat képviselte, hanem csak mint olyan tanú 
volt jelen, kinek tanúskodását egyház és állam, mint 
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hivatalos közegnek tanúskodását ismerte el (tágabb 
értelemben vett passiva assistentia). 

Ebben leli magyarázatát továbbá az is, hogy az 
ily kedvezményben részesült államok püspökeihöz 
küldött szentszéki utasítás külön kiemeli azt is, hogy 
a csupán «coram ministro acatholico» kötött házas-
ságot is érvényesnek kell tekinteni, természetesen 
nem azért, mintha jelenléte tenné ezt érvényessé, 
hanem csak azért, mert az a körülmény, hogy ő 
előtte, mint az államtól is elismert hivatalos közeg 
előtt köttetett, a házasság létrejövését kétségen kiviíl 
helyezi. Ez volt azután az oka annak is, hogy a 
magyar püspöki kar a polgári házasság behozatala 
után a tágabb értelmű passiva assistentiát, mint a 
mi az állami házasság hivatalos közegének közbe-
jöttével úgyis fölöslegessé vált, eltörölte s csak az 
egyházat képviselő assistentiát hagyta meg, a miben 
a kath. plébános csak a reverzális megadása esetén 
részesítheti a feleket. S mivel ez az utóbbi assis-
tentia az államokban, melyekben a kötendő vegyes 
házasságok a trienti forma megszüntetésének ked-
vezményében részesültek, akkor már activa volt, ez 
időtől fogva a passiva assistentiának mind a két 
alakja nálunk, mint idejét mult intézmény, megszűnt. 
Ez volt végre az oka annak, hogy mikor Magyar-
országból azt a «Mixta» cimű cikk írója sze-
rint is fölösleges kérdést intéztek Rómába, vájjon 
érvényesnek kell-e tekinteni a csupán polgári forum 
előtt kötött vegyes házasságot is s nem szükséges-e 
érvényességéhez, hogy legalább «coram ministro 
acatholico» köttessék, Róma igenlőleg felelt s az 
utóbbinak szükségességét megtagadta. 

Ezek után visszatérhetek azon állításom igazo-
lására, hogy a XVI. Gergely-féle engedmény nálunk 
nemcsak hogy nem fölösleges, hanem kérnünk kel-
lene ezt, ha még meg nem volna. Azok a tulajdon-
képeni okok ugyanis, a melyek miatt az egyház e 
kedvezmény megadását a múltban szükségeseknek 
látta, nemcsak hogy mind megvannak manap is, 
hanem manap már sokkal kényszerítőbbekké váltak. 
Nálunk a katholikusok és protestánsok társadalmi 
életének összeolvadása, főleg a városokban, ma már 
majdnem teljesnek mondható s másrészt meg a hit-
élet élénksége, a tagadhatlanul létező örvendetes 
jelek mellett is, még sok kivánni valót hagy hátra. 
Az előbbi körülmény okozza azután, hogy manap 
már még többen jelentkeznek vegyes házasságra, 
mint a múltban, az utóbbi pedig, hogy mikor a pro-
testáns fél a reverzálist megtagadja, a kath. fél az 
ilyenkor szükséges lelki erőt még gyakrabban nem 
bírja kifejteni, mint a múltban. Hozzájárul, hogy 
manap már polgári házasság is van s hogy a gyenge 
hitű társadalom, ha viselkedésével nem legyezgeti is 
egyenest azoknak eljárását, kik oly kötelékben élnek, 
mely csupán az állam előtt érvényes házasság, arra 
azért már szorgosan ügyel, hogy viselkedése semmi 
olyasmit ki ne fejezzen, mintha ő az ilyeneket min-

den tekintetben valódi házasfeleknek nem tartaná. 
Maga ez a körülmény is tehát tetemesen szaporítaná 
az érvénytelen vegyes házasságok számát, ha épen a 
szóban levő kedvezmény ennek elejét nem venné 
s azért épen a polgári házasság miatt is meg kellene 
ezt szerezni, ha még meg nem volna. Nem szabad 
ugyanis figyelmen kiviíl hagyni ama tényt sem, hogy 
minálunk is áll a reverzális nélkül vegyes házasságra 
lépő katholikusokra az, a mit fentebb általában mon-
dottam, hogy igen sokan közülök, minden engedet-
lenségük mellett, sem méltatlanok teljesen az egyház 
segítségére. Tagadhatatlan, hogy sokan vannak köz-
tük olyanok is, kiknek hitéletén s gyermekeiknek neve-
lésén nagyon is meglátszik, hogy az egyház nem ok 
nélkül tiltja a vegyes házasságokat ; de tagadhatatlan 
az is, hogy sokan közülök még abban a hitéletre oly 
sorvasztólag ható légkörben is gondosan gyakorolják 
hitüket, sőt vannak köztük, kiknek élete valóságos 
önkéntes vezeklés a házasságukkor elkövetett bün 
miatt, a nélkül hogy azért protestáns hitvestársuknak 
életét bármiben is keserítenék. Minő vigasz a lelki-
pásztorra is, hogy ezek a j ó lelkek egykori engedet-
lenségük mellett is érvényes házasságban, nem pedig 
a bűnre való folytonos alkalomban élnek! 

Hátra van még, hogy a cikkíró úrnak azon föl-
fogására is feleljek, mellyel ő a kedvezmény fentar-
tásában «épen nem képzelt, hanem nagyon is actu-
alissá válható veszedelmet» lát. Az egyik ok, mit 
ennek bizonyítására cikke elején és végén is felhoz, 
az, hogy sokan igazságtalannak tartják és fogják is 
tartani az egyház eljárását, mert akkor, mikor két 
tisztán katholikus köt csupán polgári házasságot, ez 
utóbbit érvénytelennek, mikor pedig egy katholikus 
azt a hibát is elköveti, hogy protestánssal kél egybe, 
akkor ennek tisztán polgári házasságát érvényesnek 
ismeri el. Ezen érvelésnek gazdái közül nem nevez 
meg a cikkíró úr senkit sem s azt hiszem, ezzel jó 
szolgálatot telt nekik. Lehet-e akárhány vegyes házas-
ságra készülő katholikus jegyesnek lelkületét egy 
rangba helyezni annak a két kath. félnek lelkületével, 
kiknek semmi sem állja útját, hogy a polgári házas-
ságon kívül még egyházi házasságot is kössenek (ha 
van akadály, akkor ezt az egyház, néhány abnormá-
lis esetet kivéve, propter periculum matrimonii civilis 
úgyis dispenzálja), s a kik még sem kötik meg csupán 
azért, hogy az egyháztól való függetlenségükkel tün-
tessenek? Volna-e abban ésszerűség, lia az egyház 
ráerőszakolná az ilyeneknek egybekelésére azt az 
egyházi érvényességet, a mit ők maguk egyenesen 
kikerülni akarnak? 

A másik ok pedig, a mely miatt a cikkíró a ked-
vezményt veszedelmesnek tart ja az, liogy ez meg-
kevesbíti a reverzálisok számát, mert sokkal többen ad-
nának szerinte reverzálist, lia azt mondhatná a plébános 
a feleknek : vagy adtok reverzálist, vagy pedig érvény-
telen lesz a liázasságtok. Hát tegyük föl, hogy töb-
ben adnának, bár manap is elég erős «vagy»-ok közé 
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tudja szorítani híveil a pap (vagy adsz reverzálist, 
vagy pedig halálos bűnben és az egyháztól kiközö-
sítve kötöd meg házasságodat s ép azért most gyó-
náshoz vagy szent áldozáshoz való j árulásra nem is 
gondolhatsz) s mégis igen sokan vannak, kik rever-
zális nélkül kötik meg házasságukat s a kiknek más-
részt jó nagy százaléka olyan lelkületű, hogy az egy-
ház segítségére még se méltatlan. Ép ez utóbbi tény 
vezet rá a kérdés helyes megítélésére. Ez utóbbi 
tényből kiviláglik ugyanis, hogy nem azzal kell el-
bírálni a kérdést : több lesz-e a reverzális az enged-
mény visszavonása után, vagy kevesebb? hanem 
azzal: többen vesznek-e el az engedmény vissza-
vonása esetén azon lelkek közül, kiket még meg 
lehet menteni, avagy kevesebben ? Bizonyára egyet-
ért velem a cikkíró úr úgy abban, hogy az enged-
mény visszavonása ebből a lényeges szempontból 
csakugyan veszedelmes volna, mint abban is, hogy 
nekünk, papoknak, ugyanazt a lelki politikát kell 
követnünk, mint a mi ki van nyilatkoztatva az Úr-
istenről: calamum quassatum non conteres, l inum 
fumigans non extinguas. Ép azért biztos reménye-
met fejezem ki, hogy ezek után ő is bele nyugszik 
abba, hogy csak marad jon meg a XVI. Gergely-féle 
engedmény mindaddig, míg azt az óhajtva várt 
kath. hitélet föllendülése csakugyan fölöslegessé 
nem teszi.1 Hajdú Tibor dr. 

Hipotézisek Mózes ötödik könyvének ere-
detéről. 

Két mereven ellentétes vélemény áll előttünk 
Mózes ötödik könyvének eredetéről. Az egyiket tart-
ják a racionálisták, élükön Wellhausennal,2 a kik 
merész hipotézisre (feltevésre) alapított, még meré-
szebb, de gyengén megokolt és a józan exegeták előtt 
alig elfogadható érvekkel akarják bizonyítani az ős-
deuteronomium (das Urdeuteronomium) Josias kora-
beli eredetét. Szerintök e része a Deuteronomium-
nak a magja nemcsak Mózes ötödik könyvének, ha-
nem az egész Pentateuchusnak, a melyhez idők fo-
lyamán a többi részek hozzáadva és a fogság után 
a mai formába gyúrva, a zsidó népnek a vállaira 
akasztva lettek. 

Szerintök tehát még e legrégibb rész sem látta 
sohasem Mózest, hanem hogy nagyobb tekintélyt köl-
csönözzenek neki, a későbbi szerkesztők tulajdoní-
tották az ó-kor e legnagyobb prófétájának. 

Csak egy érvet hozok fel állításuk megcáfolására, 
a mi bárkinek, a ki nem elfogult, elégséges. Lehetet-
len és az összes népek történetében páratlanul álló 
csalással állanánk szemben, ha ez valóban igy volna. 
E törvénnyel semmi kedvezményt, sőt a lehető leg-

1 Ugy értesülök, mintha a S. Congr. Concilii az eszme-
cserét képező kérdésben már is határozott volna. Szerk. 

2 Die Comp, des Hexateuchs in den historischen Büchern 
des A. T. mit Nachträgen. Berlin 1889. 191—195. 1. 

súlyosabb terheket rótták a zsidó nép vállaira. Kér-
dem már most, vájjon el tudja-e valaki képzelni, hogy 
egy nép minden ellentmondás nélkül ily súlyos tör-
vényeket magára vállaljon, hacsak nem lett volna 
meggyőződve és atyáik hagyományából megnyugtatva, 
hogy e törvények valóban Mózes törvényei ? Valóban 
együgyű nép lett volna a zsidó, pedig hogy nem volt 
az, már a legrégibb ó-korban fényesen tanúskodnak 
a szentírás lapjai. 

Nem kevésbé merésznek látszik a másik hipo-
tézis, a melynek szerzője a hírneves pentaleuchus-
exegeta P. Hummelauer Ferenc.1 Hipotézisét felépíti 
I)t. 31., 9., Jos. 24., 26. és I. Reg. 10, 25. fejezeteire. 

Az elsőből következteti, hogy Mózes könyve, me-
lyet Dt. 31, 9. szerint átadott a papoknak megőr-
zés végett, nem tartalmazott mást, mint a pentalogust 
(Dt. 6 , 1—7., 11.), áldásokat és átkokat (Dt. 28.), a 
praeambulumot (Dt. 5.), a paraenesissel (Dt. 7 , 12— 
11, 32.), ezeken kívül semmi egyebet és ezt egy szó-
val a szövetség szavainak (verba foederis) nevezi. 
Ez volt Mózes eredeti könyve, a melyet halála után 
két ízben bővítettek. Első évben Józsue kormányzá-
sának a vége felé, a bírák korának az elején, a mi-
kor Jos. 24, 26. szerint Dt. 26, 16—27, 26. részt 
az előző részekhez hozzácsatolták; a második ízben 
Sámuel idejében, a királyok korának kezdetén, a 
mikor I. Reg. 10, 25. szerint Dt. 12, 1—26, 15. tör-
vényeit írták össze és Sámuel a thorához csatolta. 

Hogy P. Hummelauer összeütközésbe ne kerül-
jön a trienti zsinattal, mely az összes a kánonba fel-
vett könyveket biztos szerzőknek tulajdonítja, azt a 
merész állítást kockáztatja2 meg, hogy a kérdés a 
szentírási könyvek szerzőiről merőben történeti és 
nem theologiai kérdés, a minek bizonyítására hivat-
kozik a szentatyákra, de teljesen tévesen. A szent-
atyák ugyanis csak azon könyvek szerzőiről nyilat-
koznak ily értelemben, a kik a traditióban bizony-
talanok. A ki elfogadja P. Hummelauer véleményét, az 
a két legutóbbi zsinatnak a kánonra vonatkozó ha-
tározatát a lehető legtágabb értelemben kell, hogy 
magyarázza, miként azt a nevezett szerző teszi, már 
pedig igy értelmezni veszedelmes, mert logikai kö-
vetkezetességgel teljesen a modernista exegetáknak 
ad igazat. 

Különben teljesen helytelen P. Hummelauernak 
a véleménye a mózesi törvények elaslicitására vonatko-
zólag és katholikus exegétának merőben idegen. Mert, 
hogy a törvény -/.a-' eçooajv toldásokat megengedett, arra 
a fent idézett fejezete a Királyok könyvének nem elég 
argumentum, annál kevésbé, mert abból csak az kö-
vetkezik, hogy Sámuel egyes törvényeket, metyek a 
királynak jogait és kötelezettségeit a néppel szem-
ben szabályozzák, irt be a törvénykönyvbe. Hogy 
pedig Józsue a Mózes haláláról szóló részt csatolta a 

1 Comm. in Deut. Parisiis 1901. 
2 Exeg. zur Inspirationsfrage. Mit besonderer Rücksicht 

auf das A. T. Bibl. St. IX. 4. Freiburg im Br. 1904. 
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Deuteronomiumhoz, az már a legrégibb értelmezők 
véleményeiből világos. 

Még kevésbé lehet összeegyeztetni e hipotézist 
Krisztus és az apostolok tanúbizonyságával, a kik az 
egész Deuteronomiumot Mózesnek tulajdonították és 
törvényeit, mint Mózes törvényeit, idézték és tartották 
meg; már pedig ha Hummelauer hipotézise helyes, 
akkor sem Krisztus, sem apostolai tévedhetetlenek 
nem voltak, a mit állítani nem szabad. Takács Guidó. 

A párbér jogi természetéhez. (vm.) 
Szintúgy nem bizonyítja ezt Timon harmadik 

érve sem, hogy t. i. a személyes tizedet, mely szerinte 
egykor a párbér t helyettesítette, hasonlóképen csak a 
nős férfiaktól követelték.1 Erre nézve m á r Kováts Gyula 
megjegyezte, hogy az úrbéri szolgáltatások is nem 
egyszer a házas állapotban élő jobbágyoktól kö-
veteltettek s azért mégsem ju tha t senkinek eszébe 
ezeket személyi és nem dologi tehernek tekinteni. 
Pl. a mikor ilyet olvasunk egy 1582. évi u rbár ium-
b a n : «ad festum Nativitatis Domini singulus 
colonus uxoratus, sive sit integrae aut dimidiae 
sessionis colonus, tamen dat domino terrestri avenae 
cubulum iiniim et gallinam singulam».2 Itt a szol-
gáltatás a birtokláson kivül még bizonyos személyi 
állapottól is függ, a mi azonban a teher dologi vol-
tát azért meg nem szünteti. 

Az a körülmény, hogy a párbér t a házas álla-
potban élőktől követelik meg, magában véve még 
nem jelent egyebet, mint annak megállapítását, hogy 
mikor kezdődik valakire nézve a szolgáltatás köte-
lezettsége. Miután ugyanis a p írbér bizonyos ter-
mesztmények szolgáltatásában áll, természetes, hogy 
ennek teljesíthetősége vagyoni öi.állóságot, rendelke-
zési jogot tételez fel. Azt pedig szükségtelen mondani , 
hogy a földmívelő népnél e kettő rendszexint 
összeesik. 

Abból tehát, hogy a párbér t házas emberek 
kötelesek fizetni, még nem lehet ar ra következtetni, 
hogy minden házas ember tartozik ezt fizetni. Sem 
pedig arra, hogy a párbérkötelezettség csakis a házas 
embereket terhelheti . A mint nem lehet azt állítani, 
hogy a házasság magában véve, minden esetben, pá r -
bérkötelezettséggel jár, úgy azt sem lehet mondani , 
hogy a párbérnek, mert bizonyos körülmények közt 
házas emberek fizetik, okvetlenül személyi termé-
szetű szolgáltatásnak kell lennie. 

Mert van ugyan számos egyházlátogatási jegy-
zőkönyv, ha az 1322. évi elefanti oklevéltől eltekin-
tünk is, a melyben oly szavakkal van a párbér 
megállapítva, a melyek tisztán személyi természetű 
kötelezettséget jelentenek, de épen oly nagy, ha nem 
nagyobb számmal találunk az egyházlátogatási jegy-

1 A párbér jogi természete. 18. 1. 
2 Gróf Károlyi család oklevéltára. Bpest, 1885. 111. 518. 

zőköny vekben föl jegyzéseket, a melyek viszont dologi 
tehernek jelzik e szolgáltatást. 

Timon ugyan azt mondja , hogy a visitatiókban 
használni szokott ezen kitételek : «singulis sessio-
nibus», «a qualibet sessione», mindig egy értelemben 
veendők ezekkel «singuli sessionati», «singuli coloni», 
ezek pedig nem úgy értendők és fordítandók, hogy 
«minden egyes telkes» vagy «minden egyes jobbágy», 
hanem mindig alat tomban ér tendő: «házasságban 
élő» «házas», mely azonban, mint magától érthető 
dolog, a visitatióból elmaradt. 

Azonban jogi kérdésekben nem lehet helye ily 
önkényes magyarázatoknak. Ha a visitatió «a qua-
libet sessione»-t mond, akkor nekünk nincs jogunk 
felcserélni ezt egy más szóval, melynek más a je len-
tése, sem megtoldani olyasmivel, a mit a visitatió 
nem mond. 

Egyébiránt, hogy Timon mily tévesen határozta 
meg a párbér alanyát és jogi természetét és hogy 
mennyire tévedett, midőn azt írta könyvében, hogy 
azt a szoros kapcsolatot, mely egykor a nős állapot 
és a párbér közt fennállott, a párbér vagyonszerinti 
felosztása — mely az oblatiók kötelezővé válása után 
következett volna be — lassankint meglazította és 
természetszerűleg maga után vonta a felfogást, hogy 
a pá rbér nem a személyhez, hanem dologhoz kötött 
teher (215. 1.), azt még az elmondottaknál is sokkal 
jobban igazolja az a körülmény, hogy m á r a közép-
korban is épen úgy szerepel a dologi párbér, mint 
akárcsak ma. 

Ismerünk pl. egy a XV. század elejéről származó ok-
levelet, a melyben a következő szavakat olvassuk : 
«singuli Iiospitum et jobagionum, singulis annis, de 
qualibet domo, plebano — unum cubulum siliginis — 
administrabuntB.»1 

Az oklevél, mint alább látni fogjuk, egy peres 
ügyet befejező egyezséget foglal magában, pontosan 
és gondosan megszerkesztve és felsorolva azokat a 
föltételeket, a melyek alatt a felek az ügyet befejez-
ték s a melyekre magukat kölcsönösen kötelezték. 
A mit tehát az oklevél írója a szövegbe fölvett, az 
nem volt olyan valami, a mi akkor, abban a pilla-
natban, a mikor e szavakat leírta, pat tant ki az 
ő agyából, hanem annak előbb, többek részéről 
is, alapos megfontolás tárgyát kellett képeznie. Az 
egyezkedő felek és azok, a kik a köztük létre-
hozandó egyezség megállapításán fáradoztak, nagyon 
jól tudták, hogy nem megy egyre, azt i rat ják-e 
az oklevélbe, hogy «quilibet jobagio conjugatus» tar-
tozik a szolgáltatást teljesíteni, vagy pedig «singuli 
jobagionum, de qualibet domo». Ha tehát mégis ez 
az utóbbi kifejezés került a szövegbe, akkor ezt akar-
ták és nem egyebet. 

Ámde ez esetben bizonyára sem azt nem lehet 

1 Schmauk : Supplementum analectorum terrae Scepu-
siensis. II. 18. 1. 
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mondani, hogy a «de qualibet domo» csupán «sablon-
szerű kifejezés», mely azonos értelmű a «sessio»-val, 
a «sessionalus»-sal, sem nem lehet a «domus»-féle 
kitételből arra következtetni, hogy az a szoros kap-
csolat, mely egykor a házasság és a párbér közt 
fennállott, ülővel lassankint meglazult; még kevésbé, 
hogy a kitétel a személyes tehernek csupán vagyon-
szerinti felosztását jelzi, hanem kénytelenek vagyunk 
az oklevél szabatos és világos szövege előtt meg-
hajolva elismerni, hogy a középkorban a tisztán 
status personalishoz kötött személyes párbér mellett 
megvolt a kizárólag dologhoz, házhoz, telekhez kötött 
párbér is, épen ügy, mint megvan ma. 

VII. 
Miután oly hosszasan foglalkoztunk a pár-

bér eredetével s miután középkori történelmi emlé-
keink, nemkülönben a visitationalis jegyzőkönyvek 
följegyzései egybehangzóan amellett tanúskodnak, 
hogy Timon elmélete a párbér eredetéről a törté-
nelmi kritika előtt meg nem állhat, úgyszólván le-
hetetlen kitérnünk az elől a kérdés elől, vájjon hon-
nan, miből származott tehát a párbér, ha nem az 
oblatiókból? Vájjon nem lehet-e a párbér keletkezé-
sét visszavezetni esetleg a dologi kegyuraságra ? Nem 
birja-e jogalapját a földesúri ha ta lomban? 

Timon ez utóbbi kérdésekre természetesen 
tagadó választ ad, még pedig a következő okokból. 

«A patronus-földesuri jognak és párbérnek a tör-
ténelmi fejlődésben semmi köze egymással; mert 
midőn még a régibb egyházalapitások történtek, a 
manapság jogilag kötelező szolgáltatások az önkén-
tes adományozás stádiumában voltak, már pedig 
olyan egyházi szolgáltatásra, melynek positiv jog-
alapja még az egyházjogban nem volt kifejlődve, a 
patrónus földesúr nem kötelezhette jobbágyait. Ha 
azonban ettől eltekintünk is, kérdés, minő jogalapon 
kötelezhette volna a földesúr jobbágyait a párbér-
fizetésre? A dominium jogán nem tehette azt, mert 
a szabad jobbágynak ura irányában tartozása — a 
terragium — kezdetben jogszokás, később a királyi 
decretumok által megállapítva volt ; a szokottnál 
többet a földesúr nem követelhetett ; nem különösen 
nálunk, a hol a XIII. század második fele előtt a 
szabad jobbágyok nem állottak a földesúr magán-
hatalma alatt. Egyházi jogánál fogva szintén nem 
tehette ezt, mert az egyház soha sem ruházta át 
ezen jogát a patronusokra.» 

«De hogy a párbér a jus patronatussal semmi 
összefüggésben nincs, hogy az nem nyugodhatott a 
jobbágyi birtok földesúri tulajdonán, nem volt a 
patronus-földesúr tulajdonát terhelő kötelezettség, 
eléggé bizonyítja azon körülmény, hogy a tridenti 
zsinat határozatai alapján, midőn egyrészt megálla-
píttatott a lelkészi congrua, másrészt erre való tekin-
tetből az oblatiok jogilag kötelező szolgáltatásokká 
lettek, a patronusok a közönséges egyházjog szerint 

a congrua ilyetén kiegészítése, azaz a párbér fize-
tés alól fölmentettek» stb. (44. 1.) 

Mielőtt Timon ellenvetéseire és ezzel egyúttal a 
fenntebb fölvetett kérdésekre is válaszolnánk, előbb 
egy pillantást kell vetnünk arra az eljárásra, a 
melyet nálunk a középkorban az egyházak megala-
pításánál követni szoktak. 

Hazánkban is, mint más keresztény országokban, 
csak az illetékes egyházi hatóság előzetes vagy utó-
lagos tudtával és beleegyeztével lehetett egyházat ala-
pítani. 

Midőn a birtokos földesúr, vagy földesurak, az 
egy családhoz tartozó birtokos nemesek lelkében 
megfogant az elhatározás az alapításra vonatkozólag, 
a legtöbb egyház ily földesúri alapításnak köszöni 
létrejöttét, az alapítani szándékozók megjelentek a 
megyés püspök vagy helyettese előtt és előadván az 
okokat, a melyek az alapítási szükségessé tették, 
engedélyt kértek arra, hogy a templomot felépíthessék. 

A földesúr a leggyakrabban azzal indokolja meg 
a püspök előtt kérését, hogy az anyaegyháztól való 
nagy távolság miatt sem ő és családja, sem pedig 
jobbágyai nem képesek vallási kötelezettségeiknek 
kellő mértékben eleget tenni. 

így hivatkoznak jobbágyaik lelki szükségleteire 
Miklós comes 1307-ben,1 a karcsai nemesek 1308-
ban,2 a lehotai nemesek 1309-ban,3 Bichar és Zubrata 
nemesek 1311-ben4 stb. midőn Nárason, Karcsán, 
Lehotán, Zolnán egyházat kívánnak alapítani. 

Ha a püspök meggyőződött a kérelem jogosult-
ságáról, megadta az engedélyt és vagy mindjár t 
akkor, vagy a fölszentelés alkalmával rendezte az 
új egyház viszonyát a materhez. 

Ennek igen fontos és életbevágó részét képezte 
a két egyház és papjai jövedelmének megállapítása. 

Minden anyaegyháznak meg voltak ugyanis, 
mint ilyennek, a maga jövedelmei : «proventus, quae 
sunt de specialibus proventibus matricis ecclesiae».5 

A püspök vagy fönntartotta e jövedelmeket érin-
tetlenül továbbra is az anyaegyháznak, vagy pedig 
egy részt átengedett ebből az új egyház részére, ez 
esetben azonban rendszerint bizonyos kárpótlást 
rendelt fizetni a maternek, a leány egyház hi veitől. 

Valahányszor a jövedelmek, oblatiok, obventiok, 
mortuariák és egyéb szolgáltatások: a sápok, cubu-
lusok és metreták ilyen alkalomból szóba kerülnek, 
mindig azt tapasztaljuk, hogy legyen bár arról szó, 
hogy ezen jövedelem a jövőben is biztosíttassék az 
anyaegyháznak, vagy arról, hogy az ebből átenge-
dett rész fejében az anyaegyház plébánosa kárpót-
lást nyerjen, mindig a földesúr az, a ki erre nézve 
az egyházi hatósággal tárgyalást folytat, a ki a meg-
állapodásból előálló kötelezettséget vállalja. 

Akár azt az oklevelet tekintsük meg, a melyben 

1 Fejér VIII. 1. 228. 2 Knauz II. 580. 3 Fejér VIII. 1. 351. 
4 U. ott. IX. 1. 544. » Knauz II. 380. 
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1300-ban Jordan comes engedélyt nyer arra, hogy 
birtokán Vitkovczen kápolnát emelhessen, akár a 
nehei nemesek és a szentkirályi egyház közt 1318-
ban felmerült esetet olvassuk el, akár pedig az 1375-
ben György és Tamás comesek által alapított kápolna 
fölszentelésekor történteket, mindenhol a nemeseket 
látjuk szerepelni, kötelező ígéreteket tenni, a jöve-
delmek befolyását biztosítani. 

Az 1300-ban kelt oklevél szerint üdém Jordanus 
comes, aut sui haeredes, haeredumque suorum succes-
sores, dispendiosum defectum per retractionem cubu-
lorum et oblationum matrici ecclesiae causatum — 
recompensantes — unum fertonem argenti — solvere 
tcneantury).1 

Ugyanígy olvassuk a nehei nemesekről is, hogy 
«obligantes se — ut non in praejudicium ecclesiae 
sancti Regis ipsum oratorium erigerent — ita tamen, 
quod omnia j u r a — tam in cubulis quam in dena-
riis et aliis proventibus — sacerdoti sine aliquo 
obstaculo perpetuis temporibus dare tenebuntur».2 

Valamint 1375-' >en György és Tamás comesek 
felől is azt írja az oklevél, hogy «obligantes se ipsos 
et posteros eorum nobiles praenotati universas elee-
mosinas débitas, videlicet metretas et alias quasvis 
ad praedictam matrem ecclesiam ipsorum perpetue 
fieri commisissent».3 

Hogy a földesurak e szereplése a plébánosi 
jövedelmek biztosítása körül, nem puszta forma-
litás, nem merő véletlenség, sem pedig nem áll 
egyedül abban — mint ezt a bajmóci plébános eseté-
ben láttuk — hogy a plébánost illető jövedelmet 
esetleg kényszer útján is behajtsák a híveken, hanem 
oly eljárás, a minek alkalomadtán meg volt a maga 
jogi következménye is, azt látjuk abból, hogy az oly 
esetben, a mikor a plébános e szolgáltatásokkal kap-
csolatban valamit sérelmesnek talál magára nézve, 
nem a jobbágyok ellen emel panaszt az illetékes 
hatóságnál, hanem a földesúr ellen. 

így jár t el 1322-ben János elefánti lelkész, midőn 
az alsó- és felső-elefánti nemes urakat perbe fogta 
az esztergomi érsek vicariusa előtt azon szolgáltatások 
és járandóságok miatt, a melyeket ezek jobbágyaitól 
kellett volna megkapnia. S midőn később a pert közös 
megegyezéssel beszüntették, ugyancsak a nemes urakkal 
állapodott meg, Domonkos pereszlényi plébános és 
alesperes előtt, a jobbágyok szolgáltatásaira és stola-
dijaira nézve «ad que omnia praemissa et singula 
praemissorum — ezek az oklevél befejező szavai — 
praelibati comités se ipsos personaliter, annotatum 
autem Mathiam procurator ejusdem, sponte obligavit 
coram nobis».4 

Miután a nemesség a régi világban sem teljesí-
tett semmiféle köteles egyházi szolgáltatást s miután 
ennek dacára ismételten azt olvassuk okleveleinkben, 

1 Fejér VI. 2. 268. 2 Anjoukori okmánytár I. 451. 
8 Fejér IX. 5. 65. 4 Anjoukori okmánytár II. 12. 

hogy az ezen szolgáltatást érintő összes kérdésekben 
és ügyekben a nemes urak j á rnak el, úgyannyira, 
hogy lia a plébánosok a szolgáltatásokból kifolyólag 
jogorvoslattal kénytelenek élni, még ekkor sem a 
szolgáltatásra kötelezett jobbágyok, hanem a földes-
urak ellen fordulnak panaszaikkal, ennek más ma-
gyarázatát adni nem tudjuk, mint hogy ezen szol-
gáltatásokat a földesúr kötötte le, jobbágyai részéről 
a plébános javára. 

Timon azt hozza föl ez ellen, hogy a földesúr 
ezt a dominium jogán nem tehette, mert jobbágyai-
tól szokottnál nagyobb tartozást nem követelhetett. 

Ám fogadjuk el ezt az ellenvetést, bár nem hisz-
szük, hogy Timon ki tudná mutatni, hogy lia a föl-
desúrnak nem volt is meg a szorosan vett joga ehhez, 
nem lett volna meg legalább a hatalma arra, hogy 
jobbágyait ily szolgáltatásra rászorítsa. De nem ál-
lott-e rendelkezésére a földesúrnak más mód is, hogy 
e jövedelmet a plébánosnak biztosítsa, mint csupán 
a hatalmi eszközök alkalmazása? 

Az egyházalapító földesúr, mint láttuk, úgyszól-
ván kivétel nélkül gondol jobbágyaira, ezek érdekeire, 
könnyebbségére is. Nemcsak gondol reájuk, hanem 
a püspök előtt egyenesen azt hozza föl indokul 
szándéka megvalósítása mellett, hogy gondoskodni 
akar jobbágyai lelki szükségleteinek kielégítéséről. 

Ha a földesúr ily nagy súlyt helyez arra, hogy 
jobbágyaira nézve megkönnyítse a templomba járást , 
a szentségekhez való járulást, ha lehetővé teszi szá-
mukra, hogy ne keljen esőben, hóban, sárban, fagy-
ban a nagy távolságra eső anyaegyházba fáradniok, kis 
gyermekeiket odavinniök, hanem odahaza, saját köz-
ségükben tegyenek eleget vallási kötelességeiknek, 
vájjon nem természetes-e, hogy tőlük is bizonyos 
hozzájárulást, áldozatot kíván ennek keresztülvitelére ? 
Vájjon nem tűzhette-e ki a földesúr föltételül, hogy 
ha ő fölépíti, megalapítja az egyházat, a plébános 
jövedelmeihez jobbágyai is járul janak bizonyos szol-
gáltatásokkal? Avagy nem állhatlak-e elő maguk a 
jobbágyok is ily ajánlat tal? Hiszen minden tekintet-
ben méltányos volt, hogy ők is élvezvén az új egy-
ház előnyeit, az új pap ellátásához szintén hozzá-
járuljanak. Még pedig nem csak a hivek vagyoni 
viszonyaitól, buzgalmától, elhatározásától függő és 
ennélfogva bizonytalan, változó oblatiók révén, ha-
nem meghatározott, kötelezőleg megszabott szolgál-
tatás által is. 

Ha azután a földesúr kérelmére a püspök vagy 
helyettese engedélyezte az egyház megalapítását, föl-
szentelését és ezzel elérkezett annak ideje, hogy úgy 
az anyaegyháznak, mint az újonnan létesítettnek jöve-
delmei rendeztessenek, csakis a földesúr lehetett arra 
hivatva, hogy a jobbágyok által teljesítendő, a job-
bágyok által elvállalt szolgáltatásokat a tulajdonát 
képező, de jobbágyai kezén lévő ingatlannal kap-
csolatba hozza ; úgyszintén arra is csak egyedül ő 
lehetett jogosítva, hogy a tisztán személyes állapot 



164 RELIGIO I.XVII. évf. 1908. 

szerint megállapított szolgáltatást örök időkre köte-
lezővé tegye; mert ha a jobbágyok maguk a föl-
desúr hozzájárulása nélkül vállalták volna magukra 
e szolgáltatásokat, akkor ez a kötelezettség csak őket 
és legfeljebb még örököseiket terhelte volna, nem 
pedig azokat is, a kik esetleg később lettek a jobbágyok 
sorába fölvéve. 

Akár a személyi állapot szerint fizetett párbér t 
vegyük tehát, akár azt, mely egyes jobbágytelkeken, 
házakon nyugodott, ez mindig a földesúr részéről 
lett megállapítva, ennek a szolgáltatásnak a teljesíté-
séért mindig a földesúr kezeskedett. 

A szolgáltatás jogalapja tehát abban a meg-
egyezésben keresendő, mely egyfelől a plébánia jöve-
delmeinek megállapítására nézve, más felől pedig az 
egyházi teendők végzésére nézve a földesúr és az 
egyházi hatóság közt szerződésszerííleg létre jött. 

Hogy a pá rbér jogalapját valóban ebben kell 
keresnünk, a már elmondottaknál is világosabban 
és határozot tabban tanúsítja, a mi a Szepességben 
történt, a XV. század kezdetén. 

Itt ugyanis László knini püspök és a savniki 
apátság kormányzója, egy birtokot vásárolt a 24 sze-
pesi város egykori comesétől, Egbonfredtől és Arnót-
falvi Miklós fiától, Jakabtól. A birtokról azután 40 hold 
szántót és két rétet László püspök a csütörtökhelyi 
plébánosnak adományozott a maga, szülői és az elhunyt 
hivek lelki üdvére. Azonban, az ajándékozáshoz kö-
tött föltételek miatt bizonyos ellentétek merültek 
föl egyrészről a püspök és a plébános, más részről 
pedig a város közt, melyek per re vezettek. Végre 
néhány jóakara tú ember fáradozásának sikerült az 
ellentéteket elsimítani és a feleket rábírni, hogy egy-
mással békességesen kiegyezzenek. Az egyezség létre 
is jött 1410-ben, Szepeshelyen, a szepesi prépost 
vicariusa előtt, a kit a püspök fölkért, hogy az 
egyezség pontjait erősítse meg. Két év múlva 
pedig ezt Castiglione Branda bibornok, pápai követ 
által is átíratta és jóváhagyatta, a ki ez időben 
Lőcsén tartózkodott. 

Az egyezség szerint László püspök a 40 hold 
szántót és két rétet újból a plébánosnak adományozta 
összes tartozékaival együtt ; Miklós plébános pedig 
ezt egyháza nevében elfogadta és ennek fejében köte-
lezte magát, hogy a szent Ilonáról nevezett arnót-
falvi egyházban hetenkint kétszer, vasárnap és egy 
hétköznapon, személyesen vagy káplánjai által misét 
mond, úgyszintén hogy az arnótfalvi vendégnépnek 
és jobbágyoknak az összes szentségeket ügy fogja 
kiszolgáltatni, a hogy ez a plébánia-egyházakban 
történik. Ha utóbb, akár László püspöknek, akár más-
valakinek adományából annyira fölszaporodnék a 
plébánia jövedelme, hogy a plébános három káplánt 
tarthatna, akkor még egy harmadik misét is köteles 
lesz szolgáltatni Arnótfalván. Mindezekre nézve köte-
lezettséget vállalt a maga és utódai nevében Miklós 
plébános, valamint arra is, hogy a 40 hold szántó 

és két rét után befolyó jövedelemből két font viaszt 
fog adni egyházának. Ezenfelül minden arnótfalvi 
vendégnép és jobbágy, évenkint minden ház után, 
egy köböl rozsot tartozik szolgáltatni a csütörtök-
helyi plébánosnak, a föntebbi okokból, «ex causis 
et rationibus praemissis», régi szokásukhoz hiven, 
László püspök intézkedéséből és rendelkezéséből ki-
folyólag «ex dispositione et ordinatione prae allegali 
domini Ladislai Episcopiy>, valamint az egyházban 
segédkező tanítóknak is minden jobbágy, minden 
ház után egy köböl rozsot és egy kenyeret. A ha ran-
gozás fejében azonban semmit sem fognak fizetni, 
mint a hogy a városi polgárok sem fizetnek. Mind-
ehhez azután, a városi közönség nevében a tanács 
is hozzájárult.1 

Ebből az oklevélből egész részletesen és hitelesen 
megtudjuk, hogyan jöt t létre a középkorban az 
az egyházi szolgáltatás, melyet akkor azon a néven 
ismertek és neveztek, mely a szolgálgatás mértékéül 
szolgált, tehát saponak, cubulusnak, metretának, a 
XVII. században salariumak,2 solutionak,3 ma jd ettől-
fogva «lectica» nak, «lecticalis»-nak, a XIX. századtól 
pedig ágybér-nek, párbér-nek hívnak. 

A földesúr javadalmazván az egyházat s az egy-
házi hatósággal megállapodásra jutván az isteni-
tiszteletre, a szentségek kiszolgáltatására nézve, egy-
idejűleg leköti, biztosítja, a lakosok szolgáltatását is 
a plébános és esetleg a tanító ellátására. Ez a szol-
gáltatás történhetett akár személyi állapot szerint, 
akár egyes telkek, házak után, a szerint, a mint ezt 
a földesúr jónak látta megállapítani, s a mint erre 
nézve jobbágyaival megállapodásra jutott. 

Minthogy ott, ahonnan az arnótfalvi jobbágy-
népek elszármaztak, az volt a szokás, hogy a hivek 
minden esztendőben, minden ház után, egy köböl 
gabonát fizessenek plébánosuknak, a püspök-földesúr 
most itt Arnótfalván is ezt a szolgáltatást állapította 
meg a jobbágyokra nézve. Azért mond ja az oklevél 
«juxta ant iquam consuetudinem eorum, ex dispositione 
et ordinatione domini episcopi-administrabunt». 

Minekutána egyrészről a földesúr lekötötte jobb-
ágyai részéről e szolgáltatást, másrészről pedig a 
plébános, felettes hatóságának tudtával és hozzájáru-
lásával, elvállalta utódai nevében is az isteni tisztelet 
végzését és a szentségek kiszolgáltatását, e kölcsönös 

1 «Insuper singuli hospitum et Jobagionum jam dictae 
villae Arnoldi, singulis annis, de qualibet domo, Plebano 
Quintofori unum cubulum siliginis ex causis et rationibus 
praemissis, juúta antiquam consuetudinem eorum, ex dispo-
sitione et ordinatione praeallegati Dni Ladislai Episcopi, ac 
Scholasticis, singuli eorundem Jobagionum singulis annis 
domo de qualibet Ecclesiae Ministrantibus similiter unum 
cubulum siliginis et unum panem administrabunt». Schmauk : 
II. 180. 

2 1697. Szany: «Salarium anmude a quolibet toro annua-
tim habet cub Va tritici». Győri püspöki levéltár. 

3 1614. Pály : Solutio annua ab utroque tliore habet 
quadrantem tritici mensura Jaurirensi et den. 4. U. ott. 
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megállapodás, szerződés erejénél fogva a párbér a 
jobbágyok részéről egyszersmindenkorra kötelezővé, 
egyénenkint realizálhatóvá, jogilag érvényesíthe-
tővé vált. 

VIII. 

Hátra van még, hogy legalább pár szóval arra 
is rámutassunk, honnan, miből alakult ki ez az egy-
házi szolgáltatás eredetileg? Milyen intézmények, 
szokások vezethették rá a földesurakat arra, hogy 
jobbágyaikat épen ezen módon terheljék meg a plé-
bános j avá ra? Hol, miben kell tehát keresnünk a 
párbér ősrégi alakját, forrását? 

Megvalljuk, e kérdésekre határozott feleletet adni 
nem könnyű feladat. A nagy távolság, mely bennün-
ket ettől az időtől elválaszt, történelmi emlékeink 
csekély száma, mely e korból hozzánk eljutott, nem 
engedi, hogy tisztán fölismerjük a több százados 
mult bizonytalan, alig derengő világossága mellett 
az ősi intézmény gyökereit, a melyből a későbbi 
terebélyes fa kihajtott. 

E nehézségnek azonban nem szabad bennünket 
attól visszariasztani, hogy a rendelkezésünkre álló 
anyag segítségével legalább megközelíteni igyekez-
zünk a történelmi igazságot. 

A mikor szent István királyunk az egyes nem-
zetségfőket tulajdonjoggal ruházta föl az általuk bir-
tokba vett területekre nézve, a nemzetségek tagjai 
az osztályrészül jutott földbirtok rendezését körül-
belül úgy foganatosították, a mint ezt a királynál, 
vagy a nagyobb javadalommal ellátott egyházaknál 
tapasztalták. 

Telepeket alakítottak, egyrészt a birtokon talált 
vagy vásárolt szolganépből, másrészt pedig az önként 
ajánlkozó szabadnépnek engedlek át müvelés céljából 
földeket, bizonyos szolgáltatások fejében. Az ezeken 
az ingatlanokon elhelyezkedett szolganépek szál-
lásaiból, telkeiből (mansio) lassan-lassan azután ki-
alakultak a falvak. 

Minél nagyobb, népesebb lett az ily község, 
annál nagyobb területek jutottak a birtokból müve-
lés alá s a földesúr is annál több jövedelmet élve-
zett a földek után, a telepesek részéről. 

Ennek a nagyszámú szolga-osztálynak, mely az 
Árpádkor vége felé jobbágysággá alakult át, terhei 
pontosan megvoltak határozva az egyes községekben 
s vagy az egész községet egyetemlegesen kötelezték, 
vagy egyeseket, az egyes szállások szerint, mely köte-
lezettség apáról fiúra szállott át.1 

E terhek, a nyugati népek mintájára, bizonyos 
lermesztmények beszolgáltatásában, robot munkában 
és kézműiparban állottak. Ezen felül viselni tartoz-
tak még a királyi adókat és egyházi tizedeket is. 

Az egyik nagyobb javadalmű egyház szolganépei-

1 Villányi Szaniszló : Győrmegye és város anyagi müveit-
ségének története. Győr, 1881. p. 128. 

nél e szolgáltatások közt találunk egyet, mely a 
többinél jobban megérdemli figyelmünket. 

A pannonhalmi apátság birtokain, a XIII. század-
ban, a szent István által ajándékozott szolganépen 
kivül már olyanok is laktak, a kiket az apátság maga 
telepített le később művelés alá vett javain. 

Ennek a kezdetben nem valami sok családból álló 
munkásnépnek azonban idővel nem csak a száma sza-
porodott meg, hanem a terhei is megnövekedtek, a 
mi mindenféle súrlódásra adott okot köztük és a 
földesúr, az apátság között. Az ügy a király elé került. 
Ekkor Miklós nádor, 1226 táján, meghallgatván a 
a király megbízásából a szolganép panaszát s kihall-
gatván a feleket arra nézve, micsoda kötelezettsége-
ket szabott ki szent István reájuk kezdetben, az 
eredeti szolgáltatásokat újból megerősítette, egyebek 
közt azt is, hogy az apátság udvarnokai, szálláson-
ként, két csöbör gabonát tartoznak adni plébáno-
suknak: item tenentur dare plebano suo de singulis 
mansionibus 2 hidrias annonae.1 

Ilyen és ehhez hasonló szolgáltatással, melynek 
eredetét hasonlóképen korábbi időre kell vissza-
vezetnünk, más szolgai állapotban lévő népeknél is 
találkozunk a XIII. század folyamán. 

Midőn Tékős, Dénes mester fia, 1226-ban Ürög 
nevű szolgáját torlónak rendelte, a többi közt azt is 
kötelességévé tette, hogy a bessenyői egyház plébá-
nosának a tizedel szolgai állapot szerint fizesse, úgy-
mint két köböl gabonát és egy tyúkot : et decimam 
juxla conditionem servilem det sacerdoli, scilicet 2 cu-
bulos frugum et unam gall inam.2 

Az esztergomi érseknek némely föltételes szol-
gálatra kötelezeti vadkerti híveiről, a kik az utazó 
érsek oltárait, valamint egyéb egyházi szereit szállí-
tották szintén tudjuk, hogy 1283-ban minden telek 
után évenkint egy szapu gabonát és egy tyúkot 
tartoztak tized cimén fizetni a vadkerti plébánosnak: 
singulos sapones frugum decimalium et singulas 
gallinas ex parte cujuslibet mansionis ipsorum, sacer-
doti ecclesiae de Wodkerth, annuatim solvere teneantur.3 

E néhány példa nem csak azt mutatja, hogy 
hazánkban már szent István kora óta állandóan fönn 
áll, az ország különböző részeiben, bizonyos szolga-
népeknek, a későbbi jobbágyoknak, oly kötelezett-
sége, melynél fogva plébánosuknak, esztendőnkint, 
bizonyos meghatározott mennyiségű szemes gabonát 
és más egyebeket is szolgáltattak, az egyik helyen 
személyenként, a másik helyen telkekként, hanem 
azt is kétségtelenné teszi, hogy azon szolgáltatás közt, 
a melyet a XIII. századbeli oklevelek így jeleznek : 
«duas hidrias annonae de singulis mansionibus», 
«duos cubulos frugum», «singulos sapones ex parte 
cujuslibet mansionis» s a mely a XIV—XV. szá-
zadbeliekben így szerepel: «universi jobagiones 

1 Wenzel VI. 438. 3 Regestrum Varadiense. p. 288. 
3 Knauz II. 160. 
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singulis annis medium saponem tritici», «singuli 
jobagionum de qualibet domo unum cubulum sili-
ginis», az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben pedig 
ilyen kitételek alakjában fordul elő: «de quali-
bet domo unum cubulum siliginis» stb. stb. föl-
tétlenül a legszorosabb összefüggésnek kell lennie. 

Nem akarjuk ezen összefüggést úgy magyarázni, 
hogy a visitationalis jegyzőkönyvekben megszabott 
párbérszolgáltatások egytől-egyig mindezekre az ősrégi 
kötelezettsé gekre vezetendők vissza, bár hellyel-
közzel ezt sem tartjuk kizártnak. De annál határo-
zottabban merjük állítani, hogy a mikor a XIII—XV. 
századbeli földesurak jobbágyaik könnyebbségére 
egyházakat alapítottak, igazságosnak és méltányos-
nak találván, hogy a plébános ellátásához ők is 
hozzájáruljanak, ennek az ősi időből származó, 
országszerte ismeretes szolgáltatásnak a mintájára 
kötötték le az egyházzal létrejött megállapodás alakjá-
ban a jobbágyaik részéről teljesítendő járandóságokat. 

E kérdésnek egész terjedelmében való föltárása 
azonban már túl esik annak a föladatnak a körén, 
a melyet ezúttal magunk elé tűztünk. 

Célunk volt középkori emlékeink, történelmi 
forrásaink világánál vizsgálat tárgyává tenni Timon-
nak a párbér keletkezése felől hirdetett tanait. Ezt 
a vizsgálatot tőlünk telhetőleg végrehajtottuk s ered-
nyét ezekben foglalhatjuk össze. 

Timon állításának, hogy az egykori áldozati 
oblatiók lassankint bizonyos nagyobb ünnepek-
hez fűződnek, majd évenkint visszatérő kötelező 
szolgáltatássá, egyházközségi adóvá, párbérré alakul-
nak át, történelmi emlékeinkben a legcsekélyebb 
nyoma sincs. Ellenkezőleg, ezen emlékek az oblatiok 
bármely formában történő ily átváltozását egyenesen 
kizárják és egybehangzóan arról tesznek tanúságot, 
hogy az oblatiok változatlanul fönnmaradtak nap-
jainkig. A mennyiben az ország valamennyi egyhá-
zában, legyen az anjuegyház vagy filia ma is él a 
laudabilis consuetudo ar ra nézve, hogy a hivek mise-
stipendiumot adnak, ma is ajánlanak föl «olfer-
torium»-ot, az úgynevezett perselypénz alakjában, ma 
is meg van számtalan helyen az «oltárkerülés» és 
ügy a perselypénznek, mint az oltárkerülés alkal-
mával nyújtott adományoknak egy része ma is épen 
úgy a plébánost illeti, mint századokkal előbb. 

Ez az egyik. 
A másik pedig, hogy történelmi forrásaink minden 

kétségen kívül helyezik, hogy a ma párbér néven 
ismert szolgáltatás megvolt már a középkorban is, 
még pedig a földesúr által megállapítva és biztosítva, 
az egyik helyen a jobbágykézen levő birtokokkal 
kapcsolatba hozva, a másikon pedig a jobbágyok 
személyéhez kötve. 

Ebből önként folyik: ha a história megdönti 
Timon elméletét az oblatiok átalakulásáról, akkor 
ez£el együtt meg kell dőlniök azoknak a követ-
kéztetéseknelí is, amelyeket ebből levont. 

Ha a párbér nem az áldozati oblatiokból alakult 
át, hanem úgy jött létre, hogy a földesúr az egyházi 
hatósággal kötött megállapodás értelmében lekötötte 
a jobbágyok szolgáltatását a plébános javára, akkor 
ez nem lehet onus juris publici, közjogi természetű 
kötelezettség, hanem magánjogi természetű, személyi 
vagy dologi teher, a szerint, a mint a jobbágyok 
személyén vagy a házon, telken nyugszik. 

Bármekkora modern jogászi apparátust mozgó-
sítson Timon könyvében a párbér eredetéről és 
jogi természetéről vallott nézetei mellett, bármily 
dicséretet zengjen neki könyve megírásáért a kér-
désben teljesen tájékozatlan napisajtó, a történelmi 
emlékek egyszerű, de annál határozottabb, nyoma-
tékosabb tanuságtételét arról, hogy munká ja alapjában 
el van hibázva, nem képes sem elhallgattatni, sem 
megcáfolni a legmesteribb okoskodás, a leghangosabb 
magasztalás. Kollániji Ferenc dr. 

Pascal megtérése. (1L) 

A mint láttuk Pascal, a ki előbb Descartest, 
Charront, Grotiust akarta követni, s Istent úgy 
ismerni meg, mint geometriai igazságot s az elemek 
rendje alkotóját, most az isteni Gondviselés isme-
retéhez jutott el. Isten létének bizonyítéka, valósá-
gos képe pedig a Jézus, kinek közbenjárása nélkül 
Istennel való minden érintkezés megszűnik. Gon-
dolata ezzel teljessé vált ; az emberi nagyság igazi 
képe előtte az evangéliumban jelenik meg, mely ép 
annyira különbözik a stoikus illúziótól, mint azepikuri 
gyávaságtól. Most már ismeri Istent és ismeri ön-
magát. Látja Krisztus igazi hivatását, szükségképpe-
niségét. 0 , kinek oly nehéznek tetszik a világról 
való lemondás, most teljesen lemond arról, s nem-
hogy marcangolná ez a tudat, de jóleső érzést 
ébreszt benne. Megtért s megtérése elvezeti a Port-
Boyal küszöbéig. 

Ez a megtérés a forrása «Gondolatai» és «Apolo-
getikája» minden erejének és eredetiségének. A «Gon-
dolatok» ezzel nyernek szilárd alapot, abban a tapasz-
talatban, a melyet önmagán tett. Innen a gyakori 
visszatérés önmagába, az emlékezések, megfigyelések, 
reflexiók és életigazságok sokasága, a melyek a «Gon-
dolatok»-at oly rokonná teszik La Rochefoucauld 
«Maximái»-val, La Bruyere «Jellemképei»-vel, mint 
egy más apologistát sem. 

De még ez nem minden. Descartes egy leve-
lében elmondja, hogy mily módon vigasztalja 
magát azok halála felett, a kiket szeretett és mily 
módon kerüli el, hogy rettegjen saját halálától — 
«habár -— teszi hozzá — eléggé becsülöm az életet». 
Ez a fegyver, vagy óvszer a lélek halhatatlanságának 
bölcselete. A lélek halhatatlanságának bizonyosságára 
ő bölcselkedő reflexiók útján jut el, ezek nyugtat-
j ák meg és bátorítják. 

Neki ugyanis a vallás tanítása nem elég. «Habár 



10. szám. RELIGIO 167 

a vallás — úgymond — sokra megtanít e tárgy 
felől, mégis meg kell vallanom, hogy van egy gyön-
geségem, mely közös a legtöbb emberrel, tudniillik, 
hogy annak ellenére, hogy hinni akarunk, sőt erősen 
hinni vélünk mindabban, a mit a vallás tanít, még 
sem hatnak ránk oly mértékben azok a dolgok, 
melyeket csupán a hit tanít, s a melyeknél értei-
miink nincs érdekelve, mint azok, a melyeket azon-
kívül természetes és szembeötlő tények is támogatnak.» 

Nos tehát, Pascal épen az ellenkező útra tért 
ezentúl. Attól a perctől fogva, melyben felüti az 
evangéliumot, hogy az élő hit erejét szívja belőle 
magába, sokkal jobban meggyőzik őt azok a dol-
gok, «melyeknél elméje nincs érdekelve», mint min-
den szellemi erőfeszítése s Descartes és Epictetos 
olvasása. 

«Az értelem lassan működik, s annyi különböző 
nézet felől annyi különböző felfogással, melyekre 
mindig tekintettel kell lennünk, hogy minden perc-
ben ellankad, eltévelyedik, s szem elől téveszt vala-
mit. A szív másként cselekszik, egy pillanat alatt 
fog fel és mindig készen áll a cselekvésre. Tehát a 
lélekbe kell vetnünk hitünket, máskülönben ez a 
hit folytonosan tétováznék. 

Belső életünknek ez a megfigyelése, a gondol-
kodásnak a lélek sejtelmével való fölcserélése, hogy 
a bizonyosság tetőfokára kalauzoljon el,1 Pascalra 
nézve még más fontos következményekkel is jár . 

Tudjuk mi az, a mi csaknem hégeli Pascalban. 
Sokszor kételkedni lehet, hogy vájjon Montaigne-ra 
emlékezik-e, vagy pedig Hégelt előzi meg. Például 
ebben: «A két ellenkező elv . . . minden igazság végén 
hozzá kell tennünk, hogy emlékezünk az ellen-
kező igazságra». Azután pedig : «Minden elveik 
igazak; a pyrrhonusoké, a sceptikusoké, az atheis-
táké stb., csak konklúzióik hamisak, mivel az ellen-
kező elvek szintén igazak». Ez talán «a közönséges 
értelem logikájánál magasabb logika megérzése, 
a melynél az ellentétek kizárják egymást». De honnan 
jő e logika? 

Pascal régóta és jól tudja, hogy ha valami fölött 
okoskodunk, nem kell feledni annak egyetlen pr in-
cípiumát sem. 

Az exact tudományokban a princípiumok, lia nem 
vihetők is vissza mindegyikük a másikra, de soha-
sem ellentétesek. De vájjon az ember princípiumai 
ugyanilyeneknek látszanak-e a tanulmányozó előtt'; 
Az ember nem-e ellentétek szövedéke? Pascal ezt 
magán tapasztalta 1654 ben. Hogyan képzeljük tehát 
az ember tudományát? Ugy okoskodjunk, mint a 
stoikusok? Ne lássunk benne egyebet, mint az ele-
meknek egyetlen nemét, s szemet hunyjunk a hete-
rogen elemek előtt? Annyi volna ez, mint vétkezni 

1 A gondolkodást a lélek sejtelmeivel fölcserélni nem 
szabad, mivel ez nem a bizonyosság tetőfokára, hanem ép az 
ellenkezőre vezet. Kár, hogy a megtért Pascal épen Port-
Royált, vagyis a janzenistákat kereste föl. Szerk. 

a methodus ellen s téves következtetésekre nyitni utat. 
A kétséghez és erkölcsi nemtörődömséghez folya-
modjunk-e, mint Montaigne? Ez meg annyi volna, 
mint félreismerni az emberi természet egyik részét, 
egyik elvét, nagyságát. Nem. Hanem nem kell félni, 
nem szabad megfeledkezni az embert alkotó egyet-
len elvről sem, még ha azok egymásnak ellentmon-
dók is. 

Sajnos, különös dolgok fognak történni. Annyi 
ellentétes elvből részben ellenmondó konklúziók 
fognak támadni. Már pedig, ha az ellenkező elvek 
egyszerre léteznek is, mint a hogy a valóságban lát-
juk, de azt nem látjuk, hogyan egyeztethetők össze 
ellentétes következtetéseik. Például : a stoabölcse-
lők és az epicureusok elvei egyformán igazak, vagy 
inkább az emberben Epictetus által megkülönbözte-
tett elvek és azok, a melyeket a maga részéről Mon-
taigne ismert fel ugyanabban, egyformán léteznek, 
együtt létezők. De az Epictetos által föltételezett 
elvekből egy bizonyos morál foly, a Montaigne által 
megismert elvekből egy más morál foly; s a világ 
semmiféle logikájával sem fog sikerülni e két morált 
összeegyeztetni. Lehetünk vagy Stoa követői, vagy 
epikurok felváltva, csatlakozhatunk egyik vagy másik 
tévedéshez, de soha nem ölelhetjük át egyszerre 
mindkettőt úgy, hogy igazunk legyen. Ez Pascal, az 
ő megtérése előtt. 

De megtér, és megtérése csodálatos következ-
ménnyel jár . Nov. 23-a éjszakáján többé nem okos-
kodik. Logikája elnémul egy magasabb világosság 
előtt. Elismeri együtt és egyszerre az emberi lélek 
nagyságát és nyomorultságát. Mindkettőt bámulato-
san kiterjedve, megnőve látja a Jézus Krisztusban. 
Jézus Krisztusban látja a miért-et. Jézus Krisztusban 
pillantja meg a következményt. Mindezt természetes 
uton, a szív látásával vette észre.1 Epictetusnak és 
Montaigne-nek egyaránt igaza van, s épen ellenté-
tességükből fakad egy transcendens igazság, a keresz-
tény gondolaté. Bőven és részletesen fejti ki ezt 
Pascal az ember aránytalanságáról szóló hatalmas 
töredékében. Kulcsa ez Apológiájának. 

«Mily chimera az ember, mond ja ő, mily új 
valami, mily szörnyszerű, mily chaos, mily ellenmon-
dás, mily csoda, bírája mindennek, nyomorult féreg, 
az igazság letéteményese, a tévedés és bizonytalan-
ság kloakája, a világegyetem dicsősége és salakja! 
Ki fejti föl ezt a gombolyagot? A természet meg-
téveszti a pyrrhonusokat, s az ész megtéveszti a dog-
matistákat. Hová juttok hát, emberek, kik természe-
tes eszetekkel keresitek, hogy milyen igazi helyze-
tetek ; nem kerülhetitek el valamelyik szektát — és 
nem maradhattok meg egyikben sem. Ismerjétek be 
hát, gőgösök, mily paradox vagytok önmagatok előtt. 
Alázkodj meg, tehetetlen ész, némulj el, együgyű ter-
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múlja az embert és hallgasd meg Uradtól igazi hely-
zetedet, melyet nem ismersz. Hallgass Istenre!» 

Igy vergődik Pascal az ellentétes elvek köze-
pette, melyeket az emberben lát, s az ellenmondó 
következtelések közt, melyeket ez elvekből vont le. 
Krisztus megmutatta magát előtte, s Jézus Krisztus 
által az ellentétek elférhetnek egymás mellett, az 
ember helyes és tökéletes tudománya lehetővé vált. 

És ezt a tényt methodussá emelte Pascal. Mint 
a hogy a geometriában vannak autonom és hetero-
gén rendek, s a mit lehetetlen egyik rendről állítani, 
az a másik, felsőbb rendnél igazzá válik, úgy az 
emberben is többféle rend van : a lélek és a szere-
tet rendje, a természet rendje, az ész és a hit rendje. 
Ha az igazság nem valósulhat az ész rendjében, 
lehetséges lesz a hit rendjében, abban a rendben, 
mely épen ellentmondó lényünkön alapul. 

Mindent összevetve, Pascal megtérése először 
is arra tanítja őt, hogy az apologetikában a deduc-
tio rendszerét a megfigyelés rendszerével helyette-
sítse, az eszméket a tényekkel. Az apologista nem 
annyira filozofta, mint inkább moralistává vedlik át. 
Azután megtanítja arra, hogy a vallás bizonyossága 
még hatásában is egészen más, mint a tudomány 
bizonyossága, annál teljesebb és bizonyosabb. Végre 
megmutatja előtte, hogy a dolgok magyarázatát a 
felsőbb világrendben kell keresni, hol az ellentétek 
feloldódnak s az összhangzat helyreáll. Ez nem egy 
hozzátétel vagy fejlődés általi dialectika, hanem újítás 
és újraalkotás általi dialectika. Minden intellectualis 
lépésnél van egy pont, a hol a logika megáll, hol 
az emberi akarat s az isteni akarat fölemelik a lel-
ket s a mélység fölé ragadják. Várnai Sándor. 

Marx és "Engels jövendő kommunizmusának 
bírálata. (v.) 

Befejezésül még egy ellenvetést kell röviden meg-
beszélnünk, mellyel a kommunisták az ellenérvek 
súlya alól kibújni szeretnek. 

A jövendő társadalmat, mondják, mai fogalmaink 
szerint megítélni nem lehet. A fogalmak, az eszmék 
ugyanis a Heraklit-féle 7iavxa pec elv értelmében állan-
dóan változnak; az új gazdasági alapszerkezet a jövő 
társadalomban egészen új gondolkodást, új logikát, 
új erkölcstant, vallást, jogot fog létrehozni ; az ember 
természete is megváltozik. A történelmi materializ-
mus szerint a kultura eszmei, részei szabva vannak 
az ökonomiai viszonyokhoz, melyekből fakadnak ; 
azért a tőkés osztály logikája, osztályjoga, osztály-
erkölcstane és vallása nem lehet a kommunista 
viszonyok kritériuma és zsinórmértéke. 

Ha ezen okoskodás helyes volna, akkor tényleg 
nagyon kétes értékű volna mindaz, a mit a kommu-
nista vágyakkal szemben megvalósíthatóság és kívá-
natosság szempontjából fölhoztunk. Szerencsére azon-
ban a jelzett nehézség a józan megfontolás világánál 

elveszíti jelentőségét, úgy hogy érvelésünket meggyön-
gíteni nem képes. 

Az egész okoskodás arra a föltevésre épül, hogy 
az eszmei kultura összes tényezői, u. m. a bölcselet, a 
jog, az erkölcs és a vallás, önálló eredet hí ján van-
nak s merő termékei, velejárói az anyagi termelő-
viszonyoknak. Ezen nézetet azonban ma már csak 
azok vallják, a kik nem tartanak lépést a tudomá-
nyok haladásával és konokul ragaszkodnak az orto-
dox marxizmushoz.1 

Ezek azonban nem veszik észre az ellentmon-
dást, melybe önmagukkal keverednek, mikor egy-
részt minden általános érvényű igazságot elvetve, a 
teljes szkepszist hirdetik, másrészt pedig ők maguk 
vígan beszélnek és ítélnek múltról és jövőről s a 
maguk evolúciós elméletét általános érvényű igazság-
nak tüntetik föl. 

Bármily alakot is öltsenek a gazdasági viszonyok, 
mindig igaz marad, hogy a rész kisebb az egésznél ; 
hogy 2 x 2 = 4; hogy két dolog, mely egy harma-
dikkal egyenlő, egymással is egyenlő; igaz marad, 
hogy minden okozat okot tételez föl; hogy az oko-
zat nem lehet nagyobb az oknál ; hogy minden lény 
magamagával egyenlő és természetének megfelelően 
cselekszik; hogy vannak természeti törvények, me-
lyeket fölfödözhetünk : már pedig ezek az igazságok 
képezik a logika, a bölcselet változatlan, örökérvényű 
alapját. A jövőben is csakis ezen elvekre épülhet a 
logika; ezek az elvek, amint lehetővé teszik a mult 
megértését, ép úgy képesítenek a jövendő megítélé-
sére is. 

Az anyagi termelőviszonyok minden lehető ala-
kulásai mellett is igaz marad, hogy erkölcsileg jó az, 
a mi az ember eszes természetének annak minden 
vonatkozásaiban megfelel, erkölcsileg rossz pedig, a 
mi azzal ellenkezik. Mindig érvényben maradnak az 
alapvető erkölcsparancsok : add meg mindenkinek a 
magáét ; senkit ne bánts, ne öl j ; hamis tanúságot ne 
szólj ; a megkötött szerződéseket tartsd meg ; tedd a 
jót, kerüld a rosszat ; s ezek a parancsok az erkölcs 
és a jog változatlan, általános érvényű alapelvei. 
A viszonyok változásával módosulhatnak az erények 
és a bűnök okai, alkalmai, azok iránya és színezete ; 
új jogintézmények alakulhatnak; az erkölcsi és a jogi 
élet fejlődhetik: azonban a lényeg mindig ugyanaz 
marad. 

1 A gazdag irodalomból megemlítjük csak : Barth, Die 
Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer (Leipzig, 
1890.) ; Stein. Soziale Frage ; Cathrein, Sozialismus ; Pesch, 
Sozialismus u. Liberalismus ; Somló, Jogbölcseleti előadások 
(Kolozsvár, 1906.) I. füz. 54. 1. és egyebütt ; stb. A magam ré-
széről a vallási ideologia önállóságát bebizonyítottam az Aqu. 
Szent-Tamás Társaságban február 12-én megtartott «A mar-
xista vallásbölcselet forrásai és lényege» c. előadásban, mely 
megjelenik a «Hittudományi Folyóirat» legközelebbi számá-
ban ; az erkölcsi «ideologiáét» pedig bizonyítom «Társadalmi 
kérdés és etika» c. nagyobb munkámban, mely a Szent-István 
Társulat kiadásában fog megjelenni. 
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Lényegében változatlan marad az emberi termé-
szet is, jóllehet megengedjük és kívánatosnak tartjuk, 
hogy fejlődjék és tökéletesedjék. A mint ma igaz, 
úgy a jövőben is igaz marad, hogy az ember testből 
és lélekből áll, hogy a test hajlandó a rosszra, rest 
és keresi az élvezeteket; hogy a harag, az önzés, a 
dicsőségvágy szenvedélyeit csak nagy küzdelmek ré-
vén tudja a kellő határok közé szorítani. A mint ma, 
úgy a jövőben is igaz lesz, hogy az ember célja Isten 
fenségét elismerni s imádni (subiectiva gloria Dei) 
és önmagának és a többi teremtményeknek tökéle-
tesítésével magamagában és még környezetében is 
minél többet megvalósítani Isten szépségeiből (obiec-
tiva gloria Dei). Igaz és örökké igaz lesz, hogy az 
Isten fia lejött a földre, hogy bennünket megváltott, 
egyházat alapított és hogy nyugtalan a mi szivünk 
mindaddig, a míg Istenben meg nem nyugszik. 

A logika, az erkölcstan, a jog és a vallás ezen 
örökérvényű elvei és a lényegében változatlan emberi 
természet igenis biztosít bennünket arról, hogy semmi-
féle ökonomiai átalakulás, vagy forradalom se lesz 
képes a köztünk és a jövő között való folytonosságot 
annyira megszakítani, hogy nemünk jövőjéről azok-
ban az általános vonásokban, a mint azt a kommu-
nizmus bírálatában tettük, ne ítélhessünk. Lényeges 
dolgokban nemcsak mi, hanem a jövő nemzedék is 
mondhat ja m a j d : nil novi sub sole. 

Azért a marxisták szóban forgó okoskodásukkal 
érvelésünk súlya alól ki nem bújhatnak s így erősen 
áll mindaz, a mit a kommunizmus tarthatatlanságá-
ról mondottunk. 

Most még csak egynéhány gondolatot. 
Mikor a kommunista állapotok fonákságait és 

árnyoldalait ecseteltük, egy szóval sem akartuk ta-
gadni a mai társadalmi viszonyok nagy hibáit. Jól 
tudjuk, hogy ezekre szoktak a marxisták mindig rá-
mutatni, valahányszor az emberek a kommunista 
álmokat bírálják. Ámde ily fogással a nehézségeket 
eloszlatni nem lehet. Más dolog a mai bajokat lehe-
tőleg orvosolni s más a jelen viszonyokat teljesen 
fölforgatni s még tűrhetetlenebb állapotokat terem-
teni. Tollatur abusus, maneat usus. 

Másodszor: az által, hogy belátjuk a kommunista 
vágyak megvalósíthatatlanságát, még nem döntöttük 
el azt a kérdést, hogy mi az, a mit a kommunista 
elvek harcosai jól szervezett mozgalmukkal elérhet-
nek? Annyi bizonyos, hogy erélyes és kitartó akció 
tetemes politikai hatalmat biztosíthat nekik s hogy 
ők e hatalom fegyverével a kezökben súlyos csapá-
sokat mérhetnek a nemzeti élet mindazon «ideologiai» 
tényezőire, a melyekben a régi rend támaszait és az 
új állapotok elleneit tanulták látni és gyűlölni. Azért 
a kommunizmust biráló fejtegetésekben nem szabad 
«quietivum»-ot látni vagy okot az elbizakodásra. Sőt 
ellenkezőleg a legnagyobb igyekezettel kell dolgozni 
mindazon tényleges bajok elhárításán, melyekből a 
szociálisták leglehetetlenebb elméletei is táplálkoznak. 

E nézetünket csak támogathatja egy tudomány-
nak, a tömeglélektannak, azon eredménye, mely 
szerint valamely tan még az esetben is képes a tö-
megeket meghódítani, hogyha bölcseletileg abszurd. 
«A bölcseleti képtelenség, írja a tömeglélektan leg-
alaposabb művelője, Le Bon, mely a tömegmeggyő-
ződések legtöbbjének tulajdonsága, sohasem akadá-
lyozta meg azok diadalát. Sőt úgy látszik, hogy e 
diadal csak úgy lehetséges, hogyha a tömegmeggyő-
ződések valami titokzatos abszurdumot tartalmaznak. 
A szociálista dogmák nyilvánvaló gyöngesége tehát 
nem fogja azokat megakadályozni abban, hogy a 
tömeglelket meghódítsák».1 Megmondja Le Bon azt 
is, hogy «a szociálizmus hatalma csak addig tart 
majd, a míg az ígéretek megvalósításához nem kell 
hozzáfognia. Mihelyt azonban az élet kimutatja azok 
lehetetlenségét, beáll a kiábrándulás».2 Ez igaz is; 
azonban ki láthatja előre mindama pusztítást, a mit 
a felbőszített tömegek véghez visznek, míg addig a 
határig érnek, a hol megkezdhetik utópiájuk ntegva-
lósíthatását ? Ha a társadalom annyi szomorú tapasz-
talás után sem fog tanulni a történelemből, újból 
megéljük azt a gyalázatot, hogy a reformok, melyek-
nek szerves, fokozatos fejlődés révén kellene megvaló-
sulniok, erőszakosan, vandál módon fognak maguk-
nak utat törni. Jehlicska Ferenc dr. 

München. Bardenhewer nyilatkozata Schnitzerről. Egyhál 
Bardenhewer dr. az itteni egyetemen az egyháztörténelem 
tanára. A történeti kritika terén világhírű tekintély. , . 
Szükségét látta annak, hogy a hittanhallgatók tájékoz- K r o n l K c 

tatására és megnyugtatása végett Schnitzer esetéről nyi-
latkozzék. Nyilatkozata szélesebb körben is alkalmas a 
szomorú esetről tájékozást nyújtani. «A mint önök tud-
ják— így kezdte Bardenhewer — dr. Schnitzer professzor 
urat az «Internationale Wochenschrift» cimü mellék-
letben megjelent cikke alkalmából az egyházi hatóság 
suspendálta és visszavonásra szólította föl. Ez a cikkely 
magában véve alig érdemli meg azt, liogy felemlítsük, 
hogy ha alatta egy aláírás nem volna, a mely így szól : 
«Joseph Schnitzer, a dogmatörténelem tanára». Ez a 
cikkely a katholikus egyházat úgy állítja az ember lelke elé, 
mint minden tudomány és művelődés ellenségét. De erre 
nézve nem történeti bizonyítékot hoz fel, hanem előbb 
rossz anekdoták jönnek, azután meddő gyalázkodások, 
otromba sárdobálások és súlyos vádaskodások követ-
keznek, mind csupa közönséges közhelyek, a milyenek 
szabadelvű lapokban garmadaszámra jelennek meg. Tar-
talom és tárgy tekintetében jelentősebb ugyanattól a 
szerzőtől egy másik cikkely, mely «Legendenstudien» 
ci m alatt a «Süddeutsche Monatshefte» cimü folyóirat-

1 G. Le lion, Psychologie der Massen, németre fordította 
R. Eisler. (Leipzig. 1908.106.1.) Tárgyunkkal különösen össze-
függnek ezek a fejezetek : Suggestibitität u. Leichtgläubigkeit 
der Massen ; Die Massen kennen weder Zweifel noch Unge-
wissheit und neigen stets zum Extremen ; Die philosophische 
Absurdität einer Gesamtüberzeugung schadet ihrer Ausbrei-
tung nicht; stb. 3 Ugyanott. 
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ban jelent meg. Ez a cikkely csak hét lapra terjed. Az 
első lapon szerző hozzászól Günter tübingeni professzor 
«Legendenstudien» cimü munkájához . . . Ezzel a bemu-
tatással kapcsolatosan szerző két lapon át foglalkozik a 
szentek és az Üdvözítő csodáival. És itt aztán a követ-
kező elvet állítja föl : «A csodákat a történeti kritika 
eszközeivel nem lehet bebizonyítani, azokat a legendák 
körébe kell utasítani. Szentek életei, a melyekben csodák 
szerepelnek, legendajellegűeknek tekintendők. Jézus 
élete, úgy a hogy az evangéliumok elbeszélik, szintén 
tele van legendás adalékokkal. Szomorú jele a hátra-
maradottságnak, lia a mai katholikus dogmatikában és 
a mai egyházi gyakorlatban is, mindenek előtt pedig a 
Krisztus istenségéről szóló tanításban és a boldoggá- és 
szentté való avatásokban a csodákból merített bizonyí-
tás egész mainapig döntő szerepet játszik. Történetíró 
előtt csoda már egyáltalában lehetetlen. A csoda, mint 
minden agyrém (phantom), fölfoghatatlan». Bardenhewer 
ezek után megállapította azt, hogy szerencsétlen kolle-
gája többé már nemcsak katholikus alapon nem áll, de 
csodák tagadásával már a keresztény alapról is letért. 
Hite haerezissé, tudománya szofisztikává vált. 

* 
K ó m a . Az egy pásztor és egy akol eszméje — újból 

nagy erővel került a világ szeme elé abban a jubiláris 
ünnepségben, melyet az apostoli szentszék folyó hó 12-ike 
körül Aranyszájú szent János, volt konstantinápolyi 
patriarka 13 százados jubileuma alkalmából Rómában 
rendezett. Tisztelt olvasóink a napilapokból már tudják 
a római ünnep részleteit. Nekünk a dolog lényegét kell 
megragadnunk és kiemelnünk. Már XIII. Leó pápa ren-
dezett Jeruzsálemben a különböző rítusok számára egy-
séges eucharisztikus kongresszust és ünnepségeket. X. Pius 
pápa ennél tovább ment. Ha az egyház kormányzásá-
ban, melyet a Szentlélek természetfölöitileg intéz, poli-
tikáról mint az exigentiák tudományáról s a velük való 
elbánásban tündöklő ügyességről lehetne beszélni, akkor 
azt mondhatnók, hogy X. Pius, ez az ép oly szerény, 
mint nagy pápa, valóságos genialis fogást csinált. Tud-
juk, hogy a ritus, a szertartás mily nagy szerepet játszik 
a keleti szakadárság körében. A lyoni és flórenci zsina-
tokon nem lehetett a hitegységet a görög és a latin 
egyház közt visszaállítani, csak az alatt a feltétel alatt, 
hogy a görög egyház megtartotta régi szertartásait és 
fegyelmét. A pápák szakadatlanul hangoztatták nyilat-
kozataikban, hogy ők érintetlenül hagyják a görög egy-
ház szokásait és szertartásait. A szakadár egyház tehát 
tudhatja jól, hogy szükség esetén minden szertartását és 
szokását áthozhatja az unióba. X. Pius a pápák sorá-
ból a keleti egyházzal szemben egy lépéssel előbbre 
ment. A régi igéret mellé egy új pápai eljárást csatolt. 
O nemcsak tiszteletben tartja azokat a szertartásokat, 
hanem részt is vesz azokban, még pedig mint pápa. 
A római egyház pontificaléja szűknek bizonyult X. Pius 
pápaságának nagyságához képest. Benne nincs gondos-
kodás arról, hogy a pápa a római rítuson kívül más 
rítusban is pontifikálhasson. Legfőbb hatalmánál fogva 
X. Pius külön alkalmi szertartást alkotott, a melyben ő 
is részt vett, használva a görög nyelvet és szokásokat, 
énekben és eljárásban. Ilyen látványt Róma és a világ 
még sohasem látott. A rítusok fúzióját csakis a pápa 
eszközölhette. És X. Pius ezt a maga részvételének szank-

ciójával megtette, megkezdte. Az allocutio, melyet más-
nap, febr. hó 13-án, a keleti és nyugati egyházak fő-
papjaihoz intézett, csak folytatása volt az egy akol és 
egy pásztor eszméje megvalósításának pápai akciójában. 
Új idők új embereket, nagy^ idők nagy embereket tol-
nak előtérbe! 

* 

Velence. Az atheus Giordano Bruno ünnepeltetése 
Iiómában.—Zsidók, szabadkőművesek, szociáldemokraták, 
anarchisták febr. hó 16-án vörös és fekete zászlók lobog-
tatásával, zajos ünnepeltetésben részesítették az isten-
telenség vakmerő előharcosát, Giordano Brúnót. Az első 
beszédet Lévi úr (nomen omen) mondotta az «Associa-
zione Giordano Bruno» nevében. Zárószavaiban forró 
üdvözlést röpített a lisszaboni királygyilkosok felé, «a vér-
tanuk felé, kik don Carlos rendőrségének golyói alatt 
estek el». És ezt a mondást a «nép» (a római?) «éltetés»-
sel honorálta. «Éljen — kiáltá — a portugáli köztársa-
ság királyölő forradalma!» A második szónok a Vati-
kánt vette ostrom alá. Vágyva-vágyik, így szólt, az után 
a nap után, a melyen a «laikus zászló» (értsd : az isten-
tagadás és vallástalanság zászlója) a Vatikánon és — a 
Quirinálon fog lengeni. Itt is zajos helyeslések voltak 
hallhatókés az a fölkiáltás : «Éljen a köztársaság !» Ime 
tehát világos, hogy ezeknél az embereknél mit jelent a köz-
társaság. Se oltár, se trón nem kell az új nemzedéknek. 
A harmadik szónok annak kijelentésére szorítkozott, hogy 
Itáliában minden «új élet» lehetetlen mindaddig, míg a 
monarchia szövetségben lesz a klerikálizmussal. Pod-
recca, az «Asino» (Szamár) szerkesztője kijelentette, 
hogy a mai kor szabad embereinek pusztító háborút kell 
viselniök a papok ellen. Sign or Romualdi itt azt kiál-
totta közbe, hogy a papot úgy kell kiverni az iskolából, 
mint mikor egy tisztátalan állatot üzünk el magunk 
mellől. Szónok beszédét Carducci hymnusából vett idé-
zettel végzi a sátánról. Rengeteg katonaság assistált — 
kimondjuk ? — segédkezett a tüntetésnél. Elfogatások is 
történtek. De mi haszna, mikor az állami hatalom is 
szövetségestárs az Isten elleni háborúban. —y —la. 

Egy újabb «Evangeliumtôredék» ? A «Preus-
sische Jahrbücher» 1908. évi II. (február havi) füzetének 
201—210. lapjain Harnack, a hírneves berlini egyház-
törlénetíró, igen érdekes ismertetéssel lepte meg a tudo-
mányos világot. Egy ujabb evangéliumtöredékről vran 
szó, melyet Grenfell és Hunt, a két fáradhatatlan kutató 
fedezett föl egy oxyrhynchosi sírban. 

A felfedezés maga 1905 december havában történt 
és hire már 1906 végefelé kiszivárgott a világba,1 de a 
töredék régóta ígért szövege csak ez év elején látott nap-
világot;2 mivel azonban a lelet görög szövege nem áll 
rendelkezésünkre, egyelőre be kell érnünk Harnack 
ismertetésének reproductiójával. Igaz ugyan, hogy ez az 
eljárás nem valami tudományos, mindamellett ment-
ségünkre szolgál az a körülmény, hogy az új «evangé-
liumtöredék» tudományos jelentősége az eddig előkerült 
hasonnemü leletek között a legcsekélyebb, olyannyira, 

1 L. Religio 1907. cvi nov. 2. számát. 
2 Fragment of an Uncanonikal Gospel from Oxyrhynchus. 

Published for the Egypt Exploration Fund by F. Frowde. 
Oxford, University press. 1908. 
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hogy az egész holmit inkább kuriózumnak tartjuk, mint 
nagy akribeiát igénylő tudományos felfedezésnek. Erről 
jelen sorok elolvasása után ki-ki hamarosan meg fog 
győződni. 

A szóban forgó töredék anyaga nem papyrus, mint 
az előbb felfedezett logionoké, hanem kis névjegynagy-
ságú (8-8X7-4 cm.) pergamentlap, melynek két oldalára 
finom, szinte mikroskopikus írással 45 sort és mintegy 
240 szót vetett egy ismeretlen másoló keze, ki úgylátszik, 
az írás müvészetében"nem volt egészen otthonos, a mint 
az a kihagyott szavakból és utólag betoldott javításokból 
kiviláglik. Érdekes jelenség, hogy az interpunctio ki-
emelésére a másoló vörös tentât használt, a mi régi 
kéziratokban nagy ritkaság. A pergamentlap a IV. vagy 
V. században Íródott. 

A töredék görög szövegével nem rendelkezünk és 
így kénytelenek vagyunk Harnack német fordításának 
magyarításával beérni : 

«Mielőtt az ártás (Schädigen) bekövetkeznék, min-
den . . . de vig3'ázzatok, hogy nektek ne kelljen ugyanazt 
elszenvednetek, mit nekik, mert nemcsak állatok utján 
kapják meg az emberek gonosztevői (bérüket), hanem 
megfenyítés révén is kell sok fájdalmat elszenvedniük. 

És ő magával vevé s a tisztulás helyére vezeté őket 
és a templomban lépdelt. És oda jőve egy farizeus, valami 
Levi (?) nevű főpap és velük találkozva így szólt az 
Üdvözítőhöz: «Ki engedte meg neked, hogy a tisztulás 
helyét átlépd és e szent edényeket szemléld, a nélkül 
hogy megmosakodtál volna és tanítványaid lábfürdőt 
vettek volna, sőt beszennyezted e szent helyet, mely 
tiszta, beléptél oda, a hova csak az lép, a ki megmosa-
kodott és ruhát váltott és (így) [meri] a szent edényeket 
szemlélni?» És . . . a tanítványokkal [feleié neki]: «Hát 
te, a ki most itt vagy a templomban, tiszta vagy?» Felele 
neki amaz : «Én tiszta vagyok, mert Dávid tavában 
megmosakodtam és az egyik lépcsőn leszálltam, a másik 
lépcsőn felszálltam és fehér tiszta ruhát öltöttem és akkor 
jöttem s a szent edényeket szemléltem». Felele az Üdvö-
zítő mondván neki : «Jaj nektek vakok, a kik nem lát-
tok ! 1 Te megmosakodtál az ide öntött vízzel, a melybe 
éjjel-nappal kutyákat és disznókat hajtanak és külső 
bőrödet rendbehoztad és megtisztogattad, melyet az öröm-
és fuvoláslányok kenegetnek, mosnak, tisztogatnak és 
szépítgetnek az emberek kéjelgésére, belül azonban telvék 
skorpiókkal és mindennemű undoksággal.2 Én azonban 
és tanítványaim, a kikről te azt mondod, hogy nem 
fürödtünk, mi az élet vizében fürödtünk, mely . . .-bői 
jön . . . ja j azonban . . ,» 

A töredék, az elbeszélés tartalma után Ítélve, két 
részből áll. Eléje valami apokalvptikus beszédféle befeje-
zésének látszik, melyben a jövőben a világra háramló 
csapásokról van szó. Itt azonban a szöveg oly kopott 
és töredékes, hogy igazi értelme határozottan meg nem 
állapítható. Harnack szerint is : mit dem kurzen ersten 
Stück ist leider nichts anzufangen. 

Az elbeszélés másik fele teljesen világos. Színhelye 
a jeruzsálemi templom, illetve annak valami helyisége, 
a hagneuterion, melyben a szöveg szerint különböző 
szent edények voltak láthatók. Ezeket csak előleges 
mosakodás után volt szabad szemlélni, a mit a töredék -

1 Máté lön. 3 Máté 2327. V. ö. Márk 7i—23; Lukács II37-40. 

ben említett Levi nevű farizeus főpap oly lelkiisme-
retesen teljesített, hogy külön lépcsőn ment a fürdőbe 
és más lépcsőn ment ki belőle és utána tiszta ruhát vál-
tott ; bizonyára mindezt azért, hogy a tisztátlanság veszé-
lyét lehetőleg elkerülje. A tó maga, a hof megfürdött, 
«Dávid tava» volna. 

Első tekintetre látnivaló, hogy az itt elősorolt archaeo-
logikus adatok rendkívül furcsák. Flavius Josephus és 
a Misna nyomán a Heródes korabeli templomot és annak 
különböző helyiségeit, a zsidók rituális szokásait oly ki-
merítően ismerjük, hogy tévedés veszélye nélkül állít-
hatjuk, hogy a jeruzsálemi templomban olyan helyiség, 
mint a hogy a töredék azt a bizonyos hagneuteriumot 
leírja, Dávid tava, melyben kutyák, disznók és zsidó-
papok fürödtek, nem volt. Schürer, a Krisztus kora-
beli zsidó történet legalaposabb ismerőinek egyike, kit 
az angol kiadók a töredék archaeologiai adatainak tör-
téneti értéke felől megkérdeztek, egészen bátran mond-
hatta, hogy ezek a dolgok mind a szerző képzeletének 
szüleményei. 

Annál furcsább, hogy Harnack, ki e téren szak-
embernek nem mondhatja magát, Schürerrel szemben 
azt vitatja, hogy a töredék archaeologikus adatait nem 
lehet egyszerűen téveseknek nyilvánítani és az adott 
nehézségekkel szemben óvatos «non liquet» mögött sán-
colja el magát. Szerinte Jézus beszéde a synoptikus evan-
géliumok gondolatkörének felel meg és azok jellegét 
viseli ; a töredék rokon a héberek szerint való evangé-
liummal, mert a kanonikus szöveget ép úgy kitoldja, 
mint azt ennek az apokryph evangéliumnak töredékei-
ben találjuk ; szövege a Máté-evangéliumhoz áll legköze-
lebb ; haeresist nem tartalmaz és bár Jézust Üdvözítő-
nek nevezi, a mi a legrégibb szövegekben sohasem for-
dul elő, «doch bleibt der Eindruck, dass wir es hier mit 
einem Bruchstück eines alten Evangelium zu tun haben, 
das auf judenchrislliche Interesse weist.» 

Igaz ugyan, hogy Harnack az ó-keresztény irodalom 
terén nagy tekintély, mind a mellett azt hisszük, hogy 
a hires tudós ez esetben az űj evangéliumtöredékkel 
szemben nagyon is elfogult. Azt hisszük, hogy a töredék 
archaelogiai tévedéseit «non liquet»-el menteni nem volna 
szabad. A kritikusok legalább is a kanonikus evangé-
liumok iránt nem oly elnézők. Azonfelül Harnacknak az 
a felfogása, hogy a töredék eszmemenete a synoptikus 
evangéliumok gondolatmenetével rokon, nem bizonyíték 
régisége mellett ; mert hiszen az evangéliumok bármelyik 
olvasója egy kis tanulmány után hamar beleéli magát 
gondolatkörükbe. A töredéknek a héberek szerint való 
evangéliummal feltételezett rokonsága pedig egyszerűen 
légből kapott, mert az, hogy a kanonikus szöveget élősdi 
betoldásokkal megbővíti, a szerző képzelőtehetségére is 
visszavezethető. Ha valaki Wallace Ben-Húrjából kellő 
helyen egy lapot kitép, ugyanazzal a joggal ki lehetne 
mondani, hogy az is a héberek szerint való evangélium-
ból ered, mert az is megtoldja a kanonikus evangéliumok 
elbeszélését. 

Nézetünk szerint az a miniatűr könyv, melynek a 
töredék egy véletlenül megmaradt lapját képezi, alkal-
masint valami regényszerű Jézus-életrajz volt és nem 
régi evangéliumtöredék. Ilyen vallásos novellairodalom-
hoz tartoznak az apostolok apokryph cselekedetei is és 
csodának kellene tartanunk, ha már a régi egyházban 
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nem akadtak volna írók, kik az evangéliumok elbeszé-
lését hasonló célokra föl nem használták volna. Főkép a 
jelen esetben a dolog elég világos. A szerző a synop-
tikusoknál olvasta, hogy az Üdvözítő több ízben meg-
rótta a farizeusokat a rituális mosakodások túlságos 
értékelése miatt, a nélkül hogy a közelebbi körülmé-
nyekről felvilágosítást nyert volna. Az evangélium hiá-
nyait már most képzeletével pótolta és hogy elbeszélése 
annál csattanósabb legyen, Levi tisztálkodásainak bár-
gyúságát szinte drasztikus torzképben mutatja be, a mi 
azonban a maga túlzásaival és tévedéseivel legott elárulja, 
hogy komolyan nem vehető. Ez okból azt hisszük, hogy 
e töredék az evangéliumi kritika szempontjából teljesen 
értéktelen és csak irodalmi szempontból becses adalék, 
a mennyiben a régi kereszténység szellemi termékeinek 
egyikét, a vallásos novellát mutatja be nekünk. 

Kmoskó Mihály dr. 

Az "Exodus fáraója. 
Ivmoskó Mihály dr. a «Religio» febr. 23-iki szá-

mában egy nagy apparátussal megírt cikkben azt 
vitatja, hogy Menephtah nem lehetett az Exodus 
fáraója. Egyptologiai szakkönyvtár nem állván ren-
delkezésemre, nem igen alkothatok magamnak Ítéle-
tet érvelése horderejét illetőleg. A mit a magam iga-
zolására mégsem hallgathatok el, az először is az, 
hogy én David Beddoe cikkét egyszerűen lefordítot-
tam s így Kmoskó doktornak tulajdonképen első sor-
ban David Beddoe véleményén kell csodálkoznia. 

Egyébiránt Beddoe nem áll egyedül azon véle-
ményével, hogy Menephtah Exodus fáraója ; a Her-
der-féle, jeles tulajdonságainál fogva legutóbb a 
«Kath. Szemle» hasábjain dicsért Konversations-Lexi-
kon egyptologusa a «A/oóes»-cikkben szintén Meneph-
tah-ot említi első sorban, mint az Exodus fáraóját ; 
Schweiger-Lerchenfeld 1907-ben megjelent «Kultur-
geschichte» cimű munkájának I. kötetében a 67-ik 
lapon közli Menephtah képét ezen címmel : «Meneph-
tah, der Pharao des Exodus», a 177-ik lapon pedig 
így í r : «In Aegypten schwer bedrückt, nach herkömm-
licher Annahme, unter dem Pharao Menephtah ver-
hessen die Hebräer . . . das ungastliche Land». Csak 
jegyzetben, a 178-ik lapon említi azt a véleményt, 
mely szerint Menephtah idején a zsidók már nem 
lettek volna Egyptomban s hogy az Exodus fáraója 
Amenophis (1461—1437) lett volna. (Schweiger-Ler-
chenfeld: Kulturgeschichte. Wien u. Leipzig, 1907.) 
David Beddoe is idézi az általam fordított cikkben 
Menephtah diadalföliratát, melyből Kmoskó dr. ér-
vel, de ő annak adatait nem tartja összeegyeztethet-
leneknek azzal a véleménnyel, hogy az Exodus fáraója 
Menephtah. 

A mi végül garamszőllősi ellenfelem kifogását 
illeti, kit a «Religio» szerkesztője az üzenetek között 
idéz, azokra egyszerűen azt válaszolom, hogy az 
Exodusnak általa idézett helyei : 14, 6, 10, 15, 19 
csak azt bizonyítják, hogy a zsidókat üldöző sereg-
gel ott volt a fáraó is, de azt nem, hogy belefűlt a 

tengerbe. Megmenekülhetett ő is, valamint seregének 
egy csekély töredéke. 

David Beddoe, kivel Elliot Smith tanár aligha 
egyet nem ért abban, hogy Menephtah volt az Exodus 
fáraója, bizonyosan alaposan meg tudná védelmezni 
a maga véleményét; én rendkívül sajnálom, hogy 
megfelelő szakmunkák hí ján csak ezt a néhány szól 
emelhetem föl e vélemény mellett, de talán arra, hogy 
csekélységemet igazolja, ez is elég. Némethy Gyula dr. 

L. Arad. Baráti kézből vettem az újságol, melyben J g t 
olvasom : «A vallás iránt való nagy közöny, mely Arad társa-
dalmában mutatkozik, arra indította Lakatos Ottót, a minorita-
rend főnökét, hogy a vallásos érzés ápolása s a hitélet fej-
lesztése végett megalakítsa az aradi Oltáregyesületet». Szép 
dolog, melyet okos beszéd vezetett be s lelkes csatlakozások 
kisértek. A közgyűlés lefolyása bizonyára nyomot hagy, nyomot 
kell hagynia, kivált Biró Albert védnökké választott nagybir-
tokos beszéde miatt, a minőt katholikus világi szájából ritkán 
hallunk. Ha egy világi férfiú így tud beszélni az Oltáriszent-
ségről s a katholicizmusról, ott, t. rendfőnök úr, reménnyel 
ápolhatja a Veszta-tüzet. 

L. Losonc. Az állami tanintézetekben semmiféle gyűj-
tésre engedély nem adatik. A hittanár mindazonáltal a hitok-
tatás körében, a Mária-kongregációban, az exliortatió alkal-
mával, mint vallási gyakorlatot, teheti azt módjával, mondjuk 
a templomi perselygyüjtés módjára. 

M. Passaic. (Amerika,) Üdvözlöm, mint a mai «Religio»-
nak első amerikai előfizetőjét. Ugy-e igaza volt Tompának : 
szivet cseréljen az, ki hazát cserél, ezt a szerető édes hazát 
ugy-e ott sem lehet elfelejteni ? A dollár hideg anyag, mellyel 
nem lehet a lelket kielégíteni, több, más kell annak. Olykor 
küldhetne jellemző sorokat a yankee-társadalomról és a 
kath. viszonyokról. 

F. Zsolna. «A modernizmus és a katholicizmus» cimű 
könyvem sajtó alatt van s lehetőleg még e hónapban kerül 
forgalomba. 

K. S z e g e d . Az 1906. és 1907. évfolyam több számának 
pótlása ma már lehetetlen. Nincs. A mi még volt, abból küldtem. 

G. Budapest. A művészetnek elválasztása a moráltól, 
illetőleg a művészetnek erkölcstelenkedése a festészetben, a 
drámában, a novellákban szinte szabállyá lesz. Hihetetlen az 
emberek erkölcsi eltompulása, a test kultusza nálunk a 60-as 
évek óta, hogy a keleti faj üzletszelleme és érzékiessége sza-
bad folyást nyert az irodalomra és a közéletre. A sülyedés, 
a hanyatlás napról-napra szembetűnőbb lesz. Nagy érdeme 
Ballagi Aladárnak, hogy végre az Akadémián szót emelt ez 
ellen. Az emberek annyira szuggerálva vannak a frázisoktól, 
hogy nem képesek már tisztán látni és saját fejőkkel gondol-
kozni. Ezért is volna szükség erős kath. sajtóra. 

TARTALOM: Van-e szükség nálunk manap is a 
XVI. Gergely-féle fölmentésre? Hajdú Tibor dr.-tól — 
Hipotézisek Mózes ötödik könyvének eredetéről. Takács 
Guidótól. — A párbér jogi természetéhez. VIII. (Vége.) 
Kollányi Ferenc dr.-tól. — Pascal megtérése. II. (Vége.) 
Várnai Sándortól. — Marx és Engels jövendő kommuniz-
musának bírálata. V. (Vége.) Jehlicska Ferenc dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika, —y—/a-tól. — Irodalom. Egy újabb 
«Evangeliumtöredék» ? Kmoskó Mihály dr.-tól. — Az 
Exodus fáraója. Némethy Gyula dr.-tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Slephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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D U D E K J Á N O S dr. 
EGYETEMI TANAH Budapest, IX. ke r , Ferenc-körút 39. 

A fegyelem és a szabad akarat kérdéséhez. 
II. 

15. Brinzeu úr tehát a tomisták rendszerében 
nem talál kielégítő feleletet a kegyelem és a szabad 
akarat megegyeztethetőségére. A molinistáké azonban 
Ítélete szerint szépen megegyezteti a kegyelem hatá-
sát a szabadsággal. Meg kell [tehát mutatni, hogy a 
szerző a molinisták megítélésében is egyoldalúlag j á r t 
el. A tomismust helytelenül fogta fel ; a molinismus 
tárgyalásában nem szerencsésebb. 

Jól jegyzi meg Brinzeu, hogy a molinismus 
alapja az ú. n. scientia media, középső ismeret vagy 
tudás Istenben. Nem helyeselhető azonban azon állí-
tás, mintha a kinyilatkoztatás alapján találnók Isten-
ben a scientia simplicis intelligentiae és scientia 
visionis mellett a scientia médiát is. Mert ha ezen 
kifejezést «a kinyilatkoztatás alapján» a szó szigorú 
értelmében vesszük, akkor az következnék, hogy a 
scientia media létezését el kellene ismernünk, a mit 
pedig a tomisták nem tehetnek. Sőt a tomistákon 
kívül is többen legfeljebb theologiai hypothesisnek 
tartják.1 

16. Nézetünk szerint nem egészen helyesen hatá-
rozza meg Brinzeu a scientia médiát, midőn «azon 
dolgok ismeretét» sorozza ezen isteni tudás tárgya 
alá, «melyek csak bizonyos feltételek mellett történ-
hetnek vagy tényleg lehetnek meg». Világosabb, ha 
azt mondjuk , hogy nem a föltételes jövendő dolgok 
tartoznak a scientia médiához, hanem azok, melyek 
tényleg nem léteznek, hanem csak bizonyos feltétel 
alatt létezhetnének, történhetnének meg. Mert ha vala-
mely feltételtől függő dolog tényleg bekövetkezik, 
akkor az m á r a scientia visionis alá esik, a mely 
mindar ra kiterjed, a mi Istenen kívül létezéssel b í r ; 
valamint a scientia simplicis intelligentiae csak a 

1 Igy pl. Scheeben : »Andererseits darf man aber auch 
für die scientia media nur den Charakter einer wissenschaft-
lichen Hypothese zur Lösung von mancherlei Schwierigkeiten 
beanspruchen, die selbst wieder ihre neuen Schwierigkeiten 
hat. Letztere wurden von manchen Vertretern der scientia 
media zu leicht genommen, wie dieselben auch oft zu voreilig 
sind in der Aburtheilung der Thomistischen Ansicht». Hand-
buch der Kath. Dogmatik. I. 654—56. 

puszta lehetséges tárgyakat foglalja magában.1 Jobb, 
ha megkülönböztet jük az u. n. fu tu rum absolutumot, 
a mi tényleg megtörténik, bár csak egy bizonyos fel-
tétel mellett is, a fu tu rum conditionatumtól, mely-
lyel oly jövendőt jelelünk, a mi mint ilyen nem 
történik, de megtörténnék, ha bizonyos feltétel be-
következnék, mint pl. Tirusz és Szidon lakóinak fel-
tételes megtérése. 

17. De még ezzel sincs a scientia media meg-
határozva. Hisz a feltételes jövendő dolgok megisme-
rését, mint Brinzeu Kleulgen után maga is jól mondja , 
Istenben az összes hittudósok kevés kivétellel telje-
sen bizonyosnak tartják.2 Hol kezdődik tehát a nézet-
eltérés a molinisták és a tomisták közöt t? Mindkét 
rész elismeri a feltételes jövendők biztos megisme-
rését. De honnan meríti Isten ezt a bizonyos, csalha-
tatlan megismerést? A molinisták azt állítják, hogy 
Isten mindezt saját akarata elhatározása elölt ismeri 
meg. Mielőtt ezen dolgok jövője fölött döntött volna, 
már a scientia media megmutat ja neki a feltételes 
jövendő dolgokat. így tehát a molinisták a futuribi-
liákat függetlenítik Isten akaratától. Ez a scientia 
media veleje. 

A tomisták pedig, elismervén a feltételes jöven-
dők bizonyos megismerését, tagadják, hogy Isten 
saját akaratának elhatározása előtt bármit is, mint 
jövendőt ismerhetne meg. Mielőtt Isten a puszta 
lehető dolgok fölött nem határozott, azok közül egyik 
sem nevezhető föltételes vagy föltétlen jövendőnek. 
Épen azért a scientia médiának nézetük szerint nincs 
tárgya, tehát Istenben nem létezhetik. Molina elég 
őszintén és világosan határozza meg a scientia mé-
diát, midőn azt az u. n. scientia libera-val ellen-
tétbe állítja és annak a tárgyát határozottan függet-
lenné teszi Isten bármely határozatától, sőt egy-
szerűen kimondja, hogy ezt a scientia media meg-
előzi.3 

1 E két isteni tudást elismeri szent Tamás is (I. p, qu. 
14. a. 8.), de a scientia médiát nem ismeri; erről hallgat. 

3 Kleutgen : Instit. Theol. De Deo ipso, nr. 478. 
3 Molina igy határozza meg : «Qua ex altissima et inseru-

tabili comprehensione cuiusque liberi arbitrii in sua essentia 
intuitiis est, quid pro sua innata libertate, si in hoc vei illo 
vei etiam infinitis rerum ordinibus collocaretur, acturum 
esset». S ezután : «Eam nulla ratione esse dicendam liberam 
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Époly világosan beszél Tournely is,1 holott 
többen a molinisták közül a scientia media ezen 
saj átos j ellegét nem hangsúlyozzák eléggé.2Ez által pedig 
a kérdés csak homályosabbá válik s megtörténhetik, 
hogy valaki a scientia médiáról tárgyal, annélkül, 
hogy annak mibenvoltáról, nehézségeiről vagy kétes 
következményeiről fogalma volna.3 

18. Feltéve, hogy Isten az ő saját akaratának el-
határozása előtt már tudja határozottan a feltételes 
jövendőket, kérdés, miféleképen, in quo medio, ismeri 
meg Isten ezeket. Brinzeu Mazella után három esetet 
hoz fel : vagy azok okaiban, vagy a maga (Isten) 
határozataiban, vagy azok tárgyi valóságában. Brin-
zeu az utolsót fogadja el és az isteni megismerés-
nek ezen módját nevezi scientia médiának. Ezen 
felszámlálás azonban hiányos. Mert mig a tomisták 
Isten határozatait tekintik az egyedül helyes médium-
nak, addig azok ellenfelei nemcsak két, hanem 4—5 
feltételes megoldást keresnek, melyek között a Brin-
zeu által említettek is feltalálhatók.4 Azon kívül nem-
csak a futuribiliák tárgyi valóságában való ismerete 
nevezhető scientia médiának, mint Brinzeu tévesen 
állítja, hanem mindazon megismerés, a mely a futu-
ribiliák Isten határozata előtt és anélkül való biz-
tos tudását lehetővé teszi, tehát a Brinzeutől felho-
zott első mód is. 

Sőt jó lesz megjegyezni, hogy épen ezen első 
eset a molinisták rendszere alapítójának, Molinának 
a nézete. Az ő rendszerének a kiindulási pontja 
épen a szabad akarat u. n. supercomprehensiója Isten 
által, úgy, hogy az akarat ezen supercomprehensiója 
azon medium, a melyben Isten a futuribiliákat biz-

(t. i. scientiam, mint pl. a scientia visionis), quia antecedil 
omnem actum liberum voluntatis divinae». Alább: «Deus vi scien-
tiae (mediae), quae antecedil liberam determinationem suae 
voluntatis» etc. Concordia, Disp. 51. 

1 «Scientia conditionatorum, independens ab omni decreto 
absoluto et efficaci, eoque anterior.» De Deo, quaest. 16. a. 5. 
Idézve Billuartnál : De Deo, Diss. VI. a. 6. §. 2. 

2 PI. Mazella elismeri ezt («modus cognoscendi futuri-
bilia antecedenter ad omne decrelum actu existens in Deo»). 
De Gratia; Disp. III. a. VII. Nr: 671. Kleutgen ellenben alig 
érinti ezt (u. o. 494.), hasonlólag Franzelin : De Deo Uno. 
Th. 45. 

3 Jól jegyzi meg Pohle a scientia media hangsúlyozott 
jellegéről : «Gerade in dieser besonderen Fassung der scientia 
conditionatorum liegt die Quintessenz des Molinismus und 
zugleich sein Gegensatz zum Thomismus». Lehrbuch der Dog-
matik. 2.1. köt. kiadás, 193. old. Épen ezért helytelenül tárgyal a 
scientia médiáról Katschthaler, a ki azt egyszerűen «scientia 
conditionatorum»-nak nevezi. (Theolog. Dogm. I. köt. I. p. 1. 
Sect. Cap. II. a. 4. nr. 90.) És igy érthető, hogy azt «certa et 
indubitata»-nak hirdeti, holott annak valódi lényegét nem is 
emiitette. Fölcseréli a scientia conditionatorum-ot, melyet mind 
elismernek, a molinisták sajátságos hypothesisével, hogy t. i. 
Isten az ö határozata előtt ismeri ezeket a futuribiliákat. Csak 
sajnálni lehet, hogy Katschthaler ezen hézagos Ítélete a magyar 
fordításban megjegyzés nélkül maradt s így a magyar olvasó-
közönség sem tájékozódhatik tárgyilagosan e fontos kérdésben. 

4 Goudin (Tract. Theol. I. quaest. 2. a. 2.) öt nézetet 
számlál föl a tomistákén kívül. 

tosan megismeri. Ezen supercomprehensio isteni 
sajátság, még Krisztus emberi természete sem ré-
szesülhet abban.1 

19. Valóban feltűnő, hogy a molinisták nagy része 
Molina ezen állítását oly gyorsan és alaposan cserben 
hagyta.2 De teljes joggal, mert, mint Brinzeu maga is be-
vallja, a szabad akarat és ennek jövendő cselekvése 
között nem létezik szükséges kapcsolat. Hogyan 
ismerhetné tehát Isten az akaratban, ha még azt 
a Molina-féle supercomprehensio alatt szemléljük is, 
a szabad cselekvést, mielőtt a szabad akarat affölött 
határozott volna? És hogyan vezethet valami oly 
dolog megismeréséhez, a mivel nincs kapcsolatban ?3 

Nem tartozik-e a medium cognitionis főjellegéhez, 
hogy a megismerendő tárgy benne foglaltassék ? 
S tegyük fel az esetet, hogy Isten a szabad akarat-
ban a Molina-féle supercomprehensio segítségével 
tényleg megtalálná az akarat határozott cselekvését. 
Kérdezzük : honnan származik a szabad akarat ezen 
határozott cselekvése? Nem Istentől, mert ez a tomis-
ták tana volna. Tehát a szabad akarattól. Már pedig, 
ha a szabad akarat Isten decretuma előtt határoz-
hatja el magát valamire, hogyan egyeztethető meg 
az Isten legfelsőbb uralmával a teremtmények s igy 
a szabad akarat fölött i s? Nevezhetjük még Istent 
első oknak, a teremtményt másodrendű oknak, ha 
az akarat, mint Molina véli, exinnata libertate, Isten 
nélkül határozhatja el magát valamire ? Mondhatjuk-e, 
hogy az akarat Isten előtt eszközi ok, holott ő, 
a scientia media feltételében, az első ok döntése 
előtt, — absque determinatione primae causae — 
már önállólag képes működni és Isten az akarat 
ezen működését saját akarata határozata előtt már 
biztosan előre látja, megismeri? Ha szent Tamás 
fogalmai az első és fő okról érvényesek, akkor a 
scientia media megdőlt.4 

Jól tudjuk, hogy a molinisták erre azt szokták 
felelni, hogy Isten a szabad akarat ily elhatározását 
nem ismeri a közömbös szabad akaratban isteni 
concursus nélkül, hanem ennek befolyása alatt. 
Az akarat ugyanis nem képes önmagát valamire egye-
dül elszánni, ehhez megköveteltetik az isteni segítség és 
közreműködés. így tehát meg lenne mentve Istennek, 
mint első oknak, hatalma az akaratra nézve. Erre a fele-
let igen egyszerű. Az isteni concursus a molinisták sze-

1 V. ö. a már idézett helyeket. Azonkívül : «Dicendum 
est neque etiam in anima Christi concedendam esse eius-
modi scientiam». U. o. 

2 Igy pl. Mazella, a ki pedig tiszta molinista. U. o. nr. 
668-669. 

3 «Quicunque cognoscit eflectum contingentem in sua 
causa tantum (mint Molina az ő supercomprehensiójában 
fölteszi), non habet de eo, nisi conjecturalem Cognitionen! » 
I. p. qu. 14. a. 13. c. 

4 «Aliquid operatur ad etïectum ins t rumenta l i te r . . . 
in quantum est motum a per se agente. Haec enim est ratio 
instrumenti, ut moveat motum . . . quo movetur a principali 
agente.» Quaest. 27. de vérit. a. 4. c. 
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rint közömbös jellegű. Isten ezzel nem befolyásolja 
az akaratot, sőt az akarat saját elhatározásából maga 
fogadja el a megfelelő isteni közreműködést.1 Az aka-
rat tehát ezen concursus mellett ép oly független 
marad, mint a concursus nélkül volt; s így a con-
cursus nem lehet befolyással az akarat elhatározá-
sára. Ha már most Isten az akaratban a feltételes 
vagy a feltétlen jövendőt megismerheti, akkor a 
jövendőség — futuritio — függetlenítve ^van Isten-
től. És tényleg, ha két ok egymással működik, akkor 
azok működése vagy teljesen független egymástól s 
így csak külsőleg képeznének egg tevékeny elvet; 
vagy ha az egyik ok működése a másikéra befo-
lyást gyakorol, akkor az egyik a másiktól függ, az 
egyik a másiknak alá van rendelve. Ha már most 
a Molina-féle concursust tekintjük, az nem mozdítja 
az akaratot, sőt megfordítva, az akarat szabad-
ságában áll a concursust elfogadni vagy nem. így tehát 
az emberi akarat nem függne többé Istentől, leg-
alább is abban a működésben, a mely által a con-
cursust elfogadja. 

20. A Molina-féle supercomprehensio tehát tartha-
tatlan állítás. Nem csoda, hogy több molinista nem 
is igen meri ezt említeni. Brinzeu is más módot 
keres a feltételes jövendő dolgok megismerésére. 
A molinisták nagy része a dolgok tárgyi valóságát 
tekinti oly médiumnak, melyben Isten a futuribiliá-
kat megismerheti. Isten ugyanis, így okoskodnak, 
minden igazságot megismer. Már pedig két ellentétes 
mondat közül az egyiknek igaznak, a másiknak ha-
misnak kell lennie: pl. Péter vagy vétkezik vagy 
nem vétkezik. Ha az első helyes, akkor a másik 
rész helytelen. Habár véges elme nem tudhatja,melyik 
igaz a kettő közül, de Isten, a véghetetlen elme, öröktől 
fogva tudja, melyik igaz és hamis a két mondat vagy 
tárgy közül. így tehát Isten a futuribiliákat a dolgok 
tárgyi valóságában szemlélné, saját akarata elhatáro-
zása előtt. A scientia media ezzel meg volna mentve. 

Ez a medium azonban teljes lehetetlent követel 
Istentől. Semmi sem vezethet mint medium másvala-
minek a bizonyos megismeréséhez, a mi maga is kö-
zömbös természetű és egy határozott igazságot nem 
tartalmaz. Már pedig két ellentétes mondat termé-
szete követeli ugyan, hogy az egyik igaz, a másik 

1 «(Homines)» Per arbitrii facultatem, generalem Dei con-
cursum non solum ad proprias voluntatis actiones déterminent, 
sed etiam pro illius facultatis innata libertate vel omnino 
actionem contineant, vel ilium (se. concursum Dei) déter-
minent ad volitionem potius, quam nolitionem ... atque illum 
déterminent, ut opus sit potius virtutis quam vitii a u t e contra-
rio, prout qui ea facilitate sunt praediti, maluerint.» Molina : 
Concordia Disp. 32. — Hasonlólag Suarez : « ... (Deus) ex parte 
sua solum offert concursum modo quodam de se indiffe-
rente . . . voluntati commisit, ut in quam vellet partem se 
determinaret et ad utramque determinationem concursum 
suffleientem obtulit.» De Gratia, II. p. lib. III. Cap. 46. Ennél 
világosabban alig lehetne a molinisták isteni közreműködé-
sét jellemezni. 

hamis legyen; de nem követeli, hogy melyik legyen 
hamis vagy igaz. Péter vagy imádkozik, vagy nem, 
Vagy az egyik, vagy a másik. De hogy Péter tény-
leg imádkozik-e vagy nem, ezt nem tudhat juk a 
mondat természetéből, mert ez mind a két részre 
teljesen közömbös. Tehát honnan veszi a mondat a 
saját valóságát? A dologtól, vagyis a tárgytól. Ha 
Péter tényleg imádkozik, akkor a nevezett mondat 
első része igaz, a másik része hamis. Honnan veszi 
már most a jövendő tárgy (Péter imádkozik) saját 
valódiságát, igazságát? Világos, hogy nem önönmagá-
tól; mert miután feltételes jövendő szabad, közöm-
höz cselekvésről lévén szó, nem magától, hanem a 
szabad akarattól származik. Már pedig a szabad 
akaratban rejlő és attól függő cselekvés (Péter imád-
kozik) a saját jövendő valóságában nem szerepelhet 
mint medium maga-magának a biztos megismeré-
sére, mert ez petitio principii volna. A véghetetlen 
elme persze tudja, hogy mi fog megtörténni és hogy 
tényleg mi történik. De most nem ez a kérdés, ha-
nem az, hogy mi vezeti Istent, mint medium objec-
tivum, a tárgyi igazság megismeréséhez. 

így tehát ezt a médiumot nem használhatjuk. Nem 
is csoda. Hisz már szent Tamás ezt elvetette, kijelentvén, 
hogy a jövendő dolgok csak Istenben, mint azok 
okában birnak határozott igazsággal.1 Már Molina 
maga visszautasította ezt az állítást s épen azért 
folyamodott a supercomprehensióhoz.2 Kleutgen is 
belátja, hogy a dolog igazán homályos és kétséges, 
a kérdést nem oldja meg,3 

21. így tehát nem marad más hátra, mint a tomis-

1 «Illud quod nunc est, ex eo futurum fuit, antequam 
esset, quia in causa sua erat, ut fieret. Unde sublata causa, non 
esset fu turum illud fieri. Sola autem causa prima est aeterna. 
Unde ex hoc non sequitur, quod ea quae sunt, semper fuerit, 
verum ea esse futura, nisi quatenus in causa sempiterna fuit, 
ut essent futura. Quae quidem causa solus Deus est.» I. p. qu. 
16. a. 7. ad 3. Az utolsó rész a tomisták tanát fejezi ki röviden. 

2 «Quidam contendentes in futuris contingentibus sem-
per alteram partem, antequam eveniat esse ex aeternitate 
veram determinate et alteram determinate falsam. Eaque 
ratione ex natura rei unam esse cognoscibilem futuram deter-
minate et alteram non futuram determinate, ex eo capite, 
quod quidquid est ex natura rei cognoscibile, Deus ante om-
nem actum suae voluntatis naturaliter cognoscat, arbitrantur 
Deum ante omnem actum liberum suae voluntatis scire, 
quid per liberum arbitrium crealum sit ex quacunque hypo-
thesi futurum ... Verum tarnen contingentia futura ex natura 
rei esse determinate vera et cum Aristotelis doctrina, com-
munique Doctorum sententia et cum natura ipsa contingen-
tium p u g n a t . . . Quare corruit profecto hoc eorum fundamen-
tumConcordia Disp. 52. így végez Molina ezzel az állítással. 

3 «Plura quae in hac expositione (a dolgok tárgyi igaz-
ságát illetőleg) dicuntur, optime dicerentur, si demonstran-
dum esset, futura liaec a Deo cognosci ; at siquidem quaeritur, 
in quo medio cognoscantur, vereor, ne sat isfaciant . . . hoc 
modo quaeslio nostra de medio huius divinae scientiae non 
solvitur.» U. o. nr. 548. Ezen világos egyenetlenség mellett 
is Pesch azt állítja, hogy ezt a médiumot a molinisták mind 
tanítják: «Haec est doctrina Molinistarum omnium». Prael. 
Dogm. II. Prop. 40. Pedig Molina épen az ellenkezőt mondja. 
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ták nézete. Ők ugyanis egyhangúlag azt tanitják, 
hogy minden jövendő vagy jövő dolog Isten határo-
zatától kapja a létezéshez való viszonyát. Isten el-
határozása nélkül, a mely a puszta lehetséges dol-
gok közül bizonyos részt a valódi létezésre rendel, 
semmi sem tekinthető jövendőnek, semmi sem létez-
hetik, semmi sem ismerhető meg, mint jövő vagy 
jövendő. 0 az első ok, minden tőle függvén, az ő 
határozata előtt minden a puszta lehetőséghez tar-
tozik. S mit tanít szent Tamás ebben a tekintetben ? Azt, 
hogy Isten minden kivüle fekvő dolgot a maga saját 
lényegében ismer meg. Még pedig nem saját lénye-
gében, mint ilyenben, hanem a mennyiben ő 
minden kívüle levő dolognak a valódi első legálta-
lánosabb oka.1 Ezen tant pedig mindarra alkalmaz-
nunk kell, a mi a teremtmények képességétől függ. 
Már pedig mi által lesz Isten a tőle különböző dol-
gok oka? Világos, hogy akarata elhatározása állal. 
Tehát, ha szent Tamás azt tanítja, hogy Isten min-
dent saját lényegében, mint minden dolog első oká-
ban, ismer meg, a tomisták nézetének rövid kifeje-
zése, t. i. hogy Isten mindent az ő saját akaratában, 
ennek határozataiban tud és szemlél. 

Persze azt kell ismét hallani, a mit különben 
Brinzeu mint világos tételt csak megemlít, hogy ezen 
tomista határozat ellenkezik a szabad akarattal. 
A feleletet szent Tamás erre már régen megadta. 
Az akarat uralma az ő cselekedete fölött kizárja 
ugyan a szükségszerűséget, a kényszerítést, az egy 
cselekvésre való szükséges irányzatot, de nem Isten 
befolyását, a kitől működése származik. így tehát 
az isteni határozat vagy okság, mint minden lényre 
s így a szabad akarat mozdítására is kiterjed ; épen 
azért Isten önönmagát, mint a szabad cselekvés okát 
megismerve, ezt is megismerheti.2 S lia még hozzá 
tesszük, hogy Isten akarata az egyes lények létre-
hozatalában a leghathatósabb, következik, hogy az 
mindenre, az egyes működés módjára is kiterjed. 
S így, a mit Isten akar, az szabadon vagy szüksége-
sen történik, a mint Isten azt meghatározta.3 

1 «Cum virtus divina se extendat ad alia, eo quod ipsa 
est prima causa eífectiva omnium essentium, necesse est, quod 
Deus alia a se cognoscat.» 1. p. qu. 14. a. 5. c. : «Cum Deus 
sit causa rerum per suam scientiam, in tantum se extendit 
scientia Dei, in quantum se extendit sua causaiitas... Cum 
enim sciat alia a se per essentiam suam in quantum est simili-
tudo rerum vetut princípium activum, necesse est, quod essentia 
sua sit princípium sufficiens cognoscendi omnia, quae per ipsum 
fiunt.» U. o. a. 11. c. Ez a tomisták tana. — V. ö. Contra Gent. 
I. c. 65. 

2 «Dominium quod habet voluntas supra suos actus, per 
quod in ejus potestate est velle vel non velle, excludit deter-
minationem virtutis ad unum et violentiam causae exterius 
agentis ; non autem excludit influentiam causae superioris, 
a qua est ei esse et operari. Et sic remanet causaiitas in 
causa prima, quae Deus est, respectu motuum voluntatis : ut 
sic Deus se ipsum cognoscendo huiusmodi (a jövendő szabad 
cselekvéseket) cognoscere possit.» Contra Gent. I. c. 68. 

3 «Cum divina voluntas sit efficacissima, non solum se-

22. Brinzeu leirja Mazella után a megtérés fo-
lyamát. A mondottak után azt a tomisták persze 
nem tarthatják helyesnek. Lehetetlen megengedni, 
hogy az elégséges és a hathatós malaszt között az 
egész különbség csak a scientia media csalhatatlan-
ságában és a szabad akarat hozzájárulásában állana. 
Ez nem más, mint a hathatós malaszt lényeges azo-
nosítása az elégséges malaszttal, a mi ismét az isteni 
természetfölötti közreműködést az akaratnak vetné 
alá. Ez pedig végül is Istent tenné függővé az 
embertől. 

Már pedig mindez nemcsak szent Tamás már 
ismert tanával, hanem mindenekelőtt szent Ágoston-
nal hozna minket ellentétbe. Mert kétségbe sem 
vonható, hogy szent Ágoston tana a malaszt és az 
akarat megegyeztelhetőségéről az egyház által el-
fogadott tan.1 Szent Ágoston pedig a malaszt hatá-
sát Isten legfelsőbb akaratára vezeti vissza. Mi sincs 
oly távol ezen lángész felfogásától, mint idevágó 
művei mutatják, mint a hatásos malasztnak függése az 
akarattól. Az isteni kegyelem ellenállhatatlanul műkö-
dik,2 megadja az akaratnak a hathatós erőt a jóra, 
a kemény szív nem állhat ellene, mert azért adatik, 
hogy a szív keménységét egyenesen megszüntesse.3 

A malaszt és a szabad akarat között való viszonyt 
épen azért oly nehéz megoldani, mert némelyek az 
akaratszabadságot féltik, mint a molinisták a tomisták 
ellenében.4 A kettő összhangzó együttműködését csak 

quitur quod fiant ea, quae Deus vult fieri, sed et quod eo 
modo fiant, quo Deus vult ea fieri. Vult autem quaedam fieri 
necessario, quaedam contingenter etc.» I. p. qu. 19. a 8. c. 
«Ex hoc ipso, quod nihil voluntati divinae résistif, sequitur, 
quod non solum fiant ea, quae Deus vult fieri, sed quod fiant 
contingenter vel necessario, quae sic fieri vult.» U. o. ad 2. 
«Volunta divina est agens fortissimum, unde oportet ejus effec-
tum ei omnibus modis assimilari... ut fiat eo modo, quo 
Deus vult illud fieri, ut necessario vel contingenter.» De vérit, 
qu. 23. a. 5. c. 

1 «De liberó tarnen arbitrio et gratia Dei quid Romana 
hoc est catholica sequatur et servet Ecclesia in variis libris 
B. Augustini et maxime ad Hilarium et Prosperum possit 
cognosci » Hormisdas pápa ad Poss. (Thiel. Epp. Rom. Pont. 
930., idézve Scheebennél Kath. Dogm. III. 776.) 

2 «Non est itaque dubitandum voluntati Dei, qui in coelo 
et in terra quaecunque voluit fecit et qui ilia, quae futura 
sunt fecit, humanas voluntates non posse resistere.»De corrept. 
et gratia c. 14. nr. 45. (M. P. L. XLIV., 943.) «Qui (Deo) volenti 
salvum facere nullum hominum resistit arbitrium, sic enim 
velle sen nolle in volentis aut nolentis est potestate, ut divi-
nam voluntatem non impediat, nec superat potestatem.» U. o. 942. 

3 «Habens humanorum cordium, quo piaceret, inclinan-
dorum omnipotentissimam potestatem.» U. o. 943. (45.) «(Deus) 
cor regis occultissima et efficacissima potestate convertit et 
transtulit de indignatione ad lenitatem.» Contra duas epist. 
Pel. 1. 1. c. 20. (U. o. 569.) «Haec itaque gratia, quae occulte 
humanis cordibus divina largitate tribuitur, a nullo duro corde 
respuitur. Ideo quippe tribuitur, ut cordis diiritia primitus 
auferatur. Quando ergo Pater intus auditur et docet, ut 
veniatur ad Filium, aufert cor lapideum et dat cor carneum.» 
De Praed. Sanct. c. 8. n. 13. (U. o. 971.) 

4 «Ista quaestio, ubi de arbitrio voluntatis et Dei gratia 
disputatur, ita est ad discernendum difficilis, ut quando de-
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kevesen fogják fel helyesen.1 Itt tehát joggal állithat-
juk, hogy azon megoldás, melyet mindenki könnyen 
megérthet és a szabadakaratot látszólag könnyen 
megegyezteti a malaszttal, nem azonos szent Ágoston 
rendszerével. Brinzeu pedig Mazella után épen ebben 
találja rendszerének helyességét. 

23. De mégis talál Brinzeu ezen egyszerű meg-
oldásban is két nehézséget. Két kérdés merül fel, 
így szól: 1. miért ad Isten valakinek a tisztán elég-
séges malaszt fölé még hathatós malasztot is ; 
2. hogyan egyeztethető össze az emberi szabadság a 
a kegyelemmel? Először is szent Ágoston szerint nem 
azt nehéz felfogni, miért ad Isten valakinek hathatós 
malasztot — mint Brinzeu állítja — hanem a malaszt 
és a szabadakarai között levő kapocs, viszony képezi 
a nehézség tárgyát. Azonkívül a molinisták rend-
szerében, különösen ha azt a Congruismustól meg-
különböztetjük, egy és ugyanazon malaszt neveztetik 
elégségesnek, ha az akarat azt nem használja fel és 
hatásosnak, ha az akarat azzal közreműködik. Hogyan 
nevezheti tehát Brinzeu az első kérdést nehézségnek, 
mikor egy pá r sorral előbb Molina után bevallotta, 
«hogy lehetséges, hogy két ember közül, a ki Isten-
től egyforma benső sugallatot kapott, egyik szabad-
akaratból megtérjen, a másik hitetlenségben marad-
jon. Sőt lehetséges az is, hogy valaki, a ki megelő-
zőleg sokkal nagyobb segítő malaszttal lett hivatva, 
szabadakarata folytán ne térjeii meg, egy másik 
pedig sokkal kisebb segítséggel megtérjen».2 És Brin-
zeu még hozzáteszi : «ilyen a kegyelem hatása», mintha 
egy ilyen esetben, mint kézzelfogható, a kegyelem, nem 
pedig az akarat volna hatásos! Hogy is mond ja 
szent Ágoston : «Haec gratia a nullo duro corde respui-
tur, ideo quippe Iribuitur, ut cordis duritia primitus 
auferatur».3 Ha már most egy és ugyanazon malaszt 
hatása tőlem fiigg, akkor nem beszélhetek titokról 
a hatásos malaszt kiosztásánál. A mi pedig a malaszt 

fenditur liberum arbitrium, negari Dei gratia videatur. Quando 
autem asseritur gratia Dei liberum arbitrium putetur auferri». 
De Gratia Christi, c. 47. (U. o. 383.) 

1 «Quomodo attrahit (Pater homines ad Filium) si dimittit, 
ut quis quod voluerit, eligat? Et tarnen utrumque (az aka-
rat és a malaszt hatása) verum est, sed intelleclu hoc pene-
trare pauci valent.» Contra litt. Pet. 2, c. 84. nr. 186. (U. o. 
XLIII. 317.) 

2 Szent Ágoston máskép gondolkodik: «lam si ad illám 
profunditatem scrutandam quisquam nos coarctet, cur illi 
ita suadeatur, ut persuadetur (a megtérésnél), illi autem non 
ita, duo sola occurrunt interim, quae respondere mihi placet : 
o altitudo divitiarum et Numquid iniquitas apud Deum ?» De 
Spir. et litt. c. 34. (U. o. XLIV. 241.) «Cur autem illum adjuvet, 
illum non adjuvet, illum tantum, illum autem non tantum, 
istum illo, illum isto modo, penes ipsum est, et aequitatis tam 
secretae ratio est excellentia potestatis.» De pecc. merit, et 
remiss, lib. 2. c. 5. nr. 6. (U. o. 155.) 

3 De praed. sanct. c. 8. — Ugyanezt tanítja szent Tamás : 
«Si ex intentione Dei moventis est, quod homo, cuius cor movet, 
gratiam consequatur, infallibiliter ipsam consequitur secun-
dum illud Joh. (6., 45.) omnis qui audivit a Pâtre et didicit, 
venit ad me.» 1. II. qu. 112. a. 3. 

és az akarat megegyezhetőségét illeti, tényleg Brin-
zeu saját megoldását azért fogadja el, mert ez à 
«legkönnyebb». Persze ez volna a legegyszerűbb, ha 
ezzel a malaszt, illetve Isten jogait, a teremtmény 
alárendeltségét stb. stb. megmenthetnők. Ha pedig a 
könnyű megoldás az igazság jele, akkor még egy-
szerűbb a pelagianismus vagy a semipelagianismus, 
mer t a szabadságot ezek teljesen megóvják minden 
isteni közreműködés hatásától vagy «veszélyétől». A 
molinismus látszólagos könnyű megoldása inkább 
szemfényvesztés; a kérdés valódi nehézségét nem 
érinti, az elől kitérvén, oly hypothesist állít fel, mely-
nek alapja hiányzik, következményei pedig legalább 
is Isten jogait nem eléggé védik. 

24. Brinzeu úr még azt is állítja, hogy szent Tamás 
ezzel a kérdéssel «ex professo» nem foglalkozott, de 
«mellesleg» több olyast mondott , a mi Molina rend-
szeréhez közel esik. Furcsa nézet ez. Hisz mind-
nyájan tudjuk, hogy a trienti zsinat asztalára a Szent-
íráson kívül csak szent Tamás Summája volt letéve. 
A zsinat pedig elsősorban az eretnekek azon tanait 
kárhoztatta, melyek a kegyelem és a szabadakaratra, 
valamint a megigazulásra vonatkoztak. És minderről 
szent Tamás «ex professo» nem értekezett volna ? 
Meglehet, hogy «mellesleg» lehet szent Tamást Molina 
rendszere mellett idézni, de hát nem idézik-e az 
eretnekek a Szentírást, szent Ágostont saját tévtanaik 
bizonyítására? Különben Molina egész őszintén be-
vallja, hogy ő szent Tamás tanában nehézséget talál, 
épen azért attól eltér. Ez a következetes eljárás.1 

Nemcsak szent Ágoston, hanem minden kalholikus 
theologus elismeri a felhozott mondat : qui creavit te 
sine te, n o n juslificabit te sine te — igazságát. Ez 
a hit tana. Ehhez a molinizmusnak, mint ilyennek, 
semmi köze. Sőt azt állítjuk, hogy szent Tamás isko-
lája magyarázza meg a megigazulást legszebben. 

25. A kegyelem és a szabadakarat kérdése a 
következő nehézségek megoldásától függ: 

a) Miben áll a jövendő dolog fogalma? Lehet-
séges-e, hogy Isten már saját elhatározása előtt bár-
mit is mint jövendőt ismerhessen meg biztosan? 

b) És ha igen, akkor miféle médiumban ismeri 
meg Isten a feltételes jövendő dolgokat? Mert ha a 
scientia media védői az ahhoz vezető megismerési 
módot nem találják meg, vagy arra alkalmatlant 
neveznének meg, akkor az egész scientia médiára 
felépített rendszer magamagában omlik össze. 

c) Mily viszonyban áll az isteni működés a 
teremtmények működéséhez? Nevezhető-e az ez 

1 «Divius Thomas (I. p. qu. 105. a. 5.) docet Ueum du-
plici ratione dici operari cum causis secundis, quia virtutes 
illis tribuit ad operandum . . . deinde quia ita eas ad agendum 
movet, ut quodammodo virtutes et formas earum applicet 
ad operationem, non secus atque artifex securim applicat ad 
scindendum (ez a tomisták praemot iója) . . . Duo autem sunt, 
quae mihi difjicultatem pariunt circa doctrinam D. Thomae» stb. 
Igy szól Molina maga. Concordia, Disp. 26. a kezdetben, azután .ff 
saját concursusát fejtegeti. 

T 
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utóbbiak valódi létesítő okának, igazi mozditójának, 
oly értelemben, hogy a teremtmény és így a sza-
badakarat minden egyes tevékenysége, sőt már ennek 
ereje és csirája Istennek mint első mozdítónak az 
okozata ? 

d) Másszóval: Muködhetik-e Isten a szabadaka-
ratban oly módon, hogy ezt a cselekvésre valóban 
mozdítja saját természetének megfelelőleg: szabadon? 

A tomisták Istennek, mint első oknak a legfel-
sőbb hatalmára, az ő mindenhatóságára, valamennyi 
teremtménynek, így a szabadakaratnak is, a Terem-
tőtől való függésére hivatkozva, ezt a nehézséget a 
valódi mozdítás, praemotio physica, segítségével akar-
ják megoldani. Ok így akarják Isten jogait, a teremt-
mény alárendeltségét és ezzel ennek igazi méltósá-
gát és szabadságát megmenteni. 

A molinisták ellenben nem Isten legfelsőbb jogai-
ból, hanem az akaratszabadság, nézetünk szerint 
helytelen, az első októl részben független fogalmából 
indulnak ki, és a scientia médiában keresik a kegye-
lem és a szabadság összefűző kapcsát. 

Meg akartuk mutatni, hogy Brinzeu úr a tomis-
ták és a molinisták rendszerének megítélésében nem 
já r t el pártatlanul. Meggyőződésünk szerint a tomis-
ták nézete theologiai és bölcseleti következetessége 
kétségen kívül van. Ha még olyan nehéz volna is 
e rendszer, mégis csak ez vezethet e mély kérdés 
helyes megoldásához. 

26. Még csak egypár szót e kérdés történeti 
részéhez. Sajnálatos, hogy Brinzeu ezt a kérdést oly 
röviden, sőt mondhatjuk, felületesen ismertette; még 
pedig a szélsőbali Mazella nyomán. Pedig már az 
«audiatur et altera pars» szerint kételkednie kellett 
volna állításainak kizárólagos helyességén. Megvall-
juk, hogy mi sem foglalkoztunk külön a kérdés 
történeti kutatásával s igy legegyszerűbbnek tart-
juk, ha Brinzeu állításait egyik pártatlan theolo-
gus adatai nyomán ítéljük meg. Morgott praelatus 
a Kirchen-lexiconban a «Congregatio de auxiliis» le-
folyását szépen s nyugodtan írja le. 

Brinzeu a molinismust ártatlan tannak tünteti 
fel, mintha annak a tomistákon kívül más ellenfele 
nem is lett volna. Ez pedig nem felel meg a való-
ságnak. Az 1581. salamankai disputáció nem végző-
dött vereséggel Bannez részéről. A inquisitiónak 
eleinte nem tetszett a jezsuiták tudományos iránya 
és az egyes tanok további előadását ideiglenesen 
meg is tiltotta a toledói bibornok, mint főinquizitor. 
Molina Concordiájának első (1588.) kiadása tényleg 
nehézségekbe ütközött, épen tartalma miatt. Nem 
helyes azon állítás, mintha a szerzetesrendek és a 
főiskolák mind a tomisták ellen lettek volna. Inkább 
az ellenkezőt állíthatnók. 

Tény, hogy a tomisták Rómában túlsúlyban 
voltak, sőt VIII. Kelemen is az ő nézeteik mellett 
volt. A Congregatio első tárgyalása 1598 elején tör-
tént és Molina elitélésével végződött. Ő szentsége 

azonban behatóbb vizsgálatot követelt, a mely 1598 
végén ismét Molina kárhoztatását kívánta. A pápa 
erre nyilvános disputációkat rendelt el, a melyek 
(1599—1600.) eredménytelenül folytak le. De VIII. 
Kelemen a kérdést mégis meg akarván oldani, Molina 
tana fölött ujabb vizsgálatot indított. Ennek az 
eredménye ismét Molina 20 állításának az elítélése 
volt. Most már Molina kárhoztatása majdnem el-
kerülhetetlennek látszott, de a pápa még jobban meg-
fontolta az ügyet és egy ujabb (harmadik) bírálatot 
követelt az erre kirendelt censoroktól, a kikhez több 
püspök és különféle szerzetesrendbeli theologus tar-
tozott. De ezen Ítélet is a már előbb kifogásolt 
20 thesis ellen szólt, úgy hogy a molinismus elve-
téséről már majdnem mindenki meg volt győződve. 

Többen Molina barátai közül általános zsinat 
összehívását sürgették, hogy ott a nehéz kérdés fölött 
végleg tárgyaljanak és döntsenek. Spanyolországban 
több jezsuita nyilvánosan azt a furcsa tételt állította, 
hogy «non est de fide, hunc hominem, Clementem 
VIII., esse jure divino Papam», a mi persze veszedel-
mes célzása miatt a pápát inkább boszantotta. 

Rövid szünet után 1602—1606. ismét nyilvános 
vitatkozások folytak le a pápa jelenlétében. De habár 
mindezek eredménytelenek voltak, mert mindkét 
rész saját véleménye mellett maradt, mégis VIII. 
Kelemen inkább Molina ellen foglalt állást, úgy 
hogy ha halála közbe nem jött volna, emberileg 
szólva, Molinát az előzmények után elitélte volna. 

Utódja V. Pál, már mint bibornok az egész kér-
désben jár tas lévén, a hosszú vitának véget akart 
vetni és 1606 márciusban ismét meghagyta a cen-
soroknak, a kik persze ezalatt változtak, hogy hoz-
zanak ítéletet Molina fölött. A biráló-bizottság most is, 
egynek kivételével, Molina 42 tételét elvetendőnek 
jelentette ki. A kardinálisok azonban nem járultak 
hozzá a censorok ezen nézetéhez s így V. Pál a cen-
sorokat hazaküldte és azzal nyugtatta meg az ellen-
felet, hogy a szentszék annak idején Ítéletét közzé-
teszi; addig csak legyenek nyugodtak és ne támad-
ják egymást. 

Honnan ezen váratlan fordulat? Némelyek azt 
állítják, hogy a Spanyol- és Franciaország között 
fenforgó politikai viszonyok birták rá a pápát a 
jezsuiták enyhébb megítélésére, annál is inkább, mert 
ugyanazon időben Velencéből száműzettek, a sok 
külső csapás mellett Molina egyházi elítélése nagyon 
fájt volna a különben érdemdús szerzetnek. Mások 
pedig benső okokra vezetik vissza az ügy elodázását. 
Állítólag szalézi szent Fex-enc is tanácsolta a pápának, 
hogy ne döntsön e kérdésben. Elég az hozzá, Molina 
tanát az egyház nem censurálta, azt türi és így sza-
badon lehet tanítani. Ez persze nem azonos annak 
jóváhagyásával és tudományos szempontból úgy kell 
azt tekinteni, mint minden más theologiai hypothesist. 

27. Brinzeu «pro coronide» Hurter után még 
arra utal, hogy a gyakorlati élet is a molinismus 
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helyessége mellett van. Mert mindnyájan a néphez 
tartott beszédeinkben, aszketikus könyveinkben stb. 
azt valljuk, bog)' az ember közreműködése teszi 
hatásossá a malasztot, biztosítja üdvösségünket stb. 
Már ugyan a gyakorlati életet aligha lehet valamely 
mély theologiai kérdés megoldásánál locus theolo-
gicusnak tekinteni. Hisz ez az érv következetesen 
a puszta pelagianismushoz vagy a semipelagianis-
mushoz vezetne, mert mindnyájan azt állítjuk, hogy 
Isten mindenkinek, a ki saját erejéből megtesz 
a mit tehet, megadja a malasztot. Azt mondjuk 
továbbá, hogy Isten attól, a ki nem áll ellene a ke-
gyelemnek, nem vonja meg a szükséges malasztot. 
De az egyház azt tanítja, hogy senki sem képes 
saját erejéből az erényes életre isteni malaszt nélkül. 
A hittudósok szerint az ú. n. «non ponere obicem 
gratiae», mint pl. minden bűn kerülése, már isteni 
kegyelemtől származik. A hires tétel «facienti quod 
in se est, Deus non denegat gratiam» csak oly érte-
lemben engedhető meg, hogy ezt is a segítő malaszt 
viszi bennünk végre.1 Igy tehát a gyakorlati életre 
való hivatkozás — nimis probat. 

Másrészről azonban teljes joggal hivatkozhatunk 
arra. A földmívelő is úgy tekinti vetését, mintha a 
jó termés egészen tőle függne, mintha Isten mindent 
reá bizott volna. A mi üdvösségünk is a mi művünk ; 
Isten is azt akarja, hogy az ember maga akar ja fel-
használni a kegyelmet, maga törekedjék a boldog-
ság u tán ; de mindez csak az ő megelőző malaszt-
jával lehetséges; valamint a földmives testi, lelki 
munkaereje, a föld termékenysége az Istentől szár-
mazik és arra adatnak, hogy azt az ember a jó ter-
mésre, a mi ismét Isten műve, felhasználja. 

A tomisták tehát Hurter minden szavát alá-
írják — in or dine executionis ; de nem helyeselhetik 
mindazt in ordine intentionis, mert így minden Isten-
től van, tőle származik : «non suinus sufficientes cogi-
tare aliquid ex nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia 
nostra ex Deo est».2 Ha pedig a tomisták elveit nem 
felületesen, hanem mélyebben fogjuk fel, akkor épen 
ez vezeti az embert a legszebb erények gyakorlására. 
Ilyen a valódi alázatosság, Istenben vetett bizalom 
és remény, az imádság szükségessége, stb.; mert 
tudjuk, hogy saját magunk erejéből csak gyarlóságra 
és bűnre vagyunk képesek.3 Annál szükségesebb min-
den jónak, még az akarásnak is első forrásához, 
Istenhez fordulni, mert ő tőle származik minden.4 

1 Igjr pl. «Si quis per invocationem liumanam gratiam 
Dei (licit posse conferri, non autem ipsam gratiam facere lit 
invocetur a nobis, contradicit Isaiae prophetae vel Apostolo 
idem dicenti : inventus sum a non quaerentibus me, palam 
apparui lus, qui me non interrogabant.» Cone. Araus. II. can. 3. 
(Denzinger, 146.) 

s II. Corinth. 3, 5. 
3 «Nemo habet de suo, nisi mendacium et peccatum.» 

Conc. Araus II. c. 22. (Denzinger 165.) (A szerző szövege Baius 
nézetét fejezi ki. Szerk.J 

4 «Nos ergo volumus, sed Deus in nobis operatur et 

Ne felejtsük, hogy az akarat viszonya a kegye-
lemhez, a választottság, az előrerendelés, a kárhoz-
tatás mind természetfölötti igazságok: mysteria. Ezek 
megfejtésénél, tárgyalásánál, nehézségeinél ismétel-
nünk kell szent Ágoston után: O homo, tu quis es, 
qui respondeas Deo? non est iniquitas apud Deum; 
— incomprehensibilia sunt judicia ejus!1 

Szabó Szádok, 0. P. 

Címzetes apátságok, prépostságok-
Néhány évvel ezelőtt egy megyés püspök, egy 

címzetes püspök, meg egy szerzetes történelmi kér-
désekről beszélgettek. Szóba került ezek között a 
cimbeli is s a harmadik szereplő elég tréfás esete-
ket hozott föl az adományozás tárgyát tevő cimzetes 
apátságokról, prépostságokról. Arról is szó esett, hogy 
jó volna ezeket figyelemkeltésül kissé ismertetni, 
hadd tűnjék ki, mennyire szükséges volna, hogy az 
ú. n. liber regius-okból az irreális cimek töröltesse-
nek, sőt az egyházmegyék fejei is vigyázzanak rá, 
hogy hivatalos kiadványaikba kész nevetség vagy 
teljesen jogtalan állítás ne kerüljön. A fölszólalás 
haladt, maradt, de mostanában történelmi nyomo-
zódást folytatván egyik-másik monostor kedvéért 
újra ráirányult a figyelmem, mily zűrzavaros álla-
potok fejlődtek ki e tekintetben és hogy nem egy 
ily megtisztelésnek szánt cim komikum számba mehet. 

Még a legkisebb baj volna, hogy exemptus apát-
ság, prépostság méltóságára emeltek oly néhai java-
dalmakat, melyek sohasem voltak azok, milyen pl. 
Tereske, Koppánmonostor, Szent Hubert garábi pré-
postsága, sőt olyan is, mely már rendi jellege miatt 
sem lehetett az, milyen pl. a volt ciszterci apátság, 
Savnik. Az sem valami nagy eset, hogy perjelségből 
prépostságok lesznek, mint hogy az lett a stólai bencés 
perjelségből. 

Megesik, hogy az elfogadott jogszabályok semmibe-
vételével, az elévülés, sőt határozott pápai intézke-
dés ellenére föltámadnak oly cimek, melyek eltöröl-
tettek. Még azt értem, hogy a pápai rendelettel rendi 
jellegétől, tehát vele apátsági természetétől megfosz-
tott javadalmak cimét, ha azokat a pápai intézke-
déssel tulajdonossá tett rend úgy hagyta el, hogy az 
egyházi javadalom megmaradt, a javadalommal együtt 
s az előző rendi jelleghez való visszatéréssel ado-
mányozzák. Itt ugyanis, igaz, a kellő formaságok 
megtartása nélkül történt, de új alapitásnak lehet 
fölfogni az eljárást. Ilyen az eset Szentjobbnál. Ott 
azonban, hol az újabb rend birtoklása alatt az ily 
pápailag bekebelezett, rendi jellegétől megfosztott 
monostor javadalmával együtt teljesen elpusztult és 

velle. Nos ergo operamur, sed Deus in nobis operatur et 
operari pro bona voluntate. Hoc nobis expedit et credere, 
et dicere : hoc est pium, hoc verum, ut sit liumilis et sub-
missa confessio et detur totum Deo.» Szent Ágoston : De dono 
persev. c. 13. (M. P. L. XLIV. 1013.) 

i Ad Rom. Cap. 9., 14., 20.; cap. 11., 33. 
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pedig mint az ú jabb rend tulajdona pusztult el, milyen 
az eset pl. Vérteskereszturnái, a Visegrád mellett 
feküdt Szent András monostornál, nem értem, hogy 
lehet ezeket mint apátságokat adományozni. Bizo-
nyos tekintetben idetartozik az az eset, hogy ugyan-
azon javadalom mint reális és címzetes egyaránt 
adományoztatik. Nem egészen tiszta dolog, mikor 
kapta meg az 1819-ben meghalt Marsovszky István 
rozsnyói, majd váradi kanonok a dömölki apátság 
cimét. De Nemes Gáspár bencés dömölki apát 1801 
március 6-áig élt, 1802 március 12-én meg már 
visszaállították az eltörölt Szent-Benedek-rendet, hát 
alighanem két apát volt egyszerre. Sőt messzebb 
múlt ja van az ily eljárásnak. A XVII. század folya-
mán Pálffy Nándor gróf viselte a bakonybéli apát 
címet, noha az apátságnak törvényes feje van. Szóval 
régibb gyakorlat is van m á r a mostanság mutatkozó 
visszásságra, hogy van javadalmas és címzetes bélai, 
lekéri, pásztói apát, hogy olyanokat mint Tapolca, 
Széplak, Szkalka ne is említsünk. 

Az apáti cimek ily megkettőzése könnyen alapot 
vetett annak, hogy ugyanazon apátság több egyház-
megyében mint ott fekvő kerül elő. A Komárom 
mellett levő monostor Koppánmonostor címen meg-
van a pécsi egyházmegyében, Komárom fölött levő 
Monostor névvel a győriben és mint kiváltságos apát-
ság fölbukkanik az esztergomiban. Az abbatia de 
Loco Regali (Királyhely) egyaránt megvan a győri 
és szepesi megyékben. Tudjuk, hogy van lekéri java-
dalmas apátság, de kitalálták az abbas Sancti Sera-
phini de Lekér in Scepusio cimet is. A veszprémi 
egyházmegye hivatalos kiadványa arról tud, hogy a 
bakonybéli apátság az ő területén, «intra ambitum 
dioecesis» van, holott közönségesen tudott dolog, 
hogy századok hosszú sora óta a pannonhalmi fő-
apát egyházterületéhez tartozott, a veszprémi püspök 
joghatósága alatt pedig sohasem volt. Épen ilyen 
naiv dolog, mikor a Szent Hubertről nevezett garábi 
prépostságról a váci egyházmegye azt mondja, az ő 
területén van, de a- rozsnyói püspökség is magáénak 
vallja. 

Egészen tréfás, mikor a pécsi egyházmegyében 
arról beszélnek, hogy a püspökség területén van a 
Szentlélekről nevezett! madocsai, másként monostori, 
továbbá a Szent Miklósról címzett madocsai s végül, 
omne tr inum perfectum, gondolták a tisztelt elődök, 
Szentlélekről címzett monostori apátság is csak akad. 
Hogy azonban más apátság se panaszkodhassék, lett 
abbatia SS. Trinitatis de Siklós, SS. Trinitatis prope 
Quinqueecclesias, a minél azután igazán komikus, 
hogy az, a mi valóban megvolt, az abbatia SS. Trini-
tatis de S. Trinitate, melynek emlékét a Trinitás-
puszta ma is őrzi, nem kerül elő. Hát ahhoz mit 
szóljunk, mikor ugyanazon helyen apátságot és pré-
postságot csinálnak? Mert hogy megteszik, eléggé 
világos abból, hogy van Szent Lambertről címzett 
vásárhelyi apát és prépost, meg azután Szent Gábor 

főangyalról nevezett gáborjáni prépost és Szent Mihály 
főangyalról nevezett gáborjáni apát. 

Az meg már kész nevetség, mikor a régi helyes-
írás eltéréseit használják föl és lészen abbas de 
Typulcha és de Tapolcza, abbas B. M. V. in coelos 
assumptae Tr ium Fontium de Beel és B. M. V. in 
coelos assumptae Trium Fontium de Behel, abbas 
de Pásztó és abbas de Pasztuh, praepositus de Odon 
és praepositus de Adony. 

Persze, mikor az is előfordul, hogy valaki egy-
szerre címzetes apát és címzetes prépost, a minek 
célját véges emberi ésszel át nem láthatom, meg-
szorulnak a címekben. így azután a megszűnt apáca-
kolostorok neveit is apáturak viselik s lesz abbas 
Sancti Lamberti de Vásárhely, abbas B. M. V. de 
Tormova, abbas B. M. V. de Valle Veszprimiensi. 
Mivel a hiány ezzel még mindig nincs kielegítve, a 
kolduló rendektől is kérnek cimet s lesz a Ferenc-
rendiek egyik kolostorából abbatia Sancti Spiritus 
de Hrapko s apátsággá emelkedik az Ágoston-
rendiek Bátmonostora. Olyan ez, mint mikor soha-
sem létezett, olvasáshibákból, képtelen következ-
tetésekből támadt nevekből apáti cimek lesznek. 
Hogy ezekben nincs hiány, eléggé bizonyítják az 
abbas Sancti Benedicti de Quinqueecclesiis, a de 
Monte Zebegény prope Strigonium, Sancti Jacobi de 
Eremo, Sancti Gabrielis de Mezőtelegd, B. M. V. de 
Buchán alias Bucsán, de Campo, a praepositus de 
Monte Magno Varadiensi stb. megtisztelő kitüntetések. 

Volt, sajnos, hogy csak volt, elég történelmi ala-
pon nyugvó apátságunk, prépostságunk, jut ezekből 
az érdemeseknek, nem kell mesterségesen szapo-
rítani a cimeket, hanem a hamis, mondvacsinált, 
képtelen apáti, préposti neveket törölni kell az ado-
mányozás tárgyát tevők sorából. Sörös Pongrác. 

Pázmány Péter mint hitszónok• (i.) 
A szónoklás mindig művészet volt, a beszéd mű-

vészete, ars dícendi. Ma már mást is, ma mindent 
művészetnek mondanak. Ma a művészet jelszavának 
a túltengését éljük. Ma művésziesnek lenni, művé-
szetről beszélni a bon ton-hoz tartozik. Ma művé-
szet maga az élet is. De azután nem is több — csak 
művészet és nem is képzőművészet. Szellemes írók, 
-élelmes könyvkiadók jóvoltából vannak törvényei 
már az olvasás művészetének is. Útmutatás arra, 
hogyan kell olvasni és mit kell olvasni. Akárhogyan 
is halmozzák ennek a törvénykönyvnek a paragra-
fusait is, egy pontban lehet azokat még mindig össze-
foglalni: Olvasd elsősorban a legnagyobb szellemek 
munkáit, olvasd lassan, figyelemmel és jegyezz 
is — csak azután olvass mást is, ha van időd és 
olvasd, hogy kisérd figyelemmel, mi történik körü-
lötted. A kolportázsos világ' vásári zajában sem sza-
bad megfeledkeznünk a nagyoknak szolid és értékes 
műveiről. Mikor tehát nekünk az irodalomtörténet 
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beszél pl. Pázmányról, «ki előtt senki sem írt úgy ma-
gyarul, mint ő», hogy ő a mai magyar nyelv atyja és zse-
niális kezelője, szabad-e nekünk róla megfeledkez-
n ü n k ? Mikor mi az ékesszólás művészetét akarjuk el-
lesni — s a régiek bizonysága szerint orator fit — 
kell-e fűhöz-fához kapkodnunk, mikor tudjuk, hogy 
Pázmány prédikációi egy nagy hittudósnak a képzett-
ségével, a lángésznek bizonyító és észhez szóló gon-
dolataival, kifogyhatatlan találékonyság és olvasottság 
teremtő erejével és zamatos magyar nyelven vannak 
megírva? 

A festők, szobrászok és a költők nagy szorga-
lommal, sok idő és pénzáldozattal tanulmányozzák 
az antiquitásokat. A beszéd mesterségének, a leg-
szebb és legtermékenyebb művészetnek a bajnokai, a 
szószék emberei meg megvessék-e a régi nagyságokat ? 
Holott a beszéd művészete az egyedüli, mely korok 
és népek szerint nem tér el lényegileg, hanem min-
dig és mindenütt gazdag formákban, termékeny gon-
dolatokban és mindenütt mindig új és értékes. 

A budapesti m. kir. tud. egyetem hittudományi 
kara immár öt éve kiadta Pázmány Péter összes 
munkái között az ő «prédikációit» is. Ezzel Kanyurszky 
György dr., az összeállító, kiásta az ismeretlenség 
mélységeiből és napfényre hozta a magyar hitszó-
noldásnak még mindig legértékesebb termékeit : 
a «Magyar Cicero» beszédeit. A mi eddig szent ereklye 
és tiszteletreméltó régiség lehetett csupán, eleven 
test és hasznavehető építmény immár. Mert lia a 
kép, a szobor elavult is, lehet értékes, de nem használ-
ható : a művészies beszéd mindigaz marad, az értelmes 
okoskodásnak, a meggyőző iga zságnak éle nem tom-
pul el soha. Különösen nem az egyházi beszédben, mely 
örök igazságoknak és mindig szükséges erényes-
ségnek a szószólója. 

Épen ezért soha sem tudtam megérteni azoknak 
a beszédét, kik valamely nagy hitszónok ellen azt 
a nehézséget csak föl is említették, hogy régi. A Szent-
írás régi, Aranyszájú szent János régi, Pázmány Péter 
régi, tehát nem olvasom, kárbaveszett időnek tartom 
belemélyedni! Az ilyen okoskodást bizalmatlannak 
is tartom az irodalomtörlénelem íróival szemben, a 
kik egyhangúlag még ma is értékeseknek, sőt a leg-
értékesebbeknek tar t ják ezen régi emlékeinket. 

Tessék csak Pázmány Péter prédikációinak a 
gyűjteményét forgatni ! Nem csupán szép emlékek 
azok a szent hajdankorról , hanem olyan alkotások, 
hogy sok üdvös tanúságot és inspirációt lehet merí-
teni azokból az Isten igéjének hallgatására és hir-
detésére. 

Már mindjár t a gyűjtemény előszavai biztatók. 
Már azokban megnyilatkozik a vallásos lelkületű, az 
oktató Pázmány. Programmot, útbaigazítást ad, hit-
szónoklati elveit ismerteti, prédikációinak természe-
tét, eszmemenetét és nyelvét bejelenti. Úgy hogy nem 
is kell más, csak reprodukálni, megjegyzésekkel 
kisérni magának Pázmánynak az önismertetését és 

a legérdekesebb, legközvetlenebb s épen ezért a leg-
igazibb képet alkothatjuk magunknak a hitszónok 
Pázmányról. 

Prédikációinak első előszava — mint a hogy 
ma mondanók — Az én Uramhoz, a tellyes szent 
Háromság egy bizony Istenhez alázatos ajánló írásom. 
Tulajdonképen dedikáció ezen nyomtatott hat oldalnyi 
írás. Az Istenhez imádkozó Pázmány fohásza. 

Örök mindenható, felséges Is ten . . . hálákat adok 
szent Felségednek, hogy engemet kegyelmességedből 
az igaz hit zászlaja alatt, egyházi állapotban, köteles 
szolgáddá fogadtál: lelki és testi ajándékaiddal szi-
vemet magadhoz szelídítetted . . . Tied Uram, ha mi 
jó vagyon a te méltatlan szolgádban. Mivel azért 
ifjúságomtól fogva arra volt függesztve szemem világa 
és elmém futása, hogy a te nagy Neved dicsősége 
ter jedjen: fáradtságomat nem szántam, tehetségemet 
meg nem vontam szolgálatodtól : hanem a mely 
kicsiny girát reám bízott szent Felséged, tisztem 
szerint (noha kelleténél restebben) cselédid épüle-
tére igyekeztem fordítani. 

Kisded és lengeteg ajándék ez ; mert az én tudat-
lanságom, kezem szenye rajta maradott a te tisztessé-
ges, szép tanításaid kimagyarázásán. Azért nem mél-
tók az én akadozó nyelvemnek dísztelen és unalmat 
szerző rebegései, hogy bemutattassanak szent Felsé-
ged előtt. Én, legkisebb szolgáid között, szedők után 
keresgetek szemeket. (Ruth k). De hálaadatlanság volna 
a tőled plántált fácska gyümölcseivel másnak ked-
veskedni ; nagy dicsőséged öregbítéseért vállalt mun-
kám jutalmát tekívüled mástól várnom. Másik: Az 
ótörvényben sátorod ékességére nemcsak a gazda-
goktól aranyat, hanem a szegényektől kecskeszőrt is 
jó kedvvel fogadtad. 

Te tanítottál Uram itjúságomtól fogva, hogy hir-
dessem a te csudálatosságaidat. Vénségemig és utolsó 
aggságomig ne hagyj el engem; hadd hirdessem ha-
talmasságodat következendő híveidnek is. Világi dol-
goktól elfogtam pennámat, szent Felséged magasz-
talására köteleztem minden tehetségemet. Reményiem, 
hogy ha az ótestamentom szekrényében a pap vessze-
jét virágoztattad ; az én görcsös tőkémet is az anya-
szentegyház kebelén gyümölcsössé teszed. Ah mily 
boldog volt az a szent Atya (Cassian), ki halála órá-
ján azt mondotta, hogy soha mást olyra nem taní-
tott, mit elébb maga nem cselekedett. Megvallom, 
hogy én ilyen nem vagyok, szegény gyarló vagyok ; 
mert sokat irok, tanítok, a mit restségem miatt nem 
cselekszem. Magamnak szent Felségedtől szüntelen 
kérem, hogy a mit általam tanítasz, azt én bennem 
szent malasztoddal teljesítsed. Fáradságomnak egyéb 
jutalmát nem kívánom, hanem a mit kedves szolgád 
szent Ágoston: Quidquid mihi vult dare Deus meus, 
auferat totum, et se mihi d e t . . . í r tam Posonban, 
1636. Isteni Felségednek legkisebb szolgája. P. P. 

Ez az áhítattól és szeretettől írott ajánlása a 
bíborosnak. Nem tartatolta volna illőnek másnak, mint 
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Istennek ajánlani azt, a mit Tőle kapott. Nyelvének 
zamatossága, beszédének ereje, gondolatainak súlya 
mellett egy más kitűnősége is fel-fel csillan a hit-
szónok Pázmánynak : a Szentírásban és a Szent-
atyákban való nagy jártassága. 

A mit az ajánló írásból kivehettünk, az meg-
nyilatkozik II. bevezetésében, a hol : A keresztyén 
olvasókhoz fordul. A többi között így í r : Bezzeg, ha 
elégséges számú papok volnának, kik prédikálással 
taníthatnák a községet: úgy tetszik, szükségtelen 
volna a magyar nyelven való prédikációk nyomta-
tása. De látom az Isten igéjének az éhségét (Arnos); 
látom, hogy a papok szűk voltáért Licentiatusokra 
kell bízni sok helyet, hogy Postillát olvassanak. Az is 
szemem előtt forog, hogy a plébánosok nem egyaránt 
tudósok ; nem is egyaránt bővesek könyvekkel és így 
a prédikáció csináláshoz sem egyaránt érkeznek. Azért 
úgy találom, hogy pásztorságom tisztéhez illő és szük-
séges, hogy prédikációim nyomtatásától ne kiméljem 
a fáradtságot. 

Magam gondolatait, ű jamból szopott dolgokat 
nem írok. Isten könyvéből, az Anyaszentegyház Dok-
torainak írásiból vettem tanításomat, lopva semmit 
sem vettem. Qui furatur, aliéna aufert, verbum 
autem Dei non est alienum (Ágoston) A mit írtam : 
animis scripsi, non auribus, lelki haszonért, nem fül-
gyönyörködtetésért. 

. . .Gondolkodásom után azt végezém, hogy a mi 
prédikációim közül készen vagyon, azt adjam a 
nyomtató préssajtója alá. Bezzeg, ha ifjúságomban szán-
dékoztam volna prédikációim nyomtatására, másképen 
rendelhettem volna írásaimat! Noha nem mondha-
tom prédikációimat hamar műnek, mely hamar 
szokott lenni, mivel csak nyomtatása is három esz-
tendőt kívánt; mindazáltal azt sem mondhatom, a 
mit Plutarchos egy képről: azért írta sokáig, mert 
akarta, hogy maradandó legyen. Harminc esztendei 
prédikálásom után kezdettem gondolkodni a nyom-
tatásról. Akkor pedig vénségemmel együtt já ró sok 
nyavalyám és köteles foglalatosságim nem engedtek 
időt és e r ő t . . . 

Hogy pedig hosszabbak némely prédikációim és 
nem csak futva szólottam, oka ez: mert sem prédi-
kálásomban, sem írásomban nem arra igyekeztem, 
hogy csak tanítsam micsoda jó, micsoda gonosz, hanem 
hogy elsőben mindenféle erős okokkal meggyőzzem 
az okosságot a jóságok követésének és a vétkek 
távoztatásának szükséges vol tá ra . . . Másodszor azon 
voltam, Isten segítségével, hogg az emberek akaratja 
édesedjék a jóra, idegenedjék a gonosztól. Ehez pedig 
bővebb írás kívántatik hogynem a sovány tanításhoz. 

Ezek még «négy dolgokról tudósíthatnák az ol-
vasót,» t. i. hogy sok latin idézetet használ, hogy a 
mostan támadt tévelygések ellen nem itt, hanem a 
Kalauzban írt, hogy a pogánybölcsektől is sokat át-
vett és hogy néhány ünnepi beszédet is közöl, mert 
betegségekkel terhes állapota nem biztatja, hogy azo-

kat külön kiadhassa. A kik pedig — így fejezi be — 
ezt az írásomat olvassák, azokat igen kérem, hogy 
Isten előtt engem imádságukkal segítsenek és fogyat-
kozásimat könyhullatásokkal mosogassák. 

Töttössy Miklós dr. 

J^éhány gondolat a magyar kath. főiskolai 
oktatás ügyéről. 

Intézményekről van szó: régiekről és újakról. 
Hégiekről, metyek ma is medrét képezik az élet 
folyásának s újakról, melyeket megalkottam, de csak 
az álmok végtelen szabad országában. Feltárom őket, 
talán másokat is megkapnak, nemcsak engem. 

Nem vádolok, nem becsmérlek senkit és sem-
mit, sem embert, sem intézményt. Tudom, hogy a 
jelenben működő intézményeket hosszas megfonto-
lás, praktikus belátás teremtették meg; érzem, hogy 
mentségükre kelhet a meglett emberek kegyelete s a 
gyakorlati eredmény, hisz értelmiségünk, elsősorban 
pedig papságunk, a szellemi élet magasabb szintáján 
mozog, mint több más európai nemzeté s az eddigi 
tanterv keretében is lehetett igazán művelt embere-
ket képezni. Azt is tudom, hogy tantervekkel sem 
testületet, sem társadalmat megreformálni nem lehet, 
s a mi a legfontosabb, hogy a papképzés elsősor-
ban nem az elmének, hanem a karakternek nevelé-
sén múlik. Másrészt azonban kétségtelen, hogy a 
sikeres oktatás a papi és minden egyéb képzésnek 
elsőrangú tényezője s minden ezirányú reform-
gondolat nagyban hozzájárulhat a ker. élet kifejlesz-
téséhez. Hisz a jóakarat mélységes meggyőződés nél-
kül megbízhatatlan ; a tudományos élet gazdagsága 
nem veszélyeztetése, hanem biztosítéka a hitéletnek. 
Ez a katholikus Egyházban köztudat Originestől máig. 
Valaha régen Celsus azt vetette a keresztények sze-
mére, hogy az Egyházhoz csak ostobák és rabszolga-
lelkek csatlakoznak, hogy a keresztények maguk 
mond ják : «A ki művelt, bölcs, eszes: maradjon tőlünk 
távol; efajta tulajdonságok nekünk rosszaknak lát-
szanak ; az ostobák, bolondok, balgák és együgyűek 
jöjjenek csak bátran hozzánk» ; s Rómában is azt 
mondogatták, hogy a keresztények a társadalom söp-
redéke, hiszékeny asszonyok s tudatlan emberek gyü-
lekezete, a kik kerülik a napvilágot. 

Ezekkel a vádakkal szemben Alexandriában 
is, Rómában is az a válasz, hogy sem a műveltség-
től, sem a műveltektől nem irtózik a kereszténység; 
elbirja a kritikát s valójában a kul turának legszor-
galmasabb munkása. A XX. század elején még min-
dig ezt vallja az Egyház elméletileg és gyakorlatilag, 
világhírű egyetemeivel s hindu katecheta iskoláival 
s ha a ker. individuum le is lép kedvetlenségből, 
avagy szükségből a tudományos élet ösvényeiről, az 
Egyház, mint társaság, ezt az irányt el nem hagyja, 
el nem hagyhatja! Mindennemű egyoldalii aszkezis-
sel szemben hangsúlyozni kell, hogy a tudományos 
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buzgólkodás nem egyértelmű a tudományos exkluzi-
vitással s ha a katholicizmus a halhatatlan emlékű 
Kempis Tamás egyik-másik sajátságos tanácsát meg-
fogadta volna, talán már régen «paganizmus» lenne ! 

Az eszme, melyet fölvetek, szintén a tudományos 
életre vonatkozik. Olyan intézményekre utal, melyek 
általában a ker. tudományosság ügyét, közelebbről 
pedig a papság szellemi képzésének ügyét ered-
ményesebben szolgálhatják a meglevőknél. Arról van 
szó, hogy a ker. élet föllendüljön, belsőségesebb 
legyen, nem állami támogatással, hanem az állami 
cselszövények ellenére tért foglaljon a tömegek meg-
győződésében s kifejezést nyerjen a nemzet életében. 
Ilyen célokért minden rendelkezésre álló eszközt 
mozgásba kell hozni. A papság szellemi színvonalá-
nak emelése egyike az eszközök sorozatának ; a kö-
vetkező lapok ezt a finis mediatust szolgálják. 

A rideg való érdekében persze megvallom, hogy 
csak álom ma még az egész, olyan kedves, szines 
álom, a milyent sokat szövünk a képzelet himes 
szálaival de bono meliori, azután fölmelegszünk, át-
tüzesedünk érte, bizunk jóságában, remélünk sike-
reiben. Ilyenformán vagyok a tervemmel ma én is. 
Azt remélem tőle, hogy lendületbe hozza a magyar 
kath. tudományosságot, főleg, ha organikus egészé-
ben megvalósulhat. 

I. A theologiai oktatás tervezete. 

A) A vidéki papnevelő-intézetekben. 

Ez a legfontosabb része az én reformgondola-
taimnak. 

Egyik főgondolat benne : a dogmatikai oktatás 
szélesebb alapokra fektetése. 

Másik ideám : az előkészítő bölcseleti kurzus 
belekapcsolása a theol. oktatás egészébe. 

Hogy a jelenlegi négyéves theol. kurzust egy 
évvel megtoldják, a nevelési és tanítási szempontok 
sürgetik s a külföldi jó példa ajánlja. Kívánatos a 
tananyag jobb beosztása céljából még a bölcseleti s 
dogmatikus oktatás teljesebbé tétele miatt. Kívánatos 
a modern viszonyok miatt is, hogy a növendékek 
hosszabb időt töltve egyhuzamban a nevelőintézet-
ben, izmosabban s szilárdabban mehessenek ki az 
életbe. Mert ha az erény psychologiailag véve: jó 
szokás s ha a szokások kifejlődéséhez idő, egybe-
függő, hosszú idő kell : nem tűnik-e fel visszásnak 
a mai gyakorlat, mely szerint 22—23 éves fiatalembe-
rek állanak oda — alig-alig megtollasodva — a nagy 
világba, hogy az Evangéliumot hirdessék a szónak 
és az, életnek erejével? 

Az ötéves theologiai oktatás schémája a követ-
kező volna: 

I. Bölcselet (heti 10 órában) ; Ethika (különös 
tekintettel a Sociális Ethikára ' heti 5 óra); Egyház-
történelem (5 óra); Homiletika (1 óra). 

II. Alapvető hittan (heti 10 óra) ; Egyházjog (5 óra) ; 

Egyháztörténelem (5 óra); Homiletika (1 óra); Héber 
nyelv (2 óra). 

III. Dogmatika (heti 10 óra); Patrologia (5 óra); 
Szentírástan (4 óra); Homiletika (1 óra); Paeda-
gogia (1 óra). 

IV. Dogmalika (10 óra) ; Szentírástan (5 óra); 
Morális (5 óra) ; Katechetika (1 óra); Liturgika (1 óra). 

V. Dogmatika (10 óra); Szentírástan (5 óra); 
Morális (5 óra); Hodogetika (1 óra). 

1. A tanítási nyelvkérdés olyan részlet, melyet 
az ilyen általános vázlatban még fölösleges hossza-
san fejtegetni. Természetes, hogy a Dogmatikát nem 
tanítják magyarul, sem pedig az Egyháztörténelmet 
latinul. 

2. A Pastoralis mint külön tantárgy nem létezik. 
Anyaga teljesen be van osztva más tárgyakba. 

3. A Bölcselet, Alapvető hittan s a Dogmatika 
számára kijelölt 10 óra nem 10 óráig terjedő elő-
adást, hanem 8 órára terjedő előadást és 2 ismét-
lésre szánt órát foglal magában. Ismétlésnél a rend-
kívül hálásnak bizonyult dialektikus módszer kerülne 
ismét elő. 

4. A tanárok száma nem kell, hogy hétnél na-
gyobb legyen. Belőlük kerülhet ki az egész elüljáró-
ság is. Egyes anyagokat t. i. több évfolyam együtt 
hallgatna s ily módon egy tanár adhatná az Egy-
háztörténelmet és Patrologiát (heti óraszáma 10 lenne), 
egy az Egyházjogot és Ethikát, egy a Szentírástant 
és héber nyelvet ; a Moralis-tanár magára vállal-
hatná a Paedagogiát, Katechetikát, Liturgikát, Homi-
letikát és Hodogetikát, i lyenformán neki is jutna 
10—11 óra hetenkint. (Fehérvár, Veszprém egy-két évre 
Pécsre küldhetné theologusait. Ezzel Pécs tekintély-
ben nyerne s a két város egész tanári testületét 
3—4-re redukálhatná! . . . ) 

5. A két első évfolyam olyan természetű, hogy 
laikusok is bátran és föltétlen haszonnal látogathat-
ják. Jogásznak amúgy is kell Egyházjogot s Eszjogot 
(Ethikát) hallgatnia; a Bölcselet nyújtotta egységes 
világnézet és dialektikus képzés pedig csak előnyére 
lesz. Ha meg épen két évet töltene ilyen tanulmá-
nyokkal a laikus fiatalember, legalább apologetikus 
képzettségre is szert tehetne. 

6. Minthogy s szünidőt — legalább részben — 
szintén együtt töltenék, alkalom nyilik a charitativ 
és sociális praxis ismertetésére és egyházművészeti 
előadások megtartására. Ilyenformán a szünidőnek is 
meglenne a maga kellemes és hasznos időtöltése s 
az iskolaévet sem kellene melléktantárgyakkal aprózni. 

7. A héber nyelv oktatása elmaradhatatlan, ha 
a Dogmatikát az ószövetségi Szentírás teljesebb bele-
vonásával, főleg pedig az originális textus felhaszná-
lásával akarják előadni. 

8. Miként a héber nyelvet, úgy a Patrologiát is 
nem önmagáért, hanem dogmatikus célokból sorol-
tam be a tantárgyak közé. Következésképen nem az 
egyházatyák biographiájával, sem textus-kiadásokkal^ 
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hanem a keresztény tan ősi, irott kifejezésével kell 
a Patrologia tanárának elsősorban foglalkoztatnia 
hallgatóit. 

9. A Szentírás és a Traditio dogmatikus értékét 
az Egyházról szóló traktatus után, de okvetetlenül a 
Dogmatika tárgyalása előtt kell a theologusnak hal-
lania. Legtermészetesebb helye a II. évben az Apolo-
getika keretében volna e bevezető traktatusnak. 

10. Hogy nem merész és ellenőrizhetetlen speku-
lációkkal kell a Dogmatika tanárának a rendelkezé-
sére álló három esztendőben hallgatóit lekötnie : a 
mi komoly és sokat kivánó korunkban fölösleges 
külön hangsúlyozni ! Viszont az új időknek racionális 
lelkülete s magának a Dogmatikának tudományos 
művelése megkövetelik, hogy minden traktatus «posi-
tiv» szószaporításban el ne vesszen, hanem hogy a 
kutató, boncolgató ész is jogához jusson. Tehát sem 
terméketlen spekuláció, sem Conciliaris definitióknak 
végnélküli felsorolása és memorizálása nem lehet a 
dogmatikai oktatás. 

Ilyenformán «non scholae, sed vitae» docent 
professores és joggal el lehet várni, hogy a prédi-
kációk tartalmasabbak, a papság szellemi és lelki 
élete mélyebb lesz. A ki egy év alatt kénytelen 
végigfutni a kereszténység mysteriumait, bizonnyal 
nem kelthet annyi jogos reménységet, mint a ki 
három évig rágódik, okoskodik s elmélkedik az 
Istennek művei fölött a kegyelem rendjében. 

11. Végül még a bölcseleti oktatásról. 
Ha igaz az, hogy korunk nemcsak a társadalmi 

elméletekben, hanem világnézetében is racionalista, 
s ha igaz másrészt, hogy a világ tele van rossz de-
dukciókkal s indukciókkal: akkor nagyon tanácsos, 
hogy az Egyháznak hivatalos és hivatásos őrei s 
tanítói, a papság, otthon legyen a bölcseletben. Pápai 
enciklikák, százados gyakorlat nem hagynak kétség-
ben az iránt, hogy melyik bölcselőtől kér jünk ma 
irányítást. A fdozófia ugyan nem «apostoli hitvallás», 
melyet jottányi változtatások nélkül szállít tovább 
nemzedékről-nemzedékre az Egyház hite és kegye-
lete; a fdozófia fejlődésre termett tudomány, mely 
tapasztalásból és okoskodásból él, rá van utalva a 
kémiára és fizikára, Copernikusra, Lord Kelvinre 
és Wundt lipcsei laboratóriumára, mindamellett azon 
a kezdetleges kísérletezésen is túl van már, mikor 
minden nap újabb ingásokat idézhetne elő alap-
fogalmaiban. A «philosophia perennis» nem alapokra, 
hanem kiegészítésre szorul. 

Az irányt megjelölni ma már tehát nem nehéz. 
Hasznát elvitatni csak akkor lehet, ha nincs már 

az Egyháznak szüksége világos, értelmes főkre, melye-
ket ugyan nemcsak a bölcselet, de a bölcselet minden-
esetre képez. 

Egyébként a j ó okoskodás nemcsak az iskolába, 
hanem az aszkezisbe is való. A ki rászokott a helyes 
érvelésre, végül mégsem állja meg, hogy magára ne 
alkalmazzon valami praktikus dedukciót. A dialektika 

rászoktat az igazság szeretetére s elszoktat a hangu-
latosságtól. A szentség pedig nem hangulatokon, 
hanem elveken és kegyelmen alapul. 

De nem kell érte a szót szaporítani. A katholikus 
iskolákban szinte a mult század 50-es évéig bölcse-
letet tanítottak, a theologiai oktatás elé bölcseleti 
kiképzést helyeztek századokon át. Ma ezt a régi jó 
szokást fel lehet és fel kell eleveníteni. 

B) A budapesti hittani fakultás újjászervezése. 

Az előbbi tervezet a vidéki papnevelőknek szól. 
A budapesti egyetemnek más szerep jutna. A vidéki 
theologiai fakultások alapos, de általános jellegű 
theologiai tudást nyújtanának, a budapesti újjászerve-
zett fakultás a szaktudományosságot szolgálná. Az öt-
éves szemináriumi tanfolyamot mindenki otthon vé-
gezné, Pestre a szine-java kerülne, miután öt éven 
keresztül bizonyságot tett arról, hogy képességei, 
szorgalma s tiszta szándékai érdemesitik őt püspöke 
bizalmára s remélni engedik, hogy tudományos téren 
intenzivebben szolgálhatja az egyház ügyét. 

Föltételezné tehát a teljes szemináriumi kurzust, 
föltételezné a jeles eredményt s a Dogmatika-Apolo-
getikából egy összefoglaló nagy vizsgálatot. Szerves 
összefüggésben állana a szemináriumokkal ; azok 
fogadják a három rigorosumot, a pesti fakultás a 
szaktárgyból tett rigorosumot, miután valaki két évig 
valamelyik tudományba mélyedett bele. 

A szakképzést szolgáló tanfolyamok kétévesek s 
a következőképen oszlanának meg: 

I. Apologeliko - dogmatikai kurzus. (Előadások 
az összehasonlító vallástudományból, a dogmatörté-
nelemből stb.) 

II. Bibi. kurzus. (Keleti nyelvekkel, egyptologiai 
s assyriologiai előadásokkal, bibi. archeológiával, in-
spiratio-tannal stb.) 

III. Egyházjogi kurzus. 
IV. Egyháztörténelmi kurzus. (A Patrologia és 

Egyháztörténelem segédtudományaival.) 
V. Moralis-pastoralis kurzus. 
A szakképzés bizonyára nem áll abban, hogy 

valaki a korábbi kompendiumos tárgyalás helyett 
bővebb s hosszasabb előadást halljon az illető tudo-
mány összességéről, hanem hogy bevezesse a szak-
tanár hallgatóját a módszeres, önálló tudományos 
kutatásba, megismertesse a segédtudományokkal s 
ily alapon gyakorlatilag megvilágítson egy tetszés 
szerint kiragadott részletkérdést. A tudományok ma 
annyira terjedelmesek, hogy sem két év, sem egy 
emberélet alatt őket bejárni nem lehet. Elég bátor 
vállalkozás, ha valaki kellő irányítás után egyes rész-
letek felkutatására indul. 

Azt hiszem anyagilag semmi egyéb változást nem 
jelentene ez üj terv, minthogy a Patrologiának kel-
lene uj tanszéket felállítani. A bibi. szak három 
tanára megmaradhatna s csak a filozofia-tanár vál-
lalna ethikai előadásokat az egyházjogi kurzusban. 
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(A theologiai szakon tehát ker. bölcseletet nem taní-
tanának. Mások dolga, hogy a bölcseleti szakon 
helyet szorítsanak a philosophia perennisnek !) Azok 
a papok pedig, a kik a bölcselet különös tanulmá-
nyozására akarnák életüket szentelni : a gyulafehér-
vári egyetem nagy bölcseleti kurzusán hallgatnának 
néhány érvet. 

NB. A józan belátás és óvatosság dolga, hogy a 
budapesti theol. tanárok kinevezésénél a miniszter-
nek minél jelentéktelenebb s a püspöki karnak minél 
fontosabb szerep jusson. Különben végzetessé lehetne 
a budapesti fakultás nagy befolyása, ha véletlenül 
egy Schell vagy Döllinger kerülne bele a tanári 
testületbe. 

Igaz ugyan, hogy nem gimnazisták, hanem vég-
zett theologusok kerülnének fel Budapestre, de végre 
is lassankint Budapest szolgáltatná a szemináriumi 
tanárokat is. 

Ezért kellene fenntartani a régi jó szokást is, 
hogy egyesek jónevü egyetemeken művelhessék tovább 
magukat. 

II. A gyulafehérvár i e g y e t e m tervezete . 
Nem tudom, vájjon nem azon akad-e el a 

katholikus egyetem ügye, mert mindenfelé teljes 
egyetemeket akarnak? A budapesti egyetem katho-
likus jellegét is meg akarják menteni, Pécsett is, 
Gyulafehérvárt is egyetemekre gondolnak s végre 
mit sem érnek el.1 Ha a budapesti egyetem theol. 
szakát az előbb emiitett módon újjászervezik, alig 
hiszem, hogy az indifferens kormányok valaha ki-
szorítanák. Párat lan lenne az egész földön2 s olyan 
tudományos színezete lenne, hogy csupa hiúságból 
sem bántanák. 

Ha pedig Pécs és Gyulafehérvár megalkusznak, 
mindkét helyen el lehet a kath. tudomány gyújtó-
pontját helyezni s telik is a korlátolt összegből. Ha 
Pécs meglevő két fakultása mellé még filologiait állít, 
Gyulafehérvár felállítja a bölcseleti sociális szakot, 
a löweni fakultás mintájára. Kassán meg orvosit 
állítanak, — ha tudnak — hogy az orvosképzés ne 
legyen kizárólag állami kezekben. 

A gyulafehérvári egyetem bölcseleti szakát a 
következőképen kontemplálom : 

I. Logica-Metaphysica Generalis (heti lü órában) ; 
Differential és integral számítások (heti 5 óra); 
Chemia (heti 5 óra). 

II. Kosmologia (heti 5 óra); Physiologia (heti 
5 óra); Paleontologia (heti 5 óra). 

III. Psychologia (heti 10 óra); Aesthetika (heti 
5 óra); Paedagogia (heti 5 óra). 

IV. Theodicea (heti 5 óra); Ethika (heti 5 óra); 
Philos, történelem (heti 5 óra); Kultur történelem 
(heti 5 óra). 

Ez lenne a teljes bölcseleti kurzus, mely azon-

1 Valószínűleg. 2 Ezt is álmodta? Szerk. 

ban az első, esetleg második év után elágaznék poli-
tikai-, társadalomtudományi- és természettudományi 
ágakra, úgy, hogy az első év után választhatna a 
hallgató, vájjon szakfilozófus avagy sociológus, illetve 
természettudós akar-e lenni. 

Az első ugyan nem szolgálna kenyérkereső pá-
lyákra előkészítésül, a másik kettő azonban igen s 
így a mélyebb tudományos szükségleteknek is, meg 
a közvetlen gyakorlati szükségleteknek is elég van téve. 

A gyulafehérvári egyetemen meglenne tehát 
az ötéves theol. kurzus, mint a többi vidéki szemi-
náriumban, egy rövid bölcseleti tanfolyammal, mely 
nyitva állana klerikusoknak és laikusnak, meg lenne 
a teljes nagy bölcseleti kurzus, azután a politikai, 
társadalomtudományi és természettudományi fakul-
tás. Szolgálná az egyházmegye praktikus céljait és a 
magyar társadalom nagy szükségleteit. 

Az ilyen tudományos központoknak, hol eleven 
élet pezseg, kiszámíthatatlan a hatásuk. A folytonos 
impulzus újabb és újabb hullámgyűrűket kelt a szel-
lemi életben. Példa rá a Sorbonne a középkorban 
s a jelenkor minden nevezetesebb egyeteme. A ma-
gyar léleknek pedig kétségkívül nagy szüksége van 
a tudományos elmélyedésre, a komolyabb, tiszlul-
tabb gondolkodásra. Ha annyit lelkesedik, csak jelét 
adja fogékonj', áldott jó lelkületének ; de ha oly 
gyorsan elül lelkesedése, csak azt bizonyítja, hogy 
rossz szokásai vannak, melyek visszahúzzák a sárba 
s hogy értelme nincs egészen meggyőződve ideáljai 
értékéről. 

London. Eucharisztikus világkongresszus és még Jzgyhá 
valami. A XIX. nemzetközi eucharisztikus kongresszus 
előzetes programmja megjelent. Ebből már most előre ° 
láthatni, hogy ez a kongresszus, mely itt Londonban K r o n iR l 

f. évi szeptember hó 9—13-án fog ülésezni, meg fogja 
ütni, sőt felül is fogja múlni a legközelebb Metzben és 
Tournayben tartott e nemű kongresszusok arányainak 
mértékét. A helyi bizottság megalakult. Elnöke Bourne 
westminsteri érsek, alelnökök Norfolk herceg és Ripon 
marquis világiak és Angolországnak liusz püspöke. Ennek 
a vezérbizottságnak szolgálatára áll Angolország négy 
nagy katholikus egyesülete úgymint a Nagybritannia 
Katholikus Szövetsége, a Katholikus Egy'esület, a West-
minsteri Katholikus Szövetség és a Katholikus Igazság 
Társulata. A kongresszus megnyitása szeptember 9-éu 
össze fog esni Vincenzo Vannulelli bibornok pápai legá-
tus ünnepélyes fogadásával. Szeptember 10. és 11-én 
teljes ülések lesznek az Albert Hallban, a hol 15.000 
ember fér el egyszerre. Szeptember 13-án, vasárnap 
délután nagy körmenet lesz az Oltáriszentséggel, a 
melyre az engedelmet maga VII. Edward király adta 
meg. 300 év óta ez lesz London utcáin az első körmenet 
az Oltáriszentséggel. Már említettem, hogy a katholikus 
nők Anglia, Skócia és Irhon területén mire készülnek 
X. Pius aranymisés jubileuma alkalmából. Száz kelyhet 
fognak neki felajánlani szegény templomok számára. 
Az adakozásban csak nők vehetnek részt. Az adakozók 
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aláírásait összegyűjtik s albumban fogják átnyújtani a 
Szentatyának. Nagybritannia katholikusai örömmel ér-
tesültek arról, hogy az apostoli szentszék boldoggá fogja 
avatni J. t. sz. Plunkett Olivért, armaghi érseket Irhon 
prímását, a ki 1681-ben Tyburnban (London) vértanú-
halált szenvedett. 

* 

Langres. Püspöki Ítélet a fö francia modernista 
ügyében. — Mgr. Herscher langresi püspök Loisy ellen, 
a ki a nevezett püspök egyházmegyéjének területén lakik, 
a következő Ítéletet mondotta ki : 

Mi, langresi püspök 
tekintve, hogy Loisy Alfréd úr, a ki egyházmegyénk 

területén lakik, a következő két munkát adta ki : Les 
Evangils synoptiques (2. köt. n. 8-r.) és Simples réflexions 
sur le Decret du Saint-Office «Lamentabili» et l'En-
cyclique «Pascendi Dominici gregis» (1. köt. 12-r.) ; 

tekintve, hogy ezek a munkák a fenti decretum és 
encyclika által kárhoztatott több tételt, véleményt, illetve 
tant védelmeznek és hitünknek alapvető hitágazatait, 
névszerint Jézus Krisztus istenségét, megváltói külde-
tését, az egyház isteni eredetét és tévinentességét, a szent-
ségek isteni alapítását megtámadják; 

abból a célból, hogy a gondjainkra bizott hivek 
hitét az ily kiadványok által való veszélyeztetéstől meg-
óvjuk ; 

élve rendes jogunkkal, de egyúttal felhatalmazá-
sunkkal is, melyet az apostoli szentszéktől kaptunk ; 

meghallgatván a mi felügyelő-bizottságunkat (con-
silium vigilantiae) is ; 

rendeltük és rendeljük, a mint következik, fen-
tartva a további eljárásokat, melyekre e nyilatkozat kö-
vetkeztében lesz esetleg szükség : 

1. cikkely. Loisy Alfréd urnák fentemlített Les Evan-
gils synoptiques és Simples réflexions stb. című müveit, 
mint olyanokat, a melyekben szerző eretnek tanokat 
hirdet, elitéljük. 

2. cikkely. A joghatóságunk alá tartozó híveknek, 
papoknak és világiaknak, megtiltjuk e müvek kinyoma-
tását, eladását, megvételét, megtartását, olvasását, védel-
mezését, még pedig a pápának külön fentartott kiközö-
sítés terhe alatt, a mi az Apostolicae Sedis constitutio 
1. tit. 2. sz. van kimondva. 

3. cikkely. Mindenkit figyelmeztetünk az «Oft'i-
ciorum» kezdetű constitutio XXVI. cikkelyére. (A mely-
ben az van, hogy a ki engedelmet kapott tilos könyvek 
olvasására általában, az itt tiltott könyveket nem olvas-
hatja bűn nélkül.) 

Kelt Langresben, nevünk aláírásával, pecsétünkkel 
s kancellárunk ellenjegyzésével, 1908. február 17-én. 

f Sebestyén, langresi püspök-
* 

Konstantinápoly. Hogyan ünnepelték meg itt 
Aranysz. szent János centenáriumát a katholikusok és 
hogyan nem a szakadárok. — A katholikusok ünnepélyei-
nek főintézője mgr. Tacci apostoli delegátus volt,a ki innen 
Bruxellesbe, a hova nuntiusnak van kinevezve, a leg-
szebb emléket viszi. Aranysz. szent János jubileumá-
nak megünneplése itt már novemberben kezdődött. 
Akkor tartották az örmény katholikusok, triduummal : 
első napon egy bolgár, második napon egy latin főpap 

misézett, harmadik napon maga a patriárka, főtiszte-
lendő Sabbaghian mondta a szentmisét. Más rítuson 
levők, névszerint a szír és chald ritusu főpapok, esti 
istentiszteleteken pontifikáltak. A latin szertartású szé-
kesegyházban január 25-én mgr. Mirof bolgár érsek, 
konstantinápolyi bolgár főpásztor pontifikált, görög és 
bolgár papok segédletével. Énekelni Drinápolyból az 
assumtionisták jöttek több bolgár ifjúval. Ének, szer-
tartás, liturgiái ruhák nagyon szépek voltak. Ünnepi szent-
beszédet olaszul Monondo dömés-atya mondott. Január 
26-án mgr. Alhanassios görög-melchita érsek pontifikált 
Beyruthból. Ismét assumtionisták énekeltek, kik közül 
tudvalevőleg sokan, a szakadárok könnyebb megnyerése 
céljából, a latin rítusról görögre mentek át. Szentbeszédet 
egy fiatal szír pap, Calavassy György mondott oly 
ó-görög nyelven, hogy a nép is könnyen megérthette. 
Maga az apostoli delegátus a triduum harmadik napján, 
január 27-én pontifikált. Jelen volt Constans, a francia 
nagykövet is. A pontifikánssal szemben Sabbaghian ör-
mény pátriárkának és Alhanassios beyruthi görög-
melchita érseknek, valamint Mirof bolgár érseknek 
külön trón volt fentartva. Nép rengeteg sok volt jelen, 
minden rítusból. A szentbeszédet Bruno kapucinus-atya 
mondotta franciául. Magán az évforduló-napon a laza-
rista-atyák rendeztek nagy tudományos, irodalmi és 
művészeti ünnepet, Aranysz. szent János élete főbb jele-
neteinek emlékét frissítve fel. Másnap az assumtionis-
ták és a kapucinus-atyák rendeztek ilyen ünnepet. Szó-
val, a konstantinápolyi katholikusok méltó módon ünne-
pelték Aranysz. szent János jubileumát. Mit tettek a 
szakadárok ? Semmit, sőt még annál is rosszabat tettek. 
Dacból nem ünnepelték Aranysz. szent Jánost. Maga a 
patriárka szívesen ünnepelt volna, de tanácsosai azt 
mondták, hogy ők — «ne majmolják a rómaiakat ! 
Centenáriumot ünnepelni — sértés. Azt jelentené az 
ily ünneplés, hogy azért zajongunk most, mert már a 
szentről megfeledkeztünk !» Micsoda logika ! Igazi byzan-
tin észjárás, vagyis inkább csavarás. Eretnekséget, sza-
kadárságot Isten itt a földön azzal büntet, hogy meg-
rögzeni engedi az embereket az igazság elleni tusako-
dásban és gyülölségben. Eretnekek és szakadárok nem 
veszik észre, hogy a hol a gyűlölség uralkodik, ott 
hiányzik az Isten szelleme, a ki maga a legtisztább sze-
retet. Az eretnekek és szakadárok gyűlölködő szellemé-
vel és eljárásával homlokegyenest ellenkezik a katho-
likus egyház, az apostoli szentszék szelleme és eljárása. 
Itt van az Isten szelleme s vele az igazi keresztény élet ; 
mert itt szeretet uralkodik s a gyűlölködés ki van zárva. 

—g —la. 

Immanuel Hoffmann : Die A n s c h a u u n g e n d e r 
K i r c h e n v ä t e r ü b e r Meteoro log ie . — München, bei 
Theodor Ackermann, 1907. 

Ez a 96 oldalas füzet kimért rövidséggel komoly 
munkának eredményét tárja szemünk elé ; már ezért is 
figyelemreméltó. Tartalmát szabatosan és helyesen a 
cím foglalja össze. Szerző egy történetíró tárgyilagossá-
gával adja elő megfigyeléseit, lépten-nyomon eredeti 
latin és görög idézetekkel igazolja állításait, többnyire 
fordításuk nélkül. Előrebocsátja a forrásmunkáknak és 
az idevágó irodalmi müveknek jegyzékét ; fölsorol itt 
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vagy 41 egyházatyát és egyházi írót. A füzeihez csatolt 
tárgymutató csak emeli gyakorlati értékét. 

Ha az egyházatyáknak itt összeállított nézeteit ol-
vassuk, szinte meglepődünk azon, hogy ama századok 
legnagyobb tudósai, a kiknek tehetsége különben semmi-
képen sem áll a mi századunk tudósaié alatt, a termé-
szetnek oly fölfogásával megelégedhettek és a meteoro-
logiai tüneményeknek oly magyarázatát adhatták, melyet 
manapság, mikor a természet fizikai megismerése már 
a nép szélesebb rétegeibe is behatolt, az iskolásfiú is 
megmosolyog. A szellemi ember igazi műveltsége nem 
áll épen lényegesen az anyagi világ behaló megismeré-
sében. De nem ezt akarja a szerző kimutatni ; kerülve 
minden célzatosságot, különösen egy szempontra he-
lyezkedik és erről akarja tárgyát megvilágítani : igaz-e, 
hogy az egyházatyákat a biblia befolyásolta úgy, hogy 
nézeteiket akár a Szentírásból merítették, akár annak 
helyeivel megerősítették volna. A művecskének kétség-
kívül legérdekesebb és legértékesebb pontja az, hogy a 
szerző mindenfelől arra a meggyőződésre jut, hogy az 
egyházatyák eme nézeteikben nem álltak a biblia be-
folyása alatt, hanem nézeteiket és magyarázataikat a 
görög bölcsészetből vették át és hogy következőleg, 
valahányszor a Szentírásnak valamely megfelelő helyét 
magyarázzák, fölfogásukat a Szentírásból nem merítik, 
hanem abba beleviszik. 

Hogy a meteorologia abban az időben nem fejlőd-
hetett, nem onnan van, mintha a Szentírás lenyűgözte 
volna az egyházatyák szellemét, hanem csakis onnan, 
mert akkoriban nem volt divat kísérletezéssel és szá-
mításokkal exakt kutatásokat eszközölni ebben az irány-
ban, épen úgy, mint, sajnos, manapság nem divat már 
vallással, erkölcsi törvényekkel foglalkozni. 

Miután bevezetésképen az égboltozat fogalmával 
foglalkozott a szerző, a következő fejezetekben sorra 
veszi a klimatológiát, a levegőt, a hydrometeorokat, a 
szeleket, az időjárás prognózisát, optikus tüneményeket 
és végre a daemono-meteorologiát, melyben a keresz-
ténységet arról vádolja, hogy a démonokban való hitet 
elősegítette. 

Ha a szerző — mint látszik — a rossz szel-
lemek létezésében való hitet egyáltalában elveti, akkor 
máris elhagyta a keresztény álláspontot; és elhagyta azt 
kélségkívül azon szavaival, hogy a démonokban való 
hitet a kereszténység alapítója is magáévá tette. Azt a 
kijelentését, hogy a varázshitet a XIII. század óta az Egy-
ház követelte, semmiesetre sem szabad úgy értenünk, 
hogy a varázshit dogma lett ; ilyen dogma nem létezik. 
Ebben a fejezetben különben csak a rossz szellemek 
segítségével való időjáráscsinálást kellene tárgyalnia. 
Ebben a pontban megint arra a következtetésre jut a 
szerző: »Olvasmányaim alapján az egyházatyákra nézve 
nem tudtam megállapítani, hogy ők hitték volna, hogy 
a rossz szellemek útján csinálhatja valaki az időjárást 
és hogy a biblia csak arra az egyre viszi rá őket, hogy 
a rossz szellemek létezésében higyjenek ; a néphitben 
burjánzó más nézeteket a pogány babonaságra kell vissza-
vezetni.» 

E könyvecske tehát voltaképen igazolása az egyház-
atyák tanításának, mely annál is értékesebb, mivel a 
szerző ezt a célt úgy látszik nem tartotta szem előtt. 

Tárgyalása száraz, kimért, történeti ; nem szórakoz-

tató olvasmány, de figyelemreméltó mindazokra nézvë, 
a kik e tárgy iránt érdeklődnek. Fényi Gyula S. J. 

* 

H e r m a n n Sche l l u. der fortschrittliche Katholi-
zismus. Von Prälat Dr. Ernst Commer, Professor der 
Dogmatik an der k. k. Universität in Wien. Zweite, 
neubearbeitete Auflage. (LXXIV. 460 oldal.) Ára 8 korona. 
Wien, Kirsch 1908. 

A «Religio» 1907. 23—24—25-ik számában kimerítően 
ismertettük a jelen munkát, mely immár a második 
kiadásban fekszik előtlünk. Commer dr. kitűnő szak-
értelemmel és lelkes, hivő bátorsággal szállt sikra — 
nem a már elhalt Schellnek személye — hanem eszméi 
s theologiai tévedései ellen. Természetes, hogy hivei nem 
maradtak szótlanok, hanem makacsul védelmezték Schellt. 
Hanem a védelem módszere s gyengesége eléggé mutatta, 
hogy vesztett ügyet védelmeztek, melynek Schell sze-
mélyes varázsa az igazság látszatát kölcsönözte, de a 
melynek belső valóságát lehetetlen volt Commer érveivel 
szemben kimutatni. 

A védők ezen módszerét s gyengeségét jellemzi 
Commer a II. kiadás terjedelmes előszavában. Ez meg-
felelt a lévedők mindenkori harcmodorának. Commer 
bátran mondhatja, hogy könyvének tartalmát senki sem 
bírálta meg, érveit s aggodalmait senki sem cáfolta, 
hanem e helyett személye ellen intéztek erős támadá-
sokat. «Der rückständigste Theologe», «der Komische 
Alte», «der undeutscheste Verächter deutscher Philo-
sophie seit Kant», «Judenstämmling», «Hyänenlheo-
loge» stb. eimek napirenden voltak a küzdelem hevében. 
MégEhrhard is Commer elleneihez szegődött s «bedauer-
liches Pamphlet» elnevezéssel jellemezte a müvet. (XXI.) 
Miután személyében oly igaztalanul rágalmazták a szer-
zőt, szemére vetik, hogy Schellnek barátja lévén régi 
idők óta, tulajdonképen a kegyelet ellen is vétett. Világos, 
hogy ez sem szól Commer munkájának érvei ellen ; 
majd pedig a skolasztikát támadták, mely nem akar 
kibékülni Schell szellemével, mely maradi s haladásra 
képtelen. Ezzel szemben magasztalták Schellnek magas 
szellemét, erényeit, jó szivét s elbűvölő egyéniségét. Szó-
val csupa mellékes körülményre irányították a köz-
figyelmet s így iparkodtak a szerző ellen gyűlöletet s 
megvetést szítani. E módszer révén azután tényleg ellen-
szenves hangulatot teremtettek meg s Commer müvének 
kitűnő theologiai fejtegetései, a Schell-féle tanoknak 
tárgyilagos s mesteri cáfolata nem juthattak érvényre a 
szerző egyéniségére szórt rágalmak sarától. 

Ez volt az ellenfelek módszere és egyúttal gyenge-
sége. Erre élénken rámutat Glossner is azon rövid átte-
kintésben, melyet a szerző előszava után nyújt az első 
kiadás nyomán támadt szenvedélyes harcokról. Szinte 
fájdalmasan érinti az olvasót, ha látja, hogy Schell védői 
alig tudnak mást mondani mesterüknek dicséretére és 
müveinek s eszméinek jellemzésére,mint a mit a LXI. olva-
sunk : «Man konnte sich mit Schell u. seiner Theologie in 
den Parlamenten, auf den Kommersen der kath. Corpo-
rationen, an den Universitäten und im modernen Kultur-
staat sehen lassen ohne sich zu blamieren». Valóban gyenge 
kritériumok egy theologus müveinek s eszméinek helyes-
ségére! Másrészt szánalmas az a theologia, mely ilyen 
ítélőszékek hangulatának megfelelően modulálja tanait. 

Mivel azonban Commer ellenfelei az ő könyvét 
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érdemlegesen nem cáfolták, de egyes — tán kevésbbé 
tárgyilagos — kifejezéseken akadtak fönn : azért a szerző 
a jelen kiadásban ezeket a kifogásolt helyeket vagy 
mellőzte vagy igazán nemes módon enyhítette. Viszont 
miután Schell hívei Commer könyvéről azt mondották, 
hogy nem Schell tanaival foglalkozik, hanem a nagy 
würzburgi tanár személyes kiválóságát akarja vonásról-
vonásra elhomályosítani : azért az új kiadásban Schell 
tanaival foglalkozik legbehatóbban. Míg ez a rész az 
első kiadásban alig hatvan lapot foglaltéi, addig a jelen 
második kiadásban majdnem 170 oldalt szánt tisztán 
Schell theologiai nézeteinek cáfolatára. Ha ehhez még 
hozzávesszük a mű vegén közölt Schell-leveleket s egyéb 
okmányokat, akkor fölsoroltuk azon részleteket, melyek 
alapján a jelen kiadás 460 oldalra dagadt meg az első-
nek 246 oldalával szemben. A bőséges előszó s áttekintés, 
a Schell-féle tanok érdemleges cáfolata s a Schell-ügyre 
vonatkozó okmányok összegezése képezik a II. kiadás-
nak — az elsővel szemben — különös előnyeit. 

Schell theologiai nézeteinek cáfolata különösen 
becses. Hiszen egyes nézeteit külön müvekben cáfolták 
nagy theologusaink, de összes theologiai botlásainak 
alapelvére, a tévedéseknek egy közös alapelvből folyó 
sorozatára senki sem mutatott rá olyan világosan s 
mégis röviden, mint Commer dr. azt jelen müvében 
teszi. Hamis az Isten-fogaloin s ennek alapján a Szent-
háromságról szóló tan is. Az emberi szellemnek küz-
delmes fejlődését beleviszi az Istenbe is s csak magasabb 
rendűvé teszi, midőn Istenre átviszi. Igy megszűnik a 
lényeges különbség a természetes és természetfölötti 
világ és igazság között s következőleg a hit többé nem 
lényegesen más megismerés, mint az észbeli ismeret, 
hanem bizonyos mértékben szükséges elem a szellemileg 
nem eléggé fejlettek számára, szóval a tömegeknek nyúj-
tott segítség, de nem külön ismeretforrás. Nem olyan 
igazságokat ölel föl, melyekkel szemben az emberi érte-
lem szükségképen tehetetlen. 

Schell mindent be akart bizonyítani s túlzott racio-
nalizmusa folytán a természetfölötti kinyilatkoztatás 
világát leszorította megközelíthetetlen fönségéből az em-
beri megismerés körébe. 

A mű végén fölsorolt dokumentumok élénk tanú-
ságot tesznek Schell ezen elbizakodott racionalizmusáról. 
Nincs érzéke a tekintély iránt. Ezért mondja Nippoldlioz 
intézett levelében: Autoritätsverehrung ist Herdenpolitik. 
Ezen benső hangulatnak megfelelően, az igazságot csakis 
a megismerő s az eszmény közötti egyenletnek tekinti. 
Tehát a tekintélyen alapuló igaznak tartást nem ismeri 
s így a hitet sem. Ezért a kongregációt csak «Scher-
bengericht» jelzővel illeti. (420. old.) Az egyes levelek 
még mélyebb és elszomorítóbb betekintést nyújtanak 
Schellnek meghasonlott lelkületébe. 

Jó volt, hogy láttuk ezen kétségtelenül nemes, nagy-
eszű, de büszke tudósnak fejlődési menetét s tanainak 
következményeit. A példa mindig nagy erővel hat. Kívá-
natos, hogy itt is gondolkozóba ejtse mindazokat, kik 
a «haladás», a «tett», a «modern föladalok», a «kultúrá-
val való megalkuvás» s más ilyféle jelszavaktól elbódítva, 
feledni látszanak az alázatos, hivő hódolatnak legfőbb 
bölcseségét. Itt valóban áll: exunodisceomnes. A modern 
túlzások Schell hatalmas egyéniségében elemi erővel 
törtek elő, másokban tán kevésbbé hatalmas emócióval 

érvényesülnek, de mindenesetre csökkentik a hitnek 
bensőségét. Kívánjuk, hogy ez új kiadás Schell híveit is 
méltányosabb s tisztább Ítéletekhez vezesse, hogy föl-
keltse bennük az egyház tanító hivatásához való simu-
lásnak szükségérzelét s hogy így lehetőleg a békének 
s nem az új harcnak müvét mozdítsa elő, «denn selbst 
im Krieg ist's letzte nicht der Krieg», hanem a békés 
megegyezés. Rott Nándor dr. 

K. B u d a p e s t . «Magyarország közoktatásügye 1906-ban» 
hivatalos kiadvány s egy része az ország közállapotairól szóló 
kormányi jelentésnek. Igen érdekes a 163. lapon kezdődő 
részlet: «Magyarország 5000-nél több kötetet számláló köz-
könyvtárai 1906-ban». Látjuk ebben az évi szaporulatot s azt, 
hogy mennyit fordítanak egyesek és intézetek évenkint a könyv-
szaporításra. Itt találjuk a papnevelő-intézeteket is s feltűnő, 
hogy többnél, ahol az évi kiadásról van szó, a hely üres, 
ami annyit jelent, hogy könyvszerzésre egy fillért sem for-
dítottak. Ez lehetetlen, ez valami félreértés. Hogy könyvekre 
és folyóiratokra ne adjanak ki semmit a papnevelő-inté-
zetek, vagy csak egyik-másik is, ahol épen legélénkebb 
tndományos mozgalomnak kell uralkodnia, ez csak valami 
statisztikai mulasztás lehet. 

G. G ú t a . Hogy kinek örülök jobban, az előfizetőknek-e 
vagy az utófizetőknek, az kérdés tárgya nem lehet. Sajnos, 
van még egy harmadik osztály is s ezek a nem fizetők, akik 
bizonyára úgy gondolkodnak, hogy nem is úr, akinek nincs 
állandó adóssága. Ezeket büntetésül nyomdával szeretném 
viszonyba hozni, az majd inás nótára tanítaná őket. 

B. P é c s . Ahol lelkes vezetők, mozgatók vannak, ott az 
élet is eleven, ott eredményeket is tudnak felmutatni. Igen 
jó benyomással távoztam körükből. Pécs ősi talaján a keresz-
tény kulturának illik virulnia. 

M. B u d a p e s t . Fényes Samu izraelita s színdarabja, az 
«Ártatlanok», a bűn tagadásán alapszik. Sajnos, nem egyes 
ember tévedése ez már, hanem kortünet ; szaporodnak 
emberek, kiknek szivük vágyát képezi, vajha bűnről ne 
beszélnének az emberek, mivel életük egy bűnláncolat. Füge-
falevelet keresnek nuditásuk befödésére. 

H. V á g s z i k l á s . Várok türelmesen ; ha nem neveltek 
volna türelemre, most mint a sajtó emberének ugyancsak 
meg kellett volna tanulnom. Ugye hogy mondtam valamikor, 
hogy könyvei mellett talál az ember megnyugvást? Az élet 
koptat szörnyen és sok csalódással jár. 

P . D e m é n d . Valahol elkallódott, siettem pótolni. 
L . G y u l a f e h é r v á r . Az előzőkétévfolyam nagyon hiányos. 
M. P é c s . A könyv cime : Gibbon's Geschichte des Ver-

falles und Unterganges des römischen Weltreiches. Valamely 
könyvtárban megtalálhatja. 

TARTALOM : A kegyelem és a szabadakarat kérdé-
séhez. II. (Vége). Szabó Szádok O. P.-től. — Címzetes 
apátságok, prépostságok. Sörös Pongráclól. — Pázmány 
Péter mint hitszónok. I. Töttössy Miklós dr.-tól. —Néhány 
gondolat a magyar kath. főiskolai oktatás ügyéről. —nyi 
dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y—Za-tól. — Irodalom. 
Hoffmann : Die Anschauungen der Kirchenväter über 
Meteorologie. Fényi Gyula S. J.-töl. — Commer : Hermann 
Schell. Rott Nándor dr.-tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. I. Budapest, VIII.. Szentkirályi-utca 28. 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Megvédhető-e a tomizmusP1 

Szabó Szádok atyának az én «Kegyelem és sza-
badakarat» cimű dolgozatomra írt válasza alkalmul 
szolgálhat arra, hogy a kérdés fölött e folyóirat 
hasábjain is megismétlődjenek azon heves harcok, 
melyek évszázadokkal ezelőtt kezdődtek s annyiszor 
lejátszódtak már könyvekben, folyóiratokban, hiva-
talos és magán szóbeli disputákban ; melyekben 
annyi mindent összeírtak s e lmondtak már a nélkül, 
hogy valami közös megállapodásra sikerült volna 
jutni. Ezért azt hiszem, teljesen céltalan volna, ilyes 
valamit újból megkisérleni ; jelen soraimnak csak 
az a cél ja : megtenni szerény észrevételeimet Szabó 
atya cikkére vonatkozólag. 

Megvallom, eleinte nem kellemesen érintett azon 
bánásmód, melyben Szabó atya a nézetétől eltérő 
dolgozatot s annak szerzőjét részesíti; utóvégre bár-
mily tiszteletreméltó magasságból is beszéljen valaki, 
sohasem szolgálhat előnyére, ha kicsiségekre is for-
dítja figyelmét s mintegy az ellenfél dezavuálásával 
akar ja győzelmét fölötte biztosítani, pláne, ha kifo-
gásai esetleg csak látszólagos alappal birnak ; később 
elgondoltam, hogy ez tulajdonképen így szokás: ol-
vassunk csak el valami tomista apológiát, pl. Gonet 
«Clypeus»-át, csak úgy röpülnek a je lzők: frivolum, 
ineptum, ridiculum s a megjegyzések : fateatur se 
n u m q u a m legisse. . . etc. Ezt csak tájékozásul m o n -
dom azok számára, kik szivesek voltak a szóban 
forgó cikket figyelemmel elolvasni. 

1. Hogy tehát először a — mondhatni — sze-
mélyes vonatkozásokra reflektáljak, ál l janak röviden 
a következők. 

1 A «Religio» f. é. 3., 4. számaiban közölt «kegyelem és 
szabadakarat» cimű dolgozat épen nem azon szándékkal 
Íródott, hogy theologiai disputát keltsen. Célja volt : lehető 
világos, népszerű alakban megismertetni e folyóirat világi 
olvasóival e fontos és — mondjuk még egyszer — gyakorlati 
kérdés állását és megfejtéseit. Ezért nélkülözött minden 
nagyobb tudományos aprólékosságot és irodalmi cicomát. 
De nem nélkülözte a kidolgozásban a lelkiismeretességet, 
kellő gondosságot és utánajárást, melynek hiányával vádolja 
a cikket és szerzőjét főt. Szabó Szádok atya a «R.» 9. szá-
mában közölt s fejtegetésünket válaszia érdemesítő dolgo-
zatában. E válaszra legyen szabad ezúttal reflektálni. 

Azt ír ja a főt. atya, hogy nem magyaráztam meg 
a kérdés előfogalmait. Ez egészen nem áll, mert a 
mit föltétlenül szükségesnek találtam, megmagyaráz-
tam. A kérdés volt : kegyelem és szabadakarat, a 
kegyelem fogalmát kifejtettem a dolgozat elején 
32 soron keresztül, a szabadakarat fogalmáról nem 
bocsátottam előre semmit, nem is érzek bánatot 
ezért. Hogy ezen ál l í tásomat: a tomistáknak «vannak 
tanaik, melyeknek szent Tamáshoz semmi közük, 
sőt szent Tamást épen az ellenkező vélemény mel-
lett lehet idézni», nem bizonyítottam volna be azon 
értelemben, melyben biráló úr is kívánja, nem lehet 
mondani , hisz a «Religio» 4. sz. 50. old. 2. hasábján 
szóvá tettem a dolgot s utaltam Mazzellára, ki bőveb-
ben bizonyít ja; ha főt. atya kívánja, utalhatok más 
szerzőkre is, hisz tudjuk, hogy minden nagyobb nem 
tomista műben e kérdés tárgyalásánál külön fejezet 
van szentelve szent Tamásnak. 1 

A fölületesség nem kis vádja ér valakit, mikor 
azt mondják róla, hogy citatumai rosszak. A mi az 
én szent Tamásból vett idézeteimet illeti, nem áll, 
högy én csak egyszer citáltam volna szent Tamást 
akkor is igy : «de ver. qu. 6 és de ver. a. 3.». Én két 
helyt idéztem, egyszer De Ver. q. 6. (általában), más-
kor De Ver. a. 3. (itt a q. 6. kimaradt , tévedésből, az 
olvasó kis jóakarat tal úgy is rájöt t volna, hisz arról 
volt m á r szó). A Gonet-ci tatumról épen nem tudtam 
kitalálni, miért volna helytelen, más szerzők is épen 
úgy citálják;2 épen nekem lehetne panaszom a főt. 
atya Gonetből vett citátumát illetőleg!3 A mi az 

1 L. Pesch, Prael. dogm. V. k. 148. sk. 11., Heinrich, 
Dogmatische Theologie, VIII. k. 415—426. és 431—4., főleg pedig 
451—3. 11., Palmieri, Tract, de gr. 482—7. 11. Schiffini, Metaph. 
spec. nn. 567 sqq. Mivel a tomisták csak maguk hiszik, hogy 
az angyali mester igazi követői, különben Bannez alapján 
állnak, a legtöbb szerző őket nem tomistáknak, hanem Ban-
nezianusok-nak nevezi ! 

2 V. ö. Limbourg, Gnade und Freiheit, az innsbrucki 
«Zeitschrift für k. Theologie» 1879. évi 105. lapján, Egger, 
Theol. dogm. spec.6 552. 1. Einig, Tract, de gratia div., Tre-
veris 1896. 115. 1. stb. 

3 «Gonet: Clypeus, Tract. V. disp. 6. a. 5. §. 1.» ilyen 
helyet én nem találok (kezemben van az Antwerpenben meg-
jelent 8-ik kiad. 1725-ből). Meg kellett volna jelölni, hogy az 
egész mű melyik részének (3 van összesen) V. Tractatusáról van 
szó s ha a kiadásban van a különbség, azt is, hányadik kiadás ? 
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Araviusnak tulajdonított mondást illeti, ha ujabban 
nem is bizonyos, hogy ő mondta, megelégszünk azzal, 
hogy valaki mond ta . . -1 Hogy a «praemotio physica»-
nak fizikai előre-«megindítás»-sal való fordítása miért 
volna «elég helytelen», mikor maga a biráló úr is 
Isten «mozdításá»-nak nevezi, nem ér t jük; tán az 
utóbbi kifejezés j obb? 

2. Most pedig azok után, miket a tárgyhoz adott 
hozzászólásában igazán nagy tudással s széles appa-
ratussal Szabó atya is szives volt kifejteni, lássuk 
még egyszer a nehéz kérdést : megvédliető-e a tomiz-
mus a kegyelem és szabadakarat összeegyeztetését 
adó elméletek közt s ha nem, miért kell mindenáron 
ezt a kategorikus nem-et k imondani? 

A tétel ez : van az isteni kegyelemnek az emberi 
szabadakarat fölött csalhatatlan hatása,2 úgy hogy 
egyfelől Isten a kegyelem által föltétlenül és ellen-
állhatatlanul öröktől fogva előre megállapított irány-
ban mozdíthatja az akaratot, másfelől az emberi 
akarat minden isteni behatás és előre megállapítás 
(praedeterminatio) dacára tökéletesen szabad marad.3 

Ebben a tételben megegyeznek mindnyájan, tomis-
ták és molinisták egyaránt. A tételben két dologról 
van szó: a kegyelem előrelátott, csalhatatlan hatásá-
ról és az emberi akarat tényleges, föltétlen sza-
badságáról. A kérdés, mely itt fölmerül, ez : hogyan 
egyeztethető meg a kettő, t. i. a kegyelem csalhatat-
lan hatása és az akarat szabadsága egymással? 

E kérdésre azt felelik a tomisták: a kegyelem 
csalhatatlan hatása az isteni mindenhatóságon alapuló 
isteni elhatározásból magyarázandó, mely isteni elha-
tározás (praedeterminatio) a physica praemotio, mint 
eszköz által úgy valósul meg, hogy az akarat csak 
természetének megfelelő módon, tehát szabadon kö-
vesse az isteni irányítást. 

Bizonyítjuk.4 

A tomisták szerint Istentől van minden, a mi e 
világban történik, tehát a mi szabadakaratunk elha-
tározásai is ; Isten öröktől fogva megállapította, hogy 
én adott körülmények között akarjak-e valamit vagy 
nem s az akarat szükségszerűen követi ezen isteni 
elhatározást.5 Ez utóbbiról pedig azt kell tudni, hogy 

1 «Mirum plane est« inquit quidam, qui fertur esse 
Fr. A. etc. Einig i. m. 118. 1. 

2 A kegyelem hatását mindig az ember cselekedeteinek 
természetfölötti viszonyában értjük, igy különböztetünk meg 
hatásos és nem hatásos malasztokat (gr. efficax és inefficax), 
nem abban az értelemben, melyet Szabó atya hajlandó ne-
künk tulajdonítani. 

3 «Ita ut tangente Deo cor hominis per Spiritus Sancti 
illuminationem, neque homo ipse nihil omnino agat inspira-
tionem illam recipiens, quippe qui illam et abjicere polest...» 
Trid. Sess. 6. c. 5. 

4 Már a múltkori dolgozatban tomista szerzőkből vett 
idézetekkel röviden bár, de világosan igyekeztünk megér-
tetni, miben áll a tomisták rendszere ; most újból és új ada-
tokkal fogjuk ezt megkisérleni. 

5 «Deus per decretum suae voluntatis et non aliter causat 
omnia, quae fiunt in tempore . . . Dei autem volitio antecedit 

megelőzi minden előrelátását a mi beleegyezésünk-
nek, tisztán az isteni mindenhatóságon alapul, vagyis : 
nem azért határozta el Isten, hogy én ezt vagy 
amazt tegyem, mert előre látta, hogy az én akaratom 
adott körülmények között erre vagy arra fog hajolni, 
hanem azért, mert Isten a végső oka mindennek.1 

Ez a tomista determinizmus, melynél fogva, ha 
Isten elhatározta, hogy az embernek erre vagy arra 
a célra egy kegyelmet ad, az emberi akarat föltét-
lenül engedelmeskedik a kegyelem első behatásának 
(efficacia in actu primo), annak ellene nem szegül-
het, hisz az lehetetlenség,2 sőt ellenmondás ;3 így a ke-
gyelem föltétlenül eléri célját (efficacia in actu se-
cundo). 

Arra a kérdésre : hogyan történik hát az, hogy 
az isteni végzések (decretumok) a szabadakarat 
segítségével föltétlenül megvalósuljanak ? felelik : 
Isten, a kitől valami végeztetett (determinatum est), 
fizikai, azaz reális, valóságos módon úgy hat az aka-
ratra, hogy az a végzés csalhatatlanul teljesüljék is ; 
de nem az akarat szabadságának rovására, kényszer 
által, hanem Isten úgy hat az akaratra, hogy az ter-
mészetének megfelelőleg szabadon határozza el magát 
valamire.4 

et aeternitate et causalitate volitionem causae secundae. Ergo 
prius vult Deus, ut ego velim, quam reipsa velim. Ergo non 
sum ego voliturus, nisi prius Deus sua voluntate efficaci 
decernat, ut ego velim. Ergo per illud decretum antecedens, 
cui nullus resistere potest, voluntatem humanam determinat 
ad volendum.» Alvarez, De auxiliis, disp. 22. p. 156. Alvarezt 
idézzük, mert Bannez maga, a mai tomista iskola megalapí-
tója, nem írt külön tractatust a kegyelemről; viszont Alva-
rezt műveiben az egész tomista iskola exponensének tartják. 
V. ö. Pesch, i. m. 136. 1. Limbourg, i. m. 118. 1. 

1 «Demonstravimus, Deum ab aeterno absoluto et effi-
caci suae voluntatis decreto prius in signo rationis, quam 
cognosceret, in quam partem se ftecteret vel flectit ex sua 
innata libertate creata voluntas, etiam ex hypothesi, quod 
in talibus circumstantiis constitueretur, déterminasse bonos 
actus illius futuros in tempore.» Alvarez i. m. disp. 23.180.1. 

2 «Conjungere contrarium dissensum cum efficacia gra-
tiae non est factibile», Lemos, Acta omnia Congr. ac disput. 
1070. 1. 

3 «Répugnât ad invicem auxilium efficax ad consentien-
dum et actualis dissensus» Alvarez, i. m. disp. 92. 615. 1. 

4 «Deus suo aeterno atque absoluto decreto, quo effl-
caciter voluit, ut voluntas creata produceret talem actum, 
extrinseca praedeterminatione eaudem. voluntatem praedeter-
minat ad ilium actum libere producendum . . . Sed ex phy-
sica praedeterminatione Dei extrinseca per evidentem con-
sequentiam infertur physica praedeterminatio intrinseca, vo-
tuntati creatae inliaerens, per quam Deus in tempore efficit, 
ut voluntas, libere et infallibiliter operetur actum a Deo prae-
determinatum.» Alvarez, i. m. disp. 23. p. 188. Itt jegyzem 
meg, hogy Alvarez ezen müvét nem tudván hamarjában kéz-
hez keríteni, az idézések hitelességéért feleljen Limbourg 
i. m. Álljon itt még két tomista mondása, « . . . s o l u s Deus 
voluntatem physice movet, ipse solus voluntatem physice 
transfert de uno in aliud, secundum quod vul t ; et conse-
quenter ipse solus voluntatem ordinat ad suos actus produ-
cendos.» Dummermuth. S. Thomas etc. 139. 1. «Si voluntates 
creatae se determinant in agendo, ideo se determinant, quia 
praemotione physica Deus non solum dat praedeterminatio-
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Ebben áll a tomisták rendszere, mely minden 
nagyobb tomista és nem-tomista tankönyvben kifeje-
zésre ju t s melyről azt hisszük, elég helyesen fogtuk 
föl s elég méltányosan adtuk elő. Ezen tomizmust 
írtuk le a múltkori dolgozatban, ezt védi válaszában 
Szabó atya is, mikor azt mondja, hogy «az akarat 
feltétlenül, infallibiliter az isteni akarat irányítása 
szerint mozdul» («Rel.» 143. 1.) s hogy «a gratia 
efficax saját erejénél fogva (ab intrinseco) föltétlenül» 
hat az akaratra (u. o. 146. 1.). Ez hát bizonyos. A kér-
dés csak az még, megvédhető-e az egész rendszer, 
úgy a mint azt a tomisták teszik, névszerint mi lesz 
benne a szabadakarattal s ha ez megmarad, hová 
lesz az egész rendszer? 

Ezt lássuk mostan. 
A tétel maga két dolgot mond: 1. isteni praede-

terminatiot oly értelemben, hogy a kegyelemnek 
egyes esetekben biztos hatása van az akaratra s 
annak cselekedeteire; 2. valamelyes módot, melyen 
ez a praedeterminatio úgy érvényesüljön, hogy az 
akarat szabadságának tiszta fogalma teljesen sértet-
len maradjon. Az l - r e nézve megegyezünk a tomis-
tákkal1 mindaddig, míg ők a praedeterminatio csal-
hatatlan voltát az isteni mindenhatóságra nem ve-
zetik vissza: itt elágaznak a nézetek. Minthogy itt 
csak a tomistákról van szó, kövessük őket. Ok aztán 
következetesen a 2-ra nézve fölveszik a praemotio 
physica hires elméletét, mely az egész rendszernek 
mintegy Achilles sarka. Tomista praedeterminatio és 
praemotio physica eg3rmással oly szoros kapcsolat-
ban van, hogy ha áll az egyik, áll a másik is, elesik 
egyik, oda a társa is. 

Az egész elmélet, mellyel a tomisták a kegyelem 
és szabadakarat problémáját megoldani vélik, mint 
egy matematikai képlet, vas következetességgel van 
összeállítva s egy épülethez hasonlít, melyből egyet-
len kődarab sem szakítható ki a nélkül, hogy az 
egész mű össze ne ömöljék.2 Bizonyítása azonban 
szerfölött nehéz s e nehézségeinket leszünk bátrak 
a következőkben még előadni. 

Bármily mesterileg is mutassák ki nekünk — a 
mint Szabó atya is teszi — hogy a physicai prae-
motio nem ellenkezik az akarat szabadságával, hisz 
úgy hat rá a kegyelem, hogy a maga természetének 
megfelelöleg, tehát szabadon engedelmeskedjék, még 
sem tudunk belenyugodni : hát mégis megmarad-e a 

nem, sed etiam dat voluntati, ut se determinet.» Zigliara, Sum. 
phil. II. k. 390. 1. (L. 3. c. 4. a. 3.) 

1 Voltak, kik azzal vádolták Molinát, hogy tagadta volna 
ezt a praedeterminatiót, a mi ellen maga imigy védekezik : 
"Ego dum commune sanctorum Patrum pronuntiatum affir-
mavi, nequaquam negavi, quin potius apertissime asserui, 
praedeflnitionem seu praedeterminationem liberam volunta-
tis divinae ad singulas actiones causarum secundarum, non 
modo supernaturales, sed etiam naturales, necessariam esse 
vereque esse causam». A])]), ad Cone. resp. ad. obi. 2. V. ö. 
Mazzella, De gratia Ch. n. 582. Egger i. m. 543—4. 11. 

2 Limbourg i. m. 108. 1. 

képesség az ellenállásra, ha tényleg mindig engedel-
meskednie kell, mert az úgy van előre megállapítva? 
Megmarad-e a szabadság lényege, mely abban áll, 
hogy ha minden előföltétel, mely valami cselekedet-
hez szükséges, adva van, az akarat még mindig vá-
laszthat a tenni és nem tenni között ? Nem marad-e 
akkor az egész szabadság egy tehetetlen hatalom, 
egy puszta frázis vagy hogy különös kifejezéssel 
éljünk, egy pictus masculus? Nem látszik-e inkább 
az egész história egy petitio principii-nek, circulus 
vitiosus-nak?1 Minden nagyobb tomista tankönyvben 
olvashatjuk a bizonyítását annak, hogy a praemotio 
nem veszi el az akarat szabadságát ; de még több 
nem-tomista könyvben olvassuk annak cáfolatát s 
nem lehet mondani, hogy ezek mind elmebeli sze-
génységből vagy citálási inkorrekturákból vo lnának . . . 
E helyen nem tart juk szükségesnek belemenni a 
vitába, név szerint Szabó atya érveléseinek cáfolatába. 
Meg lehetne tenni ; el lehetne mondani, hogy a «con-
cursus divinus»-nak, mely az akarat minden műkö-
déséhez megkívántatik, (nihil transit de potentia in 
actum, nisi per ens actu) nem kell épen praevius-
nak lennie; 2 hogy az oly praemotio, mely a szabad-
ságot nem sérti, nemcsak nem egyezik annak tomista 
fogalmával, hanem önmagát teszi tönkre ; 3 hogy a 
szabadság nem a tárgy, hanem az alany, főleg az 
akarat indifferenciájában van, hogy a «mysterium» 
szó nem a praemotio quidditására vonatkozik, ha-
nem annak az akarat szabadságához való viszonyára, 
stb. Mondom : ebbe nem akarunk belemenni. Csak 
rá akartunk mondani, hogy lehet alapja annak, miért 
oly sokan nem látják megmaradni a szabadságot a 
physicai praemotio mellett, hanem azt sensu compo-
sito úgy látják, mint a bilincsekbe vert ember sza-
badságát s beszélnek a gratia sufficiens kizárásáról, 
a zsinatok határozataival való ellenkezésről (Trid., 
Vatic.), stb., stb.-ről. 

1 «Dicere, non tollere libertatem, quia est praedefinitio 
actus ut liberi, est princípium petere atque in circuitu ratio-
cinando ambulare. Quippe alterutrum demonstrandum est : 
vel ex praedefinitione non sequi necessitatem actionis prae-
deflnitae, vel non earn saltern, quae pugnat cum libertate.» 
Annát. Scientia media, diss. 1. c. 6. §. 1. p. 128. ef. ib. diss. I. 
c. 5. p. 266. Ap. Limbourg i. m. 108. 1. Lessius szerint, «mon-
strum est voluntas ad actum liberum determinata.» U. o. 112.1. 

2 Lásd erről bőveljben : Müller, de Deo uno, Oeniponte, 
1903. 556. sk. 11. 

3 Inventa est quoque praemotio physica indifferens, sive 
quae dicitur indifferenter conjungi posse cum positione aut 
omissione actus, ad quem praemotio referatur (idézve : Schee-
ben, Dogmatik II, 3. n. 61., 62.). In qua quidem opinione ge-
nuinus libertatis humanae conceptus non períclitatur. Sed 
eiusmodi praemotio indifferens omnino supervacanea esse vide-
tur. Satis enim est, ut Deus causae creatae in actu primo 
proximo constitutae assistat Cooperationen! suam offerendo ; 
tum causa creata omnia ti abet, ut ad actum secundum trans-
ire possit (idézve : Hontheim, Theodic. p. 791.). Pesch, Inst, 
psychol. Pars II. (3. k.) 363. 1. Innen látni, hogy lehet prae-
motio nélkül is fölfogni az isteni közreműködést a szabad-
akarati cselekvéseknél. 
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Engedjük meg, hogy egy lomista szerző, pl. Szabó 
atya, bebizonyította, hogy physicai praemotio mellett 
is megmarad a szabadság azon fogalma, melyet mi 
kívánunk meg s melyet Szabó atya is megengedni 
látszik az Istennek világföntartó működéséről vett 
analógiájában. Mi következik ebből? Először is az, 
hogy lehet eset, mikor az akarat tényleg ellenáll a 
kegyelem mozdításának. Másodszor, hogy ilyen eset-
ben az Istentől praedeterminált hatás, illetve csele-
kedet nem jön létre. Harmadszor, hogy így összeesik 
az egész tomizmus, mert nem védi meg azt a prae-
determinatiót sem, melyet a tételben fölvettünk s 
melyre nézve mindnyájan megegyezünk. . . Vissza-
térünk a tételben megjelölt 1. rész azon pontjához, 
a honnan a tomizmus sajátságos elágazását láttuk s 
más uton keresünk megoldást a fölvett kérdésre, 
így történik meg, a mit többször látunk, hogy a to-
mizmust saját fiai elhagyják, nem tudván már sem-
mit fölhozni annak védelmére.1 

Ebből látjuk, hogy szerény véleményünk szerint 
a tomizmus elmélete nem védhető meg. Nem véd-
hető meg azért, mert vagy megvédi a kegyelem csal-
hatatlan hatását, de akkor a praemotio physica sérti 
az akarat szabadságát, vagy az akarat szabadsága 
sértetlen marad s akkor a kegyelem hatása soha sem 
bizonyos. A két dolgot : kegyelem és szabadakarat, a 
tomizmus nem tudja összeegyeztetni. 

És ezzel fejtegetéseinket lezárhatjuk. 
Azt hiszem, sikerült kimutatnunk, hogy távol volt 

tőlünk minden egyoldalúság, minden elfogultság 
és pártérdek. Ismételjük: nem akarunk disputát,2 

mert annak úgy sem volna célja. Mindenki követ-
heti meggyőződését a kérdés elméleti oldalát illető-
leg. A fő itt nem az elmélet, hanem a gyakorlat; 
mert ha valahol, úgy e kérdésnél áll az, a mit az 
Imitatio Christi m o n d : «opto magis sentire com-
punctionem, quam scire eius defmitionem !» 

Brinzeu Miklós. M 

A «Religio» f. é. 11. sz.-ban főt. Szabó atya a 
molinizmust fogja boncolókés alá s igyekszik alap-
jában megsemmisíteni. Erre legyen szabad csak a 
következőket megjegyezni. 

Eltekintve itt is egyes kisebb reprehenzióktól, 
illetve kifogásoktól, tisztán a kérdés lényegére szorít-
kozunk. Utalunk azonban itt is arra, hogy ugyanazt, 
a mit Szabó atya felhoz a molinizmus ellen, felhoz-
ták már mások számtalan esetben s ugyanannyiszor 

1 «üeorgius Albertini ürd . Praedicat. verbis acrioribus, 
quae referre non libet, disputát adversus illos theologos, ex-
cusat vero eos, quod «cum ventum fuerit ad obiectiones, pie 
et sapienter a suo systemate recedunt.» (Orat. II. ad theologos 
Bannez et Lemos n. 40., 41. ; Dissertât, ad Dominicum Pele-
grini n. 79.).» Franzelin, De Deo uno 422. 1. 

2 Nagyon helyesen, mert az olvasóközönséget csak a két 
rendszer ismertetése érdekli, a birkózás nem. A kérdés olyan, 

* melyre nézve, mint véglegesen meg nem oldhatóra, mind a 
\ két fél szabadon követheti meggyőződését. Szerk. 

feleltek már r á ; ezeket megismételni nem fogjuk. 
Csak általában tekintsük még egyszer a kérdés állá-
sát. A kérdés ez : hogyan egyeztethető meg a kegye-
lem csalhatatlan hatása az akarat szabadságával ? 
A megfejtést a tomisták az isteni mindenhatóságban 
találják meg, a molinisták az isteni mindentudásban. 
Mindkettőt lehet bizonyítani és cáfolni, mert mind-
két rendszernek meg vannak a különös nehézségei. 
Atomizmusnak, a mint láttuk, az a nehézsége : hogyan 
egyeztethető meg a mindent megelőző isteni dekré-
tum az emberi szabadsággal ? A molinizmus nehéz-
sége: hogyan ismerheti meg Isten azt, a mi még 
semmikép sem létezik, sem Isten akaratában, sem a 
maga tárgyi valóságában? 

Tessék választani ! 
Mi bevalljuk, hogy inkább engedünk az előbbi 

nehézségnek s az utóbbi (molinista) rendszert fogad-
juk el. Mert a szabadságot semmikép sem akarjuk 
feladni, a mint nézetünk szerint a tomista determi-
nizmus teszi. S ha nem is értjük egészen, hogyan 
van meg Istenben a feltételesen jövendő dolgok isme-
rete (a magok tárgyi valóságában), a tomista meg-
oldás nem nyugtat meg jobban. A tomisták szerint 
«minden jövendő vagy jövő dolog Isten határozatá-
tól kapja a létezéshez való viszonyát» ; tehát Isten 
e határozatból ismeri meg azokat előre. De a dolog 
úgy áll, hogy a feltételesen jövendő dolgokra ilyen 
isteni határozat tényleg nincs; tehát nem is lehet 
eszköze az isteni megismerésnek (medium quo co-
gnitionis l)1 

S így mutatis mutandis ugyanazt lehetne mon-
dani a tomizmusról, a mit Szabó atya mond a moli-
nizmusról : a tomizmus látszólagos könnyű megoldása 
inkább szemfényvesztés ; a kérdés valódi nehézségét 
nem érinti, az elől kitérvén, oly hypothézist állít fel, 
melynek alapja hiányzik, következményei pedig az 
ember jogait egyáltalában nem védik. Erre aztán 
sokan tréfából azt mondják, védjük meg mi az ember 
jogait (a szabadságot), Isten majd megvédi a magáét 
(a kegyelem csalhatatlan hatását) . . .2 

* 

Az eldöntetlen kérdés eme tudományos bemuta-
tása, melynek semmi személyi éle nem lehet, bizony-
sága, mily szép tudással rendelkeznek theologusaink, 
ha neki állnak a munkának. Szerk. 

1 L. Egger, i. m. 556. 1. 
2 A mi a kérdés történetének általunk történt egyoldalú, 

felületes előadását illeti, az látszólag onnan van, liogy tisztán 
Mazzellára, illetve Livius de Meyerre támaszkodtunk. Nem 
sokkal pártatlanabb Morgott prelátus előadása, noha a Kirchen-
Lexiconban jelent meg. Általában a kérdés története ép oly 
vita tárgya, mint az elméleti rész. Ezt is máskép adják elő a 
tomisták, máskép a molinisták. Csak gondoljunk Th. Eleu-
theriusnak, illetve L. de Meyernek (a két név egy szerzőt 
jelent) a 18. sz.-ban Serryvel és Lemosszal folytatott küzdel-
meire ! (V. ö. Hurter, Nomenclator, t. II. 988.sk 11). Ezért ki 
milyen szerzőt követ, olyan «pártállást» foglal el ; természe-
tesen mindenki azt követi, a kiről meg van győződve, hogy 
legjobban bizonyítja állításait. 
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Welldon püspök a szocializmus némely nehéz-
ségeiről. 

A ki elfogulatlanul és figyelemmel elolvassa 
Cathrein «Der Sozialismus» cimű munkájának azon 
fejezetét, a mely a szocializmus kivihetetlenségé-
ről vagy lehetetlenségéről szól (Unmöglichkeit des 
Sozialismus): előbb-utóbb meggyőződik arról, hogy 
mennyire könnyelmű, vakmerő «sötétbeugrás» az, 
a mire a szociáldemokrata eszmék szóvivői annyi 
fanatizmussal iparkodnak rávenni a huszadik szá-
zad társadalmát. Akármily mélyrehatóknak tart-
juk is azonban e fejtegetéseke}, azt hisszük mégis, 
hogy a miket Welldon püspök ez év február 19-én 
a hightowni gyűlésen mondott, azok némi adalé-
kul szolgálhatnának a tudós jezsuita kitűnő kézi-
könyvéhez. Welldon püspök «A szocializmus némely 
nehézségei» (Some of the difficulties of Socialism) 
cím alatt mondott a Pankurst Hallban magas szem-
pontú, széles látkörű beszédet, melyről a Manchester 
Guardian közölt legelőször beható tudósítást. 

Welldon püspök azon tökéletesen nyilt meg-
jegyzéssel kezdte el beszédét, hogy ő nem szociálista. 
Ámbár mély rokonszenvet táplál a modern szociális-
ták nem egy eszméje iránt, eddig még egyetlen szo-
ciálista tervezetet (scheme) vagy programmot sem 
ismer, a mely kivihető volna, vagy nem akarna több 
bajt, mint a mennyit meggyógyítani képes. 

Az első keresztények szocialisták voltak annyi-
ban, hogy mindenük közös volt s kísérletük több-
ször meg-megujult, mint például a morvatestvérek 
idejében. Azonban a szocializmus e példái különböz-
nek az újabb szociálista tervezetektől, legalább is 
némely tekintetekben. Az önkénytes szocializmus 
volt. Arányai kicsinyek voltak. Magasfokú erkölcsi-
ségtől függött, a minőt igen ritkán találhatni vala-
mely kisebb vallásos egyesület határain kívül ; végül 
teljesen független volt minden politikai törekvéstől. 

Megengedi, hogy a jelenlegi társadalmi rendszer 
nagyon távol áll a tökéletességtől s tele van egyen-
lőtlenséggel, igazságtalansággal; hiszi, hogy a jelen-
legi társadalmi rendszer tökéletlensége és elégtelen-
sége keltette föl a vágyat valami jobb után. A mi az 
ő személyét illeti, ő azt hiszi, hogy Nagy-Brittania 
munkásosztályát nem a tisztességgel szerzett s hasz-
nosan kiadott gazdagság gyökeres gyűlölete moz-
gatja. Azt hiszi, hogy csak akkor, mikor a gazdag-
ság könnyelmű túlzásokkal, Isten és ember előtt 
teljesen igazolatlan fényűzéssel lépett föl, támadt föl 
az ország népének lelkében az elhatározás, hogy az 
egyenlőtlenség föltételét eltüntesse, s gondoskodjék 
arról, hogy a míg néhányan oly önző módon költik 
pénzüket, ne legyenek, a kiknek még annyiok sincs, 
a mennyiből életüket eltengethetik (keepig body and 
soul together). 

Már eddig sok történt azon szociális föltételek 
megvalósítása dolgában, a melyeket az úgynevezett 

szociálisiák mindenkoron szemük előtt tartottak ; 
például a különböző községek tevékenysége, mellyel 
kezükbe kerítették a vízvezetéket, a gáz és villanyos 
világítást, a közúti kocsikat s a közlekedés egyéb 
eszközeit. Mindez, ha nem is maga a végleges szo-
cializmus, mindenesetre kezdete a szocializmusnak, 
és semmi, a dolog természetében rejlő okot nem 
találok arra, hogy a társadalmi tevékenység, mely 
eddig is nem sikertelenül működött ebben az irányi-
ban, miért ne haladhatna jóval tovább. 

A szociálista tervezetek ellen, melyeket eddig 
tanulmányoztam, hármas kifogást emelek. 

Az első kifogásom a szándékolt változás mérhe-
tetlen nagysága; a második az állam felelősségének 
oktalan halmozódása; a harmadik az emberi termé-
szet sérelme. Kérlek, fontoljátok meg, mily óriási, 
mérhetetlen az a változás, a melyet a következetes, 
a logikus szocializmus tervez. 

A szocializmus az egész társadalmi rendszernek 
legmélyétől a legtetejéig való ujjáalkotását tervezi, a 
melyet nem szabad megkísérelni, föltételei és lehe-
tőségei gondos és tökéletes tanulmányozása nélkül. 

De az állam kormánya is túlságosan hatalmassá 
válnék. Ha az emberi élei úgyszólván összes társa-
dalmi érdekei állami felügyelet alá kerülnek, rend-
kívül nehéz lesz az államot megmozdítani. Mert vé-
leményeink változtával változtatjuk kormányunkat 
is, de a szocializmus alatt az állam mindenható lesz, 
s ő nagyon fél attól, hogy az állam befolyása nö-
vekvő nyomatékkal érvényesülne az egyéni törek-
véssel szemben, mely a társadalmi föltételek javítá-
sát célozná. 

Welldon püspök utolsó kifogását az emberi ter-
mészet alkotásából meríti. Akárminő társadalmi, 
vagy más rendszert állítsanak föl, azt csak az 
emberi természet tekintetbevételével lehet kivinni. 
Ő olyan hivatáshoz tartozik, a mely immár csak-
nem kétezer esztendeje fárad azon, hogy megjavítsa 
az emberi természetet s kénytelen bevallani, hogy a 
siker tökéletlen. A szocializmus mégis azt akarja, 
hogy egy nap alatt megváltozzék az emberi termé-
szet szelleme, egyszóval olyan változást akar, a me-
lyet az egyház egész története folyamán sem volt 
képes, minden rendelkezésére álló eszközei dacára, 
létrehozni. Az emberek nem angyalok s vannak 
olyan jellemvonások, a melyek minden korban meg 
voltak az emberi természetben. 

Itt van mindjár t a vágy, hogy emelkedjünk a 
világban, hogy tulajdonunk, különösen földünk le-
gyen ; vagy a vágy (a melyet kevésbbé igazolhatónak 
tart), hogy vagyont hagyhassunk örökül. Nem igazi 
veszedelem-e, hogy a szocialisztikus törvényhozás, 
ha valamikor érvényesül, lesüllyeszti az egész em-
beriséget a közepes polgár színvonalára? Nem az 
átlagos ember, hanem a kiváló, a rendkívüli ember 
volt mindig a társadalom jótevője. Az egész világ-
történelem mindenesetre azt mutatja, hogy a, föl- / 

y/ZJ^' 
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találók és reformátorok egyének voltak és nem tár-
saságok. Meg kell őriznünk azon egyének érdekeit, 
a kik megmozgatták a világot, akár találmányaik, 
akár reformjaik révén, mert ha minden reményt 
elveszünk arra nézve, hogy bőségesen kihasználjuk 
találmányaikat és reformjaikat, a világ elkoldusodik. 
A szocializmus, legalább az, a melynek irodalmát 
ismerjük, elfelejtette, hogy a bajok nagyrésze, a mely 
az emberiséget sújtja, magától az emberiségtől (az 
emberi természettől) származik. Nem mindig a 
környezet volt a szerencsétlenség és nyomorúság 
okozój a. 

Ha az emberiség összes osztályai egyaránt oko-
sak, mérsékeltek, tiszták lennének, ez a mi világunk 
sokkal közelebb állana a mennyországhoz, melyről 
a próféták álmodtak, mint most. Arra kéri tehát a 
szociálistákat, hogy szociális reformtervezeteikben ne 
bízzanak túlságos sokat a környezetre, hanem gon-
doljanak egyszersmind magának az embernek (az 
egyénnek) erkölcsi és szellemi javulására. Nem való-
színű, hogy belátható időn belül az altruizmus álta-
lánossá válik s félni lehet attól, hogy ba az állam 
általános munkaadóvá és kormányzóvá lesz, új zsar-
nokság támad, a mely végül végzetessé válik az em-
beriség haladására nézve. A szocializmus sikeréhez 
az is szükséges, hogy minden nemzet szociálistává 
legyen. Ha egy nemzet szociálistává lenne, a 
többi pedig megmaradna individualisztikusnak, el 
se lehet képzelni, hogy léphetne az egyik a 
többivel komoly és megbízható érintkezésbe. Azért 
a szociálistáknak meg kellene téríteniök nemcsak 
Nagybrittaniát, de az egész világot. Most például még 
a szabadkereskedés is veszedelemben forog, mert a 
nemzeteknek csak részleges és nem általános meg-
egyezésével találkozik. Csak ha az emberiség parla-
mentje létrejön, akkor lesz képes a szocializmus 

szembetűnő eredményt érni el. ,, „ , , J Nemethy Gyula dr. 

A «passiva assistentia^-ról. 
A «Religio» f. é. 10. számában Hajdú Tibor dr.-

nak az ugyanezen folyóirat 7. számában megjelent 
«Mixta» cimű cikkhez való hozzászólásával érde-
mileg egyetértek, vagyis: épen nem tartom kívána-
tosnak a XVI. Gergely-féle 1841. ápr. 30. «Quas 
Vestro» brévének (nem «bulla» I) és az 1841. ápr. 
30. «lnstructio Cardinalis Lambruschini»-nak vissza-
vonását, sőt a magam részéről a Lambruschini-féle 
instructio fentartását igen hasznosnak tartom a jö -
vőre is. 

Hajdú Tibor dr. azonban a «passiva assisten-
tia»-ra nézve némi tévedésben látszik lenni; azért 
jónak vélem cikkének ezen pontjához a hozzászólást. 

1. Haj d il dr. ugyanis a Gergely-féle brévé-nek 
és a Lambruschini-féle instructio-nak kedvezményét 
megvilágítani óhajtván, ezt í r j a : «A trienti forma 
megszüntetéséből álló új intézkedéssel a házasság 

érvényessége az egyház assistentiája nélkül is létre 
jöhetett ugyan, de azért az egyháznak gondoskodni 
kellett még arról is, hogy az ily házasságnak érvé-
nyessége az ellene indított per esetén bebizonyítható 
is legyen, vagyis gondoskodnia kellett arról, hogy 
az ily házasságok is oly nyilvános fórumok előtt 
köttessenek, melyeket az állam akkoriban a házas-
ságra vonatkozólag ilyenekül elismert. Ez adja a 
magyarázatát annak a látszólagos ellenmondásnak, 
hogy míg az egyház e kedvezmény megadása előtt 
a reverzális megtagadása esetén nem adta meg az 
engedélyt arra, hogy a kath. plébános akár csak 
passive is assistálhasson : most, a trienti forma meg-
szüntetése után (de csakis ott, a hol ez megszüntet-
tetettj, megengedi az egyház, hogy az ily házasságok, 
ha a jegyespár óhajtja, a kath. plébános jelenlété-
ben is megköthetők legyenek». 

Kár, hogy Hajdú dr. nem nézett pontosan utána 
a dolognak, mielőtt ezeket papirra vetette. Ha ezt 
megtette volna, akkor reájött volna ezekre: 

Először is arra, hogy az Ausztriának szóló, 1841. 
máj. 20-án kelt Lambruschiniana instructio az osztrák 
örökös tartományok püspökeinek és érsekeinek meg-
adta ugyan a «passiva assistentia»-t, de nem adta 
meg azon, Ausztriára nézve általuk is kért (Lonovics 
útján is sürgetett) kedvezményt, hogy a kath. plébános 
közbejötte nélkül, a trienti forma nélkül létrejött 
vegyes házasságok Ausztriában is érvényeseknek 
jelentessenek ki. Ausztriában nem is érvényesek ma 
sem az igy kötött vegyes házasságok. 

Másodszor rájött volna arra, hogy a Magyar-
országnak adott Lambruschini-féle instructio-ban a 
«passiva assistentia»-nak junkt imja a trienti forma 
nélkül kötött vegyes házasságok érvényesekké való 
nyilvánításával abban birja magyarázatát, hogy a 
magyar püspökök már 1841. év előtt önhatalmúlag 
megkezdték a «passiva assistentia» alkalmazását a 
reverzális meg nem adása eseteiben s midőn ezen önha-
talmúlag megkezdett gyakorlatnak jóváhagyását Lono-
vics által 1840/1. évben sürgették, kénytelenek voltak 
egyúttal azon előrelátható eshetőségre is tekintettel 
lenni, hogy a legközelebbi országgyűlésen törvényben 
ki fog mondatni az, hogy vegyes házasságok a pro-
testáns lelkész előtt is államérvényesen köthetők; 
ez utóbbi eshetőségért kellett kérniök a trienti forma 
nélkül netán kötendő vegyes házasságok érvényessé 
nyilvánítását. A püspökök sejtelme valóra is vált 
1844-ben, a midőn az 1844 : III. t.-c. 2. §-a kimondotta 
azt, hogy az «evangelikus lelkipásztor» előtt is állam-
jogilag érvényesen köthető a vegyes házasság. 

Harmadszor reájött volna arra is, hogy az 1841. 
évben Lonovics által kieszközölt engedmények közül 
az idő szerinti és értelem szerinti elsőség a «passiva 
assistentia»-t illeti meg. XVI. Gergely pápának «Quas 
Vestro» brévéje (1841. ápr. 30.) ugyanis nem tartal-
mazta a trienti forma nélküli vegyes házasságok 
érvényessé nyilvánítását; az egész brévé a vegyes 
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házasságokról általában és részletesen csak a «passiva 
assistentia»-ról szól és ezt («pass, assist.») Magyar-
országra nézve megengedi. Az ugyanazon napon kelt 
Lambruschini-féle instructio azonban terjedelmesen 
ismerteti a «passiva assistentia»-ra vonatkozólag 
megadott pápai engedélyt, az érdemleges, intézkedő 
részében pedig a «cautio»-k nélküli vegyes házas-
ságok kihirdetésének megengedésén kívül kinyilvá-
nítja, hogy a trienti forma nélkül kötött vegyes há-
zasságok is, bár tilosaknak, de érvényeseknek tar-
tandók. Világos ebből, hogy az 1841. évben nyert 
alapvető és első engedmény a «passiva assistentia» 
volt és csak a másodrangú volt a trienti forma 
nélküli vegyes házasságok érvényessé nyilvánítása, 
így tehát elesik Hajdú azon föltevése, hogy a «passiva 
assistentia» volt volna az «accessorium», és a má-
sik a «principale». 

Igaz ugyan, hogy Lonovics, a magyar püspöki 
kar megbízásán túltéve magát, a «passiva assistentia»-t 
fölöslegesnek tekintette a jövőre nézve az esetre, ha 
a trienti formát nélkülöző vegyes házasságok érvé-
nyesekké nyilváníttatnak, és így Lonovics szerint 
tehát mégis ez utóbbi volt volna a «principale» ; 
de ez sem kedvez Hajdú dr. fölfogásának, mert hisz 
Lonovics teljesen mellőzendőnek vélte a «passiva 
assistentia»-t, míg Hajdú dr. szerint az épen akkor 
és ott lett szükségessé, a hol a trienti forma nélkül 
kötött vegyes házasságok érvényesekké nyilváníttatnak. 

2. Hajdú dr.-nak egy további helyt nem álló 
megjegyzése ez: «A magyar püspöki kar a polgár, 
házasság behozatala után a tágabb értelmű «passiva 
assistentia»-t, mint a mi az állami házasság hivatalos 
közegének közbejöttével ággis fölöslegessé vált, eltö-
rölte s csak az egyházat képviselő assistentiát hagyta 
meg, a melyben a kath. plébános csak a reverzális 
megadása esetén részesítheti a feleket». 

Ezen mondatra nézve ezek volnának ellenészre-
vételeim : 

a) A magyar püspöki kar sem 1895. évi instructió-
jában, sem másutt a «passiva assistentia»-t nem tö-
rölte el, de el sem törölhette, mert a pápai brévében 
adott engedményt a magyar püspöki kar önhatalmú-
lag el nem törölheti, az így netán megkisérlendő 
eltörlés dacára is a plébánosok jogosultak volnának 
a «passiva assistentia» megengedését kérni a megyés 
püspöktől, a mit a püspök egyszerű engedély (nem 
«dispensalio in mixtae relig. impedimento») alakjá-
ban nem tagadhatna meg, ha fennállanak az 1841. 
ápr. 30. brévé-ben (a három utolsó bekezdésben) 
megjelölt feltételek. (Lásd részletesen művemben: A 
vegyes házasságokra vonatkozó tételes jog és gya-
korlati eljárás, 77-81. 1.), — 

b.J Eo ipso elesik tehát Hajdú dr. azon föltevése 
is, mintha a püspöki kar 1895-ben a kötelező polgári 
kötés behozatalát olyan alkalmi oknak tekintette 
volna, a mely miatt az 1841. évben engedélyezett 
«passiva assistentia» célját vesztette volna. Hajdú 

dr. persze abban a véleményben van, hogy ezen 
«pass, assist.» célja 1841-től 1895-ig csakis az állam-
jogi érvény garantálása volt, de nem volt tekintettel 
Hajdú dr. arra, hogy ez csak másodrangú célja volt, 
elsőrangú célja azonban az volt, hogy reverzális meg 
nem adása esetében is még a kath. egyháznak ér-
deke az, hogy a gyermekek kath. neveltetése némi remé-
nyének fentartása végett, valamint az akath. copnlatio 
elkerülése végett a házasságkötés, bár csupán «passive», 
a kath. pap előtt történjen. Ez az «Ecclesiae utilitas 
et commune bonum» (az 1841. ápr. 30. brévé szavai) 
1895. után is fennáll még Magyarországban. 

Hanuy Ferenc dr. 

Pázmány Péter mint hitszónok. (n.) 
Nem értekezésre, hanem ismertetésre törekedtem 

jelen iratommal. Nem annyira az értekezés műfajának 
követelményei szerint megírt és pontokba szedett 
tanulmányt akartam nyújtani, hanem néhány jel-
lemző vonásban megkívántam rajzolni a prédikáló 
Pázmány képét, a mint «Prédikációinak» használata 
közben megismertem és megszerettem. Manapság így 
szokás ezt tenni. így tanulságosabb, így közvetlenebb 
és hitelesebb az egész. Igyekeztem lehetőleg magát 
Pázmányt beszéltetni, hogy tessék érieltetőnek venni. 
Tessék megítélni, hogy hogyan prédikálhat az, a ki 
így ír előszót. Én hiszem, hogy a következőkben is 
jobban megértjük egymást, ha az előbbeniek, ha az 
idézettek után igyekszem kiemelni néhány szóban 
Pázmány prédikációinak az értékét, becsességét és 
szépségeit. 

Mit keres a tanító-hivatal — a munus docendi — 
kötelességeivel hétről-hétre megterhelt és sok más-
nemű munkában is fáradozó hitszónok szentbeszédre 
való készültében? Akárminő jó szónok legyen is 
egyrészt, bármily könnyen vegye is ezen kötelességét 
másrészt, ha nem gondol is a sorozatos, rendszeres 
hitvédelmi és katekizáló beszédek nagy fontosságával : 
legalább is néhány gondolatot keres az evangéliumhoz 
és így tervszerűség nélkül ugyan, de mégis csak tisz-
tességesen igyekszik megfelelni nemes tisztének. 
Ennyit megtenni a minimumra, a kötelességérzetnek 
a legkönnyelműbb magyarázata annak a tisztnek a 
szolgálatában, melyről Pázmánynak nagyon magasz-
tos fogalma van, melyet nagy gonddal viselt s a 
melyről így ír a «Keresztyén Prédikátorokhoz Intés» 
című fejtegetésében. «A prédikátor Isten trombitája : 
mennyei titkok sáfára, angyali kenyér osztogat ója. 
Azért intlek és kérlek, sőt a nagy Istenre kénysze-
rítlek, hogy szorgalmatosak legyetek hivatalotokban 
és szorgalmas tanulással készüljetek a prédikáláshoz. 
Ha valaki készületlent prédikál, üti-veti a dolgot; 
sem eleje sem utolja szólásának, csak haboz, egybe 
zűrzavar mindeneket; akármit, akárhol előhoz és ki 
nem tud gázolni hosszan nyújtott beszédéből. Ne 
bizzék azért senki elméjében, mert soha jól nem 
prédikál, a ki jól hozzá nem készül». 
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Nemcsak azért idéztem ezt, hogy azt a kevés 
előkészületet nem szabad elmulasztanunk, hogy 
valamit olvasni, kissé elmélkedni a szentbeszédre 
való készületképen igazán elemi kötelesség a lelkek 
üdvössége érdekében, hanem azért is, hogy vegyük 
csak elő bizalommal Pázmány beszédeit akkor, amikor 
készülünk. Mert a mit Pázmány itt lelkére köt a 
«keresztyén prédikátornak», azt ő maga sem mulasz-
totta el. Beszédei nagy gonddal vannak készítve. 
Nagy gonddal tartalmukban, eszmei gazdagságukban. 
A mint az ilyen nagy szellemtől el is várjuk, érde-
kesen, eredetien tud nekimenni a különféle gondo-
latokat tartalmazó evangélium kifejtésének. A szűk 
keretek nem engedik meg, hogy beszédeiben a status 
quaestionist, a szentbeszéd tárgyának a bevezetését 
reprodukáljam. De nem is szükséges, mert akár-
melyik találomra felütött beszédje is meggyőz erről. 
Valamint a többiről is, a mi következik. Arról, hogy 
tárgyát nemcsak jól kezdi, hanem idézetrengeteggel 
tudja körülbástyázni. A szentírás, a szentatyák, a 
klasszikusok kincsesbányája tárul elénk Pázmány 
beszédeiben. 

Mindenikből annyi, hogy kedvünk szerint válo-
gathatunk, nagy gyönyörűséggel a krőzusi gazdag-
ságban. Hozzájárulnak a magyar géniusz szempont-
jából, a magyar hitszónok előtt különösen értékes 
és sehol másutt úgy föl nem használt közmondások. 
Pázmány a közmondásokban rejlő, nemcsak a nép-
lélekre, hanem mindenkire ható hatalmas argumen-
tációnak nagy mestere. Ezt észrevette a «Magyar köz-
mondások könyve» gyűjtője, Erdélyi is. «Hatalmas 
dialektikája, fordulatos nyelve mellett,- özönlő argu-
mentumai között minden közmondása majdnem 
bölcseleti, mondhatnám abszolút beccsel bir».1 Hasz-
nálja őket, mert ezt nemcsak a klasszikusoktól tanulta, 
hanem az ó-szövetségben, kivált Salamonnál, sőt 
szent Pálnál és az egyházatyáknál is így látta. 

Mindezekhez hozzájárul még a nagy lángésznek, 
a tanult hiltudósnak saját argumentálása is, az ő 
meggyőző dialektikája. Ha már használok szerzőt 
szentbeszédeimre való készületközben, akkor Páz-
mányt kell venni útmutatóul, az ő gondolatait sajá-
títani el, bizonyára nem megalázó dolog és nem 
kárba veszett idő az ő nagy értelmének a gondolatait 
fürkészni és bizonyára érdekes is lesz, meg tanul-
ságos is lesz a közönségnek meghallgatni azt, a mit 
erről vagy amarról a hitbeli kérdésről a nagy Páz-
mány, oly gonddal és fáradsággal összegyűjtött. 

Előszavából is láttuk, hogy az ő lelke termékeny 
istenes gondolatokban, hogy egy igazi igehirdetőt 
sejtbetünk benne. A «Prédikátorokhoz» irott inté-
séből még jobban kiviláglik ez. Feddi a prédiká-
torokat, hogy nem azon vannak, hogy doceant utilia, 
hanem, hogy elméjük, tudományuk, ékesenszólásuk 

1 Bellaagh Aladár tanár : Pázmány Péter válogatott egy-
házi beszédei. 

mutogatásaival dicsekedjenek és magukat csodál-
tassák. Nem arra igyekeznek, hogy a tridentomi közön-
séges gyülekezet szerint1 azokra tanítsák a községet, 
a miket szükséges tudni. Az ilyen adulterat verbum 
Dei, mert szent Gergely szerint, mint a házasságtörő, 
nem magzatot, hanem gyönyörűséget keres. Páz-
mánytól e szerint evangéliumi gondolatokat várjunk, 
igazi szentbeszédet tanulhatunk csupán. Az evan-
géliumnak a lehellete, a kereszténységnek a lelke 
ra j tuk! A gondolatoknak a sokasága, meg meggyőző 
ereje és hatalma, nem pedig üres cifraság és szó-
szátyárkodás jellemzi Pázmány hosszú beszédeit. 

Hosszúak a beszédek már csak azért is, mert az 
eddig elmondottakon kívül még mást is tartalmaznak. 
Történetekkel, példákkal, hasonlatokkal, tropusokkal 
és metaforákkal is szinezi, gazdagítja beszédeinek a 
tartalmát. Nagyon sokat tud fölhozni, olyan sokat, 
a mennyit csak egy tudós tanár, a mennyit csak egy 
sokat olvasó író, évek hosszú során át a szószék 
szolgálatában álló férfiú tudhat. 

Pázmány beszédeiben tehát megtaláltuk mindazt, 
a mit egy prédikáció-forrástól csak elvárhatunk. Okos 
kihámozása az evangélium tartalmának, szentírási 
idézetek a vállalt tárgy, kérdés mellett, szentatyák 
és más nagyok véleménye, a közmondások, példák, 
hasonlatok sokasága, mindez Pázmánynak, a nagy 
dialektikusnak az elméjével, a magyar nyelv egyik 
legzseniálisabb kezelőjének a nyelvével. 

Kell-e ennél több? Nem kell, ez elég, ez sok. 
Pázmány beszédei oly tartalmasok, oly hosszúak, 
olyan sok minden van egy-egy beszédjében, hogy 
mindenik elég három-négy félórás beszéd anyagául. 
Sőt egyik nagypénteki beszédét pl. nagy hatással és 
sok tanulsággal2 egész nagyböjt folyamán lehet pré-
dikálni. Kiiutja. Pázmány beszédeinek a gyűjteménye 
tehát átlag 3 évre nyújt elegendő anyagot, kitűnő 
anyagot az egész évi vasárnapi evangéliumi szaka-
szokhoz. 

Érzem, hogy mindezek után is még egy nagy 
kétsége van a szives olvasónak, Pázmány beszédeinek 
a használhatóságáról. Szép mindez és jó, de vájjon 
elő lehet-e Pázmány beszédeinek a gondolataival 
ál lani ' ! El lehet-e azokat mondan i? Mindjárt azt 
felelem, hogy már csak azért is igen, mert épen a 
hit dolgaiban, a keresztény vallás kérdéseiben lehet 
legkevésbbé elavulásról beszélni. Krisztus tanítása 
örökifjú, örökké ugyanúgy igaz, új itt a régi is, nova 
et vetera. Ezért van az, hogy nem frázis csupán, mikor 
pl. az 1000 éves jubilánst, Aranyszájú szent Jánost 
a jánl ják a legkomolyabban és őszinte meggyőződéssel 
olvasmányul, tanulmányul, forrásul a hitszónokoknak 
a XX. század tanárai is. Pázmány hit és erkölcs-
tanítása természetes, hogy nem avult el, mert az 
anyaszentegyház tanítása az. Fölfogása, fejtegetése 
sem kopott el, mert a nagy szellemek sajátsága, hogy 

1 Sessio 5. de reform, c. 2. 2 Az egész passiónak rendi. 
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a tisztább magasságból néznek és messzebb látnak, 
messze előre is. Erre már kell, bogy konkrét pél-
dákkal is szolgáljak. Épen csak a hitel okáért hivat-
kozom pl. az ádvent harmadik vasárnapján, az alá-
zatosságról mondott beszédjére, melynek egész föl-
építését, gondolatait, fölfogását ma is bárki magáévá 
teheti és a saját módja szerint el is mondhatja. Két, 
sőt háromszorra is használhatjuk és a XX. század 
emberének is igen tetszetős, hatékony módon fejt-
hetjük ki a keresztény alázatosságnak az életbölcse-
letét. Hetvened vasárnapján meg azt fejtegeti, hogy 
ifjúságunkban kell az Isten szolgálatához kezdeni, de 
úgy, a hogyan én erről a gyakori, mert gyakorlati 
tárgyról jobban nem tudom, hogyan lehetne beszélni! 
A mai feminista világban aktuális a pünkösd után 
való 23. vasárnapi beszédje, hogy mint kell a keresz-
tyén leányt nevelni. Rosszalja a lánynevelés elhanya-
golását, a nőnem emberi méltóságát, élethivatását, 
tehetségeit fejtegeti nagy apparátussal oly módon, 
hogy érdemes volna egy gyűlésen is fölhasználni. 

Mindeddig, mintha valamiféle utilitarista, vala-
melyes célszerűségi szempontból tartanám csak érde-
mesnek Pázmány beszédeinek tanulmányozását. Pedig 
ez nem méltó Pázmány Péterhez, ez kevés, mert 
érdemes Pázmányt tisztán irodalmi szempontból is 
kedvelt olvasmányunkká választanunk. 

Hasznavehetősége, időszerűsége, eszmei tartal-
massága mellett nem marad el, sőt ha lehet egyiket 
a másik fölé emelni, akkor értékesebbnek kell mon-
danunk Pázmány beszédeinek az irodalmi értékét. 
E tekintetben az egész magyar irodalomban övé a 
pálma. Nyelvének ereje, stilusának tősgyökeres, ere-
deti, zamatos magyarsága nem szorul méltatásra. 
Az irodalomtörténet irói egyhangúlag a legnagyobb 
dicsérettel emlékeznek meg róla. Mint az egyik 
mondja, nem kápráztató paradoxonok az ő ereje, a 
költészet cifravirágos kertjének nem mondhatni Páz-
mány nyelvét : a metafora és tropusok, az életből vett 
példázatok az ő vadvirága, úgy, a mint a mezőkön 
nő, népies észjárása párat lan műveltséggel egyesült 
s a kettő: az érthető, az erejével, egyszerűségével 
megkapó, tudományos vallástanítás mestere Pázmány. 
És vájjon nem ez kell-e az egyházi szónoknak, vájjon 
nem ezt várja-e a hallgatóság is a templom szószé-
kéről ? ! Kölcsey még joggal mondhatta, hogy «suj-
tásos nemzet vagyunk», szeretjük a sallangot, a cifra 
beszédet. Ma már mintha kezdenének leszokni róla ! 
Ünnepnapon még kiöltözünk mentébe és kucsmába, 
dikciózunk, máskor azonban mintha már kezdenők 
szeretni az egyszerű, értelmes, okos beszédet. Legyen 
a templom úttörője ennek az iránynak, legyen a szó-
nokló Pázmány irányadója. Ha Aranyszájú szent 
János, Bossuet és Bourdalou sok másban nagyok, 
Pázmány előnye az, hogy a szép, a gazdag magyar 
nyelvnek a mestere. Greguss Ágost szaktekintély az 
ilyen kérdésekben s ő azt m o n d j a : Pázmányt tanul-
mányozza mindenki, a ki magyar prózát akar írni ! 

Salamon szerint is még mindig Pázmány a tetőpont, 
úgy a szószéken, mint prózában egyáltalán. Ne 
maradjon tehát Pázmány az az iró, az a hitszónok, 
a kit helyeselnek és dicsérnek, de kevesen olvasnak 
és épen azért nem ismernek. Ismernie, tanulmá-
nyoznia kell különösen a magyar hitszónoknak, a 
magyar szónoknak, mert Pázmány még mindig a 
«biboros magyar Cicero».1 Töttössy Miklós dr. 

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása, 
különös tekintettel a görög egyházra. lL, 

A katholikus anyaszentegyháznak egyetemes taní-
tása szerint a bérmálás szentségének rendes kiszol-
gáltatója a fölszentelt püspök. Igy tanítja ezt a trienti 
szent zsinat. «Si quis dixerit, sanctae Confirmationis 
ordinarium ministrum non esse solum episcopum, 
sed quemvis simplicem sacerdotem : anathema sít.»2 

É dogmatikus tanításnak alapját magában a Szent-
írásban birjuk. «Midőn pedig hallották az apostolok, 
kik Jeruzsálemben valának, hogy Szamaria bevette 
az Isten igéjét, hozzájuk küldték Pétert és Jánost. 
Kik elmenvén, imádkozának érettök, hogy vehessék 
a Szentlelket ; mert még senkire közülök nem szállott, 
hanem csak megkereszteltettek vala az Ur Jézus 
nevében. Akkor rájok tevék kezeiket és azok vevék 
a Szentlelket.»3 Idézett sorok nemcsak különbséget 
tesznek a keresztség és a bérmálás között, de hatá-
rozottan tanítják azt is, hogy a bérmálás kiszolgál-
tatására egyedül az apostolok, illetőleg utódaik közül 
a püspökök vannak rendelve. 

A katholikus anyaszentegyháznak a trienti zsi-
naton kodifikált tanítását vallja a keleti egyház is. 
Általános tanítás a görög egyházban, hogy a bér-
málás szentségének kiszolgáltatási joga egyedül a 
fölszentelt püspökök hatáskörébe tartozik. Igy mondja 
ezt a görög kánonjog. A görög kódex a karthágói 
zsinat 6. kánonjára vonatkozó megjegyzésében ugyanis 
így szól: «Gabriel Philadelphenus in libro de sacra-
mentis dicit, quod etiam unctio chrismatis in Sacra-
mento Confirmationis ad solos Episcopos spectet».4 

Ugyanezt tanít ja az 1720-ban tartott zamoszci zsinat is : 
«Sacramentum Confirmationis a Christo Domino 
institution, quod parochi in orientali ecclesia extra-
ordinario iure, et delegata ab Epsicopo facilitate, ex 
Apostolicae Sedis dispensatione, statim 'post Bap-
tismum administrais soient».5 Érintett zsinat rendes 
és rendkívüli kiszolgáltatót különböztet meg, a mi 

1 Bellaagh idézett müvéből. 
2 Conc. Trid. Sess. 7. De Confir. can. 2. Rc. dicta Eugenii 

IV. in Conc. Flor, ad Armenos: Secundum Sacramentum est 
Confirmationis, «cuius Ordinarius minister est Episcopus». 

3 Act. Ap. 8. 14—17. 
4 Codex Canonum Graecus Pidalion, Nota I. ad canonem 

VI. Concilii Carthaginensis. 
5 Synodus Zamoscensis Ruthenorum, 1720. 
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egyenértékű a katholikus tanítással. A zamoszci 
zsinat határozatát a maga teljességében föntartja az 
1891. évben Lembergben tartott görög tartományi 
zsinat, a mely a bérmálásra vonatkozólag ugyanazt 
tanítja és rendeli, mint az előbbi gyűlés. «Quoad 
Confirmationis Sacramentum iniungit Synodus ani-
marum curatoribus servanda ea omnia, quae Synodus 
Zamoseensis eirca hoc Sacramentum praescripsit.»1 

A rendes kiszolgáltatón kívül azonban rendkívüli 
kiszolgáltatót (minister extraordinarius) is ismer az 
egyház és ez a bérmálásnál minden érvényesen föl-
szentelt pap, a ki erre a megfelelő fórumtól meg-
hatalmazást kapott. A püspökök a fölvett egyházi 
rend erejénél fogva mindenkor és mindenütt érvé-
nyesen bérmálnak (föltéve, hogy a kiszolgáltatásnál 
a katholikus anyaszentegyháznak a bérmálásra vonat-
kozó minden előírását szorosan megtartják), a föl-
szentelt papok által kiszolgáltatott bérmálás azonban 
csak akkor érvényes, ha erre a megfelelő fórumtól 
megbízást kaptak. Igy tanítja ezt XIV. Benedek pápa : 
«In aliis locis, in quibus chrismatio a sacerdotibus 
Graecis non est ab Apostolica Sede expresse impro-
bala, ea pro valida est habenda, oh taciturn saltern 
privilégium ab Apostolica Sede illis concessum : cuius 
quidem privilegii praesumptionem inducit ipsamet 
connivenlia et tolerantia Bomanorum pontificum, 
qui praedictum Graecorum morém scientes, non 
contradixerunt, nec unquam illum damnaverunt».2 

Ezt bizonyítja az általános tanítás és a görög egyház 
egyetemes jogszokása. A nyugati egyházban a bér-
málás szentségének kiszolgáltatása a püspökökhöz 
tartozik, ők szolgáltatják azt ki, mint annak rendes 
kiszolgáltatok Csak elvétve találkozunk azzal az 
esettel, a midőn a nyugati egyház a bérmálás szent-
ségének kiszolgáltatását egy egyszerű papnak is meg-
engedi. Példa erre a magyarországi pannonhalmi 
főapát, a berlini plébános,3 a keleti misszionáriusok. 
A görög egyház ősrégi jogszokása azonban, a melyről, 
mint előbb láttuk, az apostoli Szentszéknek is van 
tudomása, más. Nálunk a bérmálás szentségének a 
kiszolgáltatása a keresztség szentségével közvetlenül 
történik, kiszolgáltatják pedig azt, mint annak rend-
kívüli kiszolgáltatok a fölszentelt papok.4 

A mi e jogszokás történelmi fejlődését illeti, a 
görög egyház általános intézkedése mellett vissza-
vezethető azon időre, a midőn a vidéki egyházak 
ügyeit a megyéspüspöknek alávetett vidéki püspökök 
(chorepiscopi) vezették. 

Kezdetben ugyanis az összes teendőket maguk a 
1 Décréta Synodi Provinciális Ruthenae, Leopoli a. 1891. 

habitae. Tit. II. Cap. II. De Sacramento Confirmationis, Editio 
Romana, 1896. pag. 20. V. ö. a maronitáknak határozatát. Deer. 
Syn. Maronitarum in monte Libanon a. 1736. habitae. Cap. 4. 
De. Sacr. Confirm, can. II. 

2 Ben. XIV. De Syn. Dioec. 1.. 7. n. 3. 
3 V. ö. Lonovics I. 154. 1. Szeredy : Egyházjogtan. 
4 L. Balugyánszky : Egyháztörténelem, 3. kiad. 1851.1. köt. 

99-100 old. 

püspökök végezték és csak később, a kereszténység 
terjedésével, nagyobbodik az egyházi férfiak száma, 
a kik közül az ú. n. vidéki püspökök az elsők 
(chorepiscopi). Ezek az egydiázmegye távolabb eső 
részeiben helyettesítették a püspököket és kezdetben 
bizonyos püspöki előjogokkal birtak, de mindenben 
alá voltak rendelve a megyéspüspöknek. Rendszerint 
fölszentelt papok, de voltak köztük sokan olyanok 
is, a kik mint fölszentelt püspökök helyettesítették a 
megyéspüspököt.1 A vidéki püspökök a megyés-
püspököt helyettesítik minden téren, és az ő tudtával 
és fölhatalmazása mellett az eredeti görög fegyelem 
szerint a keresztség szentségével kapcsolatban kiszol-
gáltatják a bérmálás szentségét is. A kereszténység 
első századainak ezen szokása a keleti egyházban 
megmaradt a mai napig, a mely szerint a görög 
egyházban a bérmálás szentségét a pápák hallgatag 
beleegyezése mellett egyszerű fölszentelt papok szol-
gáltatják ki. Természetes, nem korlátlanul. Az álta-
lános vélemény' szerint a görög egyházban a bér-
málást a papok csak az első betöltött életéven belül 
szolgáltatják ki érvényesen, később csak a püspök 
beleegyezése mellett, illetve megbízása folytán teszik 
azt. Igy mutatja ezt az általános gyakorlat. 

A keleti egyház fegyelmével ellentétben a nyugati 
egyházban a bérmálás szentségének kiszolgáltatását 
a püspökök személyesen eszközlik, egyszerű papokat 
erre csak a legritkább esetben hatalmaznak föl. 
Példa erre az 517-ben tartott epaoni zsinat, a melyr 

fölhatalmazza az egyszerű áldozárokat, hogy a meg-
térni vágyó beteg eretnekeknek a bérmálás szent-
ségét föladhassák.2 Igy tesz Nagy szent Gergely a szárd 
papokkal.3 

A keleti egyház ősrégi fegyelme mindvégig meg-
maradt. Ma általános a szokás, hogy nálunk a bér-
málást egyszerű fölszentelt papok szolgáltatják ki. 
Igy látjuk ezt nemcsak a katholikus keleti egyházban, 
de a schismatikusoknál is. 

Nagyfontosságú kérdés : kinek van jogában meg-
bízni az alsó papságot azzal, hogy a bérmálás szent-
ségét érvényesen kiszolgáltathassák ? E kérdésre való 
felelet tárgyilagossága szempontjából vissza kell 
mennünk az anyaszentegyház régi századaiba, a mikor 
az egyszerű papok megbizatása kezdődik. Kezdetben 
a püspök maga bérmál, de a kereszténység terjedé-
sével ráruházza e jogát az alsó papságra, a fölszentelt 
papokra. A megbízatás forrása tehát a püspöki 
hatalom, minélfogva kellőleg okadatoltnak tartjuk 
azt a véleményt, a mely azt mondja, hogy a meg-
bízatás alapja eredetileg nem okvetlen a pápai tény-
leges, vagy hallgatag beleegyezés, hanem maga a 
püspöki tisztben rejlő joghatóság. Ma már természe-

1 V. ö. Vascotti : Instit. Hist. Ecclesiae N. Foed. T. 1.1895. 
Pag. 83, 84. Rapaics : Egyetemes Egyháztörténelem, 1. köt. 
166, 383. old. 1879. 

2 L. 3. old. 
3 Ben. XIV. Ex quo primum, 1746. 1. Mártii, in fine § 51. 
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tesen a kérdés fölött vitatkozni nem lehet, mivel 
XIV. Benedek pápa előbb idézett tanítása szerint a 
bérmálás érvényes kiszolgáltatásához a katholikus 
egyházban okvetlen pápai beleegyezésre van szükség. 
De ezen megszorítás csakis határozott pápai intéz-
kedésben birja alapját, nem folyik tehát a bérmálás 
szentségének lényegéből. Bizonyítja ezt ugyancsak 
XIV. Benedek pápa, a ki azt mond ja a görögökről: 
«Nemini fas est asserere, in Ecclesia Graeca non 
adesse SacramentumConfirmationis» ; már pedig neve-
zett pápa nem a görög katholikus egyházról szól, de 
a keleti szakadárokról. Mivel a keleti schismatikusok 
a megbízatást nem kaphatják a pápától, mindazon-
által érvényesen bérmálnak, következőleg megbíza-
tásuk a saját püspöki fórumuktól ered és mint ilyen 
elegendő az érvényességhez. Ruszndk Miklós dr. 

Az elephantinei zsidó-arámi papyrusok- a.) 
Nulla dies sine linea. A körülbelül egy évtized 

óta Egiptom földjén nagyobb arányokban kezdemé-
nyezett kutatásokra kitűnően illik e mondás. Alig 
múlik el év, a melyben ezen ősrégi kultura székhelye 
egy-egy szenzációt keltő történeti emlékkel lázba 
nem hozná a tudós világot. 

Ez alkalommal is egy ilyen fölfedezés ismerteté-
sével szeretnők a «Religio» t. olvasóinak türelmét 
igénybe venni. Ez egyszer azonban oly leletről van 
szó, mely érték dolgában az eddig napfényre került 
«Evangéliumtöredékekkel» s a hasonnemű irodalmi ter-
mékekkel nemcsak kiállja a versenyt, de azokat sok-
szorosan felülmúlja. A dolog ugyan nem egészen új, 
mert a leletek első publikálása óta majdnem más-
fél év telt el ; sajnos, a szóban forgó papyrusok szöveg-
kiadásához csak most tudtunk hozzáférni. Ez okozta 
jelen ismertetés elkésését is. 

A Nílus alsó kataraktájához közel, szembe a 
mostani Assuán-nal,1 a folyó közepén fekszik egy 
hosszúkás sziget, melyet a régi egiptomiak 3bw2-nak, 
vagyis elefántszigetnek, a hellének Elephantine-nek 
neveztek. A sziget déli részén van egy Kom nevű 
város, melytől még délebbre, a sziget vége felé a 
régi Elephantine-város romjai láthatók, mindenféle 
épületmaradványok, melyek költői rendetlenségét még 
inkább fokozták azok a nyomorult felláh-ok, a kik 
a romok között termőföldet (çebah) kerestek és e 
miatt az amúgy is rossz karban levő romokat még 

1 Koptul aouav ; héberül migdal s^wenäh (Ez. 29n 30a) ; 
1. E. Meyer, Gesch. d. a. Aegyptens, I. (Geographie) 31. k ö v 
Bädeker, Ägypten« 333. kővv. 1. 

2 3bw = elefánt (Erman, Aegyptisches Glossar p. 2. cf. a 
héber sänhabbim szót, mely elefántcsontot jelent; sën = csont) 
a sziget neve a papyrusokban jb ( = j ë b ) . Flavius Jos. (Bel-
lum jud. V, 11.): èXs-.fàvTu>v TcôXtç ; más görög Íróknál vagy 
Elephantie vagy (mint Pliniusnál Hist. Nat. V, 10.) Elephan-
tis-idos. V. ö. Dictionary of the Greek and Roman Geography 
ed. W. Smith I, 812. 

jobban földúlták.1 E romok közül már 1903. táján nap-
fényre került egy, jelenleg Strassburgban őrzött arámi 
papyrusokmány, melyet 1904-ben Euting tett közzé.2 

Azonfelül arámi kőfeliratok és teleírt cserepek is 
kerültek ugyanakkor forgalomba,3 melyeket a ben-
szülött antiqá-kereskedők, ismerve a frengik régiség-
hajhászatát, kitűnően értékesítettek. 1901-ben egy régi 
ház romjai között tíz, arámi nyelven teleírt papyrus-
okmányt födöztek föl a benszülöttek, melyeket állítólag 
egy fazékba csomagolva találtak. Ezek közül hatodfelet 
Robert Mond vásárolt meg, negyedfelet Lady W. Cecil ; 
az új egiptomi régiségtörvény értelmében ezek a papy-
rusok egyet kivéve, mely most az oxfordi egyetemi 
könyvtár tulajdonát képezi, a kairói Musée égyptien 
du Caire, vagy, a mint a benszülöttek mond ják : «el-
Anticháne'» tulajdonába mentek át. R. Mond bőkezű-
sége folytán a gyűjteményt két angol orientalista : 
Sayce és Cowley adta ki W. Spiegelberg és Sey-
mour de Ricci egyptologusok közreműködésével.4 

A gyűjtemény tíz, átlag jó karban levő papyrus-
okmányt tartalmaz a Krisztus előtti V. századból 
(471—411). Jelentősége kultur- és jogtörténeti, vala-
mint pbilologiai és biblikus szempontból elég ma-
gasra nem becsülhető. Ép azért igen természetes, 
hogy közzététele óriási feltűnést keltett, a mint azt 
a többé-kevésbbé alapos megbeszélések nagy száma 
mutatja.5 Jelen dolgozat az okmányok Staerk által 
héber átírásban kiadott szövegén alapszik, mely né-
hány sajtóhibától eltekintve igen hasznavehető és 
nagy előnye, hogy olcsó.0 

1 Sachau, Drei aramäische Papyrusurkunden aus Ele-
phantine. Berlin, 1908. 45. 1. 

2 Mémoirs présentés par divers savants à l'acad. des 
inscriptions et belles lettres. Paris, 1904. XI, 2, 297. kôvv. 11. 

3 Összegyűjtve Lidzbarski-nál: F.phemeris für semi-
tische Epigraphik II. 2. (Giessen, 1906.) 

4 Aramaic Papyri Discovered at Assuan, edited by A. H. 
Sayce with the assistance of A. E. Cowley and with appendices 
by W. Spiegelberg and Seymour de Ricci. London, A. Mor-
ning, 1906. Fol. 79 oldal szöveg 27 phototypikus táblával. Ara 
21 sh. 

5 Ezek, a mennyire a nmlt év nyarán a bécsi egyetemi 
könyvtárban rendelkezésemre állottak, főképen a következők: 
Theologische Literaturzeitung No. 1. col. 1—7.; No. 3. col. 
65—69. (Schürer). — Revue Biblique 1907. 285-271.: Les 
papyrus araméens d' E'téphantine (Lagrange). — Zeitschrift 
f. Assyriologie, XX. (1907.) 130-150. (Nöldeke.) — Revue 
sémitique, XV. (1907.) 108—113. (Halévy.) — Revue critique 
1906. II. 341. sqq. (Clermont—Ganneau.) — Göttingische gelehrte 
Anzeigen CLXIX. (1907.) No. 3. p. 181-199. (Schulthess.) — Ar-
chiv für Papyrusforschung IV. (1907.) 228.kövv. 11. (Wilcken.) -
Bulletin de littérature ecclésiastique 1907. n. 5.6. = pp. 
138—148 ; 175—186. (Louis Desnoyers.) — Lidzbarski : Ephe-
meris für semitische Epigraphik, B. II. H. 2. pp. 224—228. ; 
ugyanaz a Deutsche Literaturzeitung 1906. 51. és 52. számá-
ban. — Biblische Zeitschrift V. (1907.) 225-234. (Hontheim 
S. J.) — Orientalistische Literaturzeitung XI. (1908.) n. 1. col. 
26—28. (Perles). 

6 Die jüdisch-aramäischen Papyri von Assuan. Sprach-
lich und sachlich erklärt von Lie. Dr. W. Staerk, Bonn 
1907. (Kleine Texte für theologische Vorlesungen und Übuw-

/Ç)! ^ 

— ) 



200 RELIGIO I.XVII. évf. 1908. 

Alig csillapodtak le az angol kiadvány okozta 
hullámok, midőn a biblikus és orientalista folyóira-
tok egy újabb, az előbbinél még fontosabb publiká-
ció hirét hozták. 

1906. február havában ugyanis dr. Otto Huben-
sohn (ez egyszer egy német), ott azon a helyen vagy 
annak közelében, a hol két évvel előbb az imént 
említett okmánygyüjteményt találták (a sziget déli 
részén), ú jabb görög és arámi papyrusokra bukkant, 
melyek közül hármat E. Sachau, az ismert orien-
talista a berlini akadémia phil. és történeti osztályá-
nak 1907. julius 25-iki ülésén ismertetett; szövegük 
a porosz akadémia kiadványai között jelent meg1 és 
pedig első kiadásban 1907. október 10-én, új nyomás-
ban pedig 1908. február 8-án ! Ezek a száraz adatok 
eléggé mutatják azt az érdeklődést, melyet Sachau 
publikációi világszerte keltettek. Január hóban az első 
kiadás teljesen elfogyott, a mi szintén egyik oka 
volt annak, hogy ismertetésünkkel várni voltunk 
kénytelenek. Sőt úgy látszik, még az eddigieknél na-
gyobb meglepetésekre is el lehetünk készülve, a mint 
azt Sachau elég világosan kilátásba helyezte.2 

Mivel Sachau szövegei 407-ből valók és így idő-
tanilag az előbbeniek után esnek, nagyon természe-
tes, hogy először a már említett tíz okmány szöve-
gével fogunk foglalkozni s csak azután térünk Sachau 
publikációinak ismertetésére, melyet fontosságára való 
tekintettel magyar fordításban fogunk bemutatni. 

Előbb még egy általános megjegyzést. 
Az itt említett szövegek nyelve arámi, vagyis az 

az északsémi nyelv, mely Nabukodonozor cháld vi-
lágbirodalmának behatása alatt a VI. század folya-
mán Palesztinában is elterjedt és az addig ott hasz-
nált kana'nita tájszólást kiszorította. E nyelven írvák 
Ezra és Dániel egyes részei is, a mint az olvasóink 
előtt ismeretes. Az elephantinei papyrusok arámi 
nyelvét bizonyos archaismusok jellemzik, melyek a 
biblia arámi részeiben csak részben fordulnak elő,3 

ellenben meglelhetők a Krisztus előtti VIII. századból 
való sendsirli-i föliratokban.4 A papyrusok nyelve 
ezekhez áll legközelebb. E körülmény óriási fontos-
ságot tulajdonit az új arámi papyrus szövegeknek. 
Eddigelé ugyanis legrégibb arámi emlékeink nagyob-

gen hsg. v. H. Lietzmann ; ehhez v. ö. az Orienlalistische 
Literaturzeitung XI. (1907.) évf. és XII. (1908.) évf. 1. és 2-
számában Peisertől közölt bírálatot, mely helyenkint igen 
értékes helyreigazításokat tartalmaz.) Ára 1 márka. 

1 Drei aramäische Papyrusurkunden aus Elephantine v. 
Eduard Sachau. Aus den Abhandlungen der königl. preuss. 
Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1907. Mit 2 Tafeln. 
Neudruck. Berlin, 1908. 4-rét 46. o. Ehhez 1. Fraenkel meg-
beszélését a Theol. Literaturztg. 1907. 24. sz. 

21. m. 44.1. arámi elbeszélésekről és költeményekről tesz 
említést, «wie die in Zukunft zu veröffentlichenden Papyri 
dartun werden.» 

3 Ezek az ú. n. hacp'el alakok. 
4 E föliratokat Aleppótól északra találták a német Orient-

Comité kiküldött emberei 1888—92. között. 

bára epigraphikus eredetűek voltak : az elephantinei 
papyrusokból megtudjuk, hogyan beszélt a köznép. 

A papyrusok helyesírása is az ószövetség héber 
szövegének helyes megítélése szempontjából kiválóan 
fontos. E papyrusokból látjuk, hogy az az orthogra-
phia, melyet a Szentírás mazoretikus szövege követ, 
az V. században Krisztus előtt nagyjában megállapo-
dottnak mondha tó ; csak az úgynevezett matres lec-
tionis körül voltak ingadozások. A mi szövegeink 
azonfelül a kana'nita nyelvszokás befolyását is vissza-
tükröztetik, a mit az orthographiai eltérések megíté-
lésénél szintén figyelembe kell venni. 

Kmoskó Mihály dr. 

Róma. A szabadkőművesek legújabban kiadott ok- Ugyh 
tatásiigyi programmja. világ 

Nem tartalmaz ugyan sok újságot, dc dicséretre , , . 
méltó (?) bátorsággal és nyíltsággal beszél s ezért egy- " r o n t 

két részlete eléggé érdekes és megfontolásra méltó. 
«A tanítás és nevelés — mondja Ferrari Hektor őnagy-
mestersége 1908. február 2-án kiadott okmányában — 
a szabadkőműveseket mindennap kell, hogy foglal-
koztassa. Buzgalommal kell őrködniök, hogy, kivételes 
eseteken kívül, katholikus egyének ne nyerjenek okleve-
let, azonban semmi esetre se nyerjenek olyanok, kik 
megvallják, hogy szivükből ragaszkodnak a katholiciz-
mushoz; el kell érniök, hogy a városok ne válasszanak 
katholikus érzelmű tanítókat; el kell érniök, hogy a 
községi iskolák, kisdedóvók, kollégiumok, líceumok 
(kb. a mi gimnáziumaink), technikai iskolák (kb. a mi 
reáljaink) a körülményekhez képest vagy közömbösek, 
vagy katholikus ellenesek legyenek és a vallási előíté-
letekkel ellentétes, természetes és szabad elveket és szo-
kásokat tanítsanak.1 A felső iskolák .\ Testvéreink és szö-
vetségeseink kezén vannak, hanem ott hiányzik az eré-
lyes harc; itt az ideje, hogy nyíltan sikraszálljunk.» 

«Az oktatásügy irányítására kétféle eszközeink van-
nak : törvényes és szuggesztív eszközeink . . . a községi 
iskolák nem jók, kell hangoztatnunk . . . A tanárokkal 
el kell hitetni, hogy az államtól jobb fizetést várhat-
nak . . . nagyszerű és igen hatásos eszköz az, ha a katho-
likus szellemű tanítókat és tanítónőket népszerűtlenekké 
tesszük s kiüldözzük őket hivatalukból . . . égig kell ma-
gasztalni a «humanitárius» nevelés fenségét . . . és min-
dent a legélénkebb színekkel ki kell festenünk, mindent 
(caricare i colori di tutto cio), a mi rosszat a papság 
neveléssel foglalkozó tagjairól tudunk.» 

«Mindenekelőtt el kell hallgattatnunk a papságot . . . 
ezentúl is, mint csalókat kell a papokat a nép elé állí-
tanunk . . . és mint a nép tudatlanságából élő heréket». 

1 Legyen szabad e helyen két szomorú «gyümölcsről» megem-
lékeznem, melyeket e tan- és nevelési rendszer hoz s melyeket 
Dr. P.-től ha l lo t tam, ki áldásos katekét ikai működés t fejt ki Róma 
egy kerületében. Egy fiúcska, ki o t thon igen j ó gyerek volt, midőn 
a g imnáz iumba jö t t , egészen megváltozott . Egykori le lkiatyja kérdé-
sére szenvedélyesen s csaknem kétségbeesve felelte, hogy ő j ó akar 
lenni, de nem lehet, nem lehe t : olyan beszédeket hall s olyan tár-
saságban van. Elemibe j á r ó kis fiú pedig szép dolgozatot írt. A tan í tó 
felolvastat ta vele. Mikor a fiú egy részlethez ér, a hol a Gondviselést 
megemlítet te , a «tanító» ú r nevetségessé tette az egész osztály előtt . 
A kis fiú természetesen keservesen sír t és ezentúl aligha fog a 
Gondviselésről írni . 
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(Mintha ezt a stilt Pestről, Israel & Co-éktől ismerném. — 
Tudósító) 

Bár nem tartoznak szorosan az oktatásügyi pro-
grammhoz, kiemeljük a következő szavakat is . . . tartsák 
a Testvérek szem előtt elveinket a halottégetés, kizáró-
lag polgári házasság és pap nélküli temetést illetőleg . . . 
a mennyire csak lehetséges, ne engedjék meg a kisded 
megkeresztelését . . . mindent, a minek katholikus jellege 
van, első sorban a kalholikus sajtót, lehetetlenné kell 
tenni . . . (tartsuk szem előtt), hogy jótékonysági műveink 
csak azok számára léteznek, a kik lélekben a szabad-
kőművességhez tartoznak, vagy reményt nyújtanak arra 
nézve, hogy hozzá fognak tartozni.» —s —ván. 

* 

New-York . Vallások statisztikája az Egyesült-Álla-
mokban. Az itt megjelenő «The Christian Advocate» 
dr. H. K. Caroll tollából a következő legújabb statisz-
tikai adatokat közölte az E. A-ban a nagyobb keresz-
tény egyházak és felekezetek követőinek (communicant) 
létszámáról. Legnépesebb a római katholikus egyház 
11,645.495 követővel. Következnek amethodisták 6,660.784 
követövei, azután a baptisták 5,224.305 követővel és a 
lutheránus egyház 2,022.605 követővel. A mi a növe-
kedést illeli, első helyen áll a Christian Scientist-ek 
egyháza 85.096 követő mellett 5 7°/o növekedéssel, azután 
következnek az Adventisták 99.298 követő mellett 3"8°/o 
növekedéssel, ezek után a német evangélikusok 237.321 
követő mellett 3'7°/o növekedéssel, a lutheránusok 3.2°/o 
növekedéssel, a «Friends»-ek 2-7°/o, a presbyterianok 

a katholikusok 2-2°/o, a baptisták 2°/o, a református 
egyház 1 -8°/o, a «Disciples of Christ» felekezet l-6°/o, a 
methodisták 1-5%, a kongregationisták 0"3°/o, az unitá-
riusok 0"2% növekedéssel. A protestáns «Episcopal 
Church» követői 1'9%-kal, az «Universalisták» egy-
házának követői 0-2°/o-kal fogytak. 

* 

P á r i s . A gyónás szentségéről a kereszténység első száza-
dában van hivatva tanúskodni az a görög felirat, melyet 
legújabban találtak Rómában s a melyről az itteni «Uni-
vers»-hez intézett következő levél tanúskodik. Adjuk e 
levelet az utólagos igazolás fentartásával : «Páris, febr. 26. 
Uram ! Az egyház történetének e kritikus idejében a 
modernisták teljes egyetértésben a protestánsokkal, azon 
vannak, hogy — a többi közt — a gyónás dogmáját 
vagyis annak az intézménynek isteni eredetét aláássák. 
Azt hánytorgatják, hogy a gyónás első nyomaival biz-
tosan csak a IX. vagy X. században találkozunk. Ezzel az 
állítással szemben most a régiségbuvárok itt Rómában 
egy márványlapot mutatnak be a következő görög fel-
irattal: 'EvfrctSe aùxoù à (laxápto^ IIsTpo^ f(|ùv xuïj èxXsxxotj - à 

7vapaítxcú[iaTaxà èêû)|io/.u-foujaéva r/cfíst. (Magyarul: Ep e helyen 
boldog Péter nekünk kiválasztottaknak meggyónt bű-
neinket megbocsátotta.) Rómából jövök, a hol ezt a fel-
iratot magam is láttam. Az epigrafikai jelek (a betűk) 
az első századra vallanak. A tudós Ballerini tanár, a ki 
szabadgondolkozó, nekem azt mondotta, hogy páratlan 
emlékkel állunk szemben, a mely alkalmas arra, hogy 
a modern kritika minden megállapodásait felforgassa. 
Ballerini szerint ez a lelet nem egyéb, mint felirata 
annak a helynek, a melyet ma szent Péter gyóntató-

székének (confessionnal) neveznek. Keresztkútról szó sem 
lehet, mert a felirat már tényleges keresztények bűn-
bocsánatáról beszél : 'H|iív -<r.- èxXsxxor; (nekünk kiválasz-
tottaknak) és szól bünbocsánatról gyónás alapján : T& 
iíapcntx(ó|iaxa xà ègu)|xoXc-f>]|j.éva (a meggyónt bűnöket). Gyóntató 
helyről van tehát szó, az bizonyos, még pedig szent 
Péter gyóntató helyéről. Miután Ballerini profeszor fenn-
tartotta magának a dolog alaposabb tárgyalását, én 
jelenleg a további tájékoztatásoktól tartózkodom. De 
közölni fogom önökkel a cikkelyt, melyet Ballerini leg-
közelebb a következő cim alatt fog kiadni : Le Confes-
sionnal de Saint-Pierre rétrouvé. Csak annyit akartam 
elérni, hogy az «Univers» értesüljön legelsőnek erről a 
csodaszerű felfedezésről, a mely jelenleg még csak két-
hetes lehet. Fogadja stb. Ch. Desvergers, a l'Ecole de 
Rome volt tanítványa. —y —la. 

K ö z k e l e t ű bölcse le t i f é l szegségek . 1 I. Fél- Jroda-
szegség és tévedés nem azonos fogalmak. A tévedés az 
emberi elmének oly velejárója, melyet főleg mélyjáratú 
eszmélődést igénylő kérdésekben csak alig kerülhet el 
teljesen s a míg a földön ember lesz és bölcseleti kér-
désekkel fog foglalkozni, mindig lesznek vitás pontok, 
melyek a gondolkodókat két táborba osztják, — ilyen 
kérdés immár évszázadok óta a reális végtelen sor kér-
dése ; — s minthogy az igazság csak az egyik félnek 
lehet birtoka, a másik fél szükségképen téved. 

Félszegségnek ellenben csak azt a tévedést nevez-
zük, melybe az ember saját hibájából, szabálytalan el-
járása következtében keveredik ; a hol tehát nem a 
kérdés megközelíthetetlensége, hanem a gondolkodási 
törvények elhanyagolása, elfogultság s hasonlók okoz-
zák a tévedést. A félszegség soha semmi körülmény 
közt nem menthető, míg a tévedést — pl. a régiek azon 
hiedelmét, hogy a föld mozdulatlan — szívesen része-
sítjük kíméletben. 

Már most különös jelenség, hogy valahányszor 
magyar bölcseleti mű, tankönyv, cikk vagy felolvasás 
fölött szigorú bírálatot kell gyakorolni, szintén nem 
annyira maguk a téves nézetek, mondjuk pl. a keresz-
tény világnézlettel ellenkező vélemények vonják ma-
gukra a legélesebb rosszalást : a legkihivóbban maguk 
a félszegségek, az eljárási mód hihetetlen felületessége 
és irányzatossága hatnak. Aligha van ága a tudományos 
irodalomnak, melyben ennyire divattá vált volna a 
helytelen alapfeltevésekkel és logikaellenes fogásokkal 
való műveletek egész sztereotip rendszere. 

Néhány ily divatos félszegségre kívánjuk a jelen 
sorokban a ügyelmet felhívni ; oly félszegségekre, me-
lyekkel úgy szólva naponta találkozhatunk s melyek 
sajnálatosan befolyásolják sokszor olyanok gondolko-
zását is, a kik ama félszegségek titkos rugóit bizonnyal 
teljesen elitélik. Ha első sorban bölcseleti tankönyvein-
ket tartjuk szem előtt, ennek az az oka, hogy e tan-
könyvek egyrészt hü visszatükrözői, másrészt messze-
ható terjesztői2 azon bölcseleti félszegségeknek, melyek-

1 Tanulságos ismertetés iskolai bölcseleti tankönyveinkről. 
Szert. 

2 Ez nemcsak az iskolákra nézve áll, hanem részben a nagy-
közönségre is. «A mi nagyközönségünk, logikai ismereteinek szerzé-
sénél, kizárólag a középiskolai könyvekre van ntalva (ha John 
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kel az életben s a tudományos és időközi sajtóban lép-
ten-nyomon találkozunk. 

I. Az alapfogalmak ingadozása. 

Főbenjáró hiba az minden tudás-ágban, ha saját hi-
vatásos művelői sem tudják világosan: mi az illető 
tudomány voltaképeni tárgya és feladata. Pedig minden 
jel arra vall, hogy még bölcseleti íróink egy része sem 
tudja — vagy meri — a bölcselet fogalmát világosan és 
kétértelműség nélkül meghatározni. Egyik tankönyv-
írónk, Sárffy Aladar dr. így ismerteti a «bölcsészet» 
fogalmát: «A szaktudományoktól már a legrégibb idő-
ben megkülönböztették a bölcsészetet, vagyis a philo-
sophiát, melynek az volt a feladata, hogy folytonos 
tapasztalás és mélyreható elmélkedés segedelmével az ál-
talános tudást mozdítsa elő. A bölcsészetnek ma is az a 
feladata, hogy megbízható ismereteket alkosson mind-
arról, a miről csak lehet s ez uton az emberi tudást 
rendszeres egységbe foglalja össze . . , mindennek meg-
ismerésére törekszik . , . felhasználja a szakismereteket 
is, de nem azoknak rendszeres összefoglalását, hanem 
az okszerű kutatást és az igazság felderítését tűzi ki 
célul stb.1 Ezek a tágértelmü mondások «általános 
tudás», «megbízható ismeret mindarról, a miről csak 
lehet», «okszerű kutatás», «igazság felderítése» semmi-
vel sem teszik világosabbá a bölcselet fogalmát, mint 
maga a «bölcselet» szó ; főleg, minthogy nagyrészt 
más tudományokról is ép úgy elmondhatók, mint 
a bölcseletről. «Minthogy a kutatás elvei és céljai 
koronkint s az egyéni felfogás szerint változnak (!), 
az egymást követő korszakok bölcselői mindig ujabb 
és ujabb célokért küzdenek. E folytonos és vég-
telen munkából áll a bölcselet élete.» (6. 1.) Mi más ez, 
mint a bölcselet egységes lényegének feladása? 

Még kevesebb bizalommal néz a bölcselet-fogalom 
szemébe Böhm Károly egyetemi tanár. Csak «Logikája» 
végén teszi szóvá, de meghatározását itt sem adja. 
A fllozofia szerinte csak annyiban külön tudomány, 
a mennyiben «az ismeret végső tényezőit» kutatja, 
vagyis, a mennyiben «ismeretelmélet» (Logika, 83. és 
84. 1.). Jegyzetül pedig hozzáteszi : «A philosophia igazi 
tárgyát helyesen nevezi a bölcseség szeretetének ; mert 
a bölcseség az összesség összefüggésének az ismerete.» 
Eszerint tehát a bölcselet «az összeség összefüggésének» 
a tudománya volna, a mi megint egészen más mint az 
«ismeretelmélet». «Minthogy azonban a philosophia ne-
vével egyes tudományokat is szoktak illetni (pl. logika, 
ethika, aestlietika), a mi mindenesetre módszeres hiba, 
azért a «philosophia» helyett inkább szeretnők az «is-
meretelmélet» nevét használni.» 

Nem az a módszeres hiba, hogy a filozófia részeit is 
filozófiának szokás nevezni, hanem az, hogy a filozófia 
fogalmát összezavarjuk az észbölcselet egy ágának, az 
ismeretelméletnek a fogalmával. Ebből a fogalomzavar-
ból ered aztán a «filozófia» szó indokolatlan helyette-
sítésének indítványa az «ismeretelmélet» által. Olyan 
eljárás ez, mintha így okoskodnánk: A természetrajz-

Stuart Mill magyar fordítását kiveszem)» — írja Böhm Károly. (Logika. 
Középiskolák használatára. Budapest, Kókai, 1901. 2. kiadás. VII,. 1.) 

1 Lélektan és logika. Budapest, Lampel, 1899. 2. kiadás. 5. 1. 

nak csak mint állattannak van külön tárgya ; minthogy 
azonban a természetrajz nevével az egyes természet-
tudományi ágakat, az ásványtant, a növénytant stb. is 
szokás illetni, a mi mindenesetre módszeres hiba, azért 
a «természetrajz» helyett inkább szeretnők az «állattan» 
nevét használni stb. A ki így okoskodnék, az nem ok 
nélkül esnék annak gyanújába, hogy nincs egészen tisz-
tában szaktudománya alapfogalmaival. 

Érdekes, hogy van olyan bölcseleti tankönyvünk is, 
mely a bölcselet alapfogalmainak megmagyarázását tö-
kéletesen fölöslegesnek tartja. Simon Gábor «Lélektan és 
Gondolkodástan»-a még csak szükségét sem érzi annak, 
hogy a bölcselet fogalmát meghatározza ; egyetlen szó-
val sem említi, mily helyet foglal el a lélek- és gondolko-
dástan a bölcselet keretében ; s a nyolcadosztályos ta-
nuló, ha szószerint betanulja is a másfélszáz oldalas 
könyvet, akkor sem fogja tudni, miért nevezik a lélek-
tant és logikát bölcseleti előtannak. Ilyesmi is csak ná-
lunk lehetséges. 

Szitnyai Elek — nagyon helyesen — azzal kezdi 
bölcseleti tankönyvét, hogy mindjárt legelső mondatá-
ban megadja a bölcselet meghatározását, még pedig elég 
helyesen : a bölcselet «azon tudomány, mely az összes 
létezők végső okaival, magyarázatával foglalkozik». 
(Helyesebben : az összes dolgok végső okainak magyará-
zatával foglalkozik. Mert a bölcselet nemcsak a tényleg 
létező dolgokkal, hanem a lehetőségekkel is foglalkozik 
s nem éri be azok bárminő magyarázatával, hanem a 
végső okokból való magyarázat a feladata.) 

Ez a meghatározás nagyjából összevág ugyan a 
bölcselet azon hamisítatlan fogalmával, a mint azt az 
évezredek nagy gondolkodói értették és nemzedékről-
nemzedékre hagyományozták; de azért Szitnyai is csak-
hamar elárulja, hogy saját alapfogalmát következetesen 
alkalmazni nem tudja ; különben nem adná a filozófia 
felosztását oly kevéssé világos, részben ellenmondásos 
alakban. Szerinte a filozófia részei : 1. a lélektan, 2. lo-
gika, 3. erkölcstan, 4. metafizika, 5. aesthetika, 6. a filo-
zófia története. Hogy mi e felosztás alapja, hogy mellé-, 
vagy alárendelt részek-e ezek (pl. hogy az aesthetika 
mint bölcselet nem része-e akár a logikának, akár a 
metafizikának ?), hogy teljes-e ez a beosztás (hol van 
pl. a természet- vagy istenbölcselet?), nem kutatja. 
A metafizikánál csaknem teljesen ugyanazt a meghatá-
rozást adja, mint a melyet a bölcseletről általában 
adott : «a lét kérdésével, minden létezőnek lényegével, 
okával, céljával foglalkozik». (12. 1.) E szerint a meta-
fizika nem is annyira része volna a bölcseletnek, mint 
inkább a bölcselet maga? Ime a divatos fogalom-
zavar egy mintája a legelemibb, az alapvető kérdé-
sekben ! 

Különös fényt vet a közkeletű bölcseleti alapfogalmak 
zavaros voltára az a gyakori jelenség is, hogy bölcselőink 
a bölcselet történetét lépten-nyomon egyenrangúsítják a 
bölcselet többi részeivel, más szóval : a bölcselet törté-
netét is bölcseletnek nézik. így tesz Böhm (Logika, 85.1.) 
Sárffy (6. 1.) és Szitnyai is (12. 1.). Pedig már csak 
eléggé nyilvánvaló dolog, hogy a mint a természetrajz 
története történet és nem természetrajz, a mint Magyar-
ország története történet és nem Magyarország, úgy a 
bölcselet története is magában csak történet lehet, nem 
pedig «azon tudomány, mely az összes létezők végső 
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okaival foglalkozik».1 A meghatározásnak minden eset-
ben rá kell illenie a meghatározandóra s annak min-
den alfajára. 

Meg kell azonban vallanunk, hogy ezen utóbbi 
pontban nem annyira logikai félszegséggel, mint inkább 
szándékos irányzattal van dolgunk. Ujabban az egyete-
meken is mindenütt szeretik egyenrangúsltani a böl-
cselet történetét a bölcseletlel magával, sőt emezt amaz-
zal egyenesen helyettesíteni akarják. A modern kételkedő 
bölcselkedés következménye ez : gyakorlati alkalmazása 
a szubjektivista alapfelfogásnak, mely szerint a dolgok-
ról magukról úgy sem tudhatunk meg semmit, s azért 
inkább arra kell szorítkoznunk, hogy saját gondolataink 
törvényszerű fejlődését, a noúmenák helyeit a fenome-
nákat, a valóság helyett a látszatot vegyük szemügyre. 

Ennek a szubjektivista és kételkedő irányzatosság-
nak a hálójába bonyolódtak tehát azok, a kik a böl-
cselet történetét a bölcselettel egyenrangúsítják. Az ilyen 
irányzatosság azonban valóságos választóvize minden tu-
dománynak s legkevésbbé alkalmas az ifjúság és nagy-
közönség bölcseleti nevelésére. Egy tekintélyes külföldi 
folyóirat2 nagyon helyesen sürgeti, hogy a bölcseleti 
oktatásnak «a szakkérdésekre következetes felelelet kell 
adnia, nem pedig — első sorban vagy kizárólag — a 
történetileg meglevő feleleteket egyszerűen felsorolnia. 
A bölcselet első sorban és voltaképen magukról a dol-
gokról szóló tudomány, nem pedig arról, hogy mit gon-
doltak az emberek a dolgokról. E rend felcserélése fel-
forgatás, túlságosan kevés bizalomra vall az ész eszmé-
lődő tehetsége iránt s alapjában a kételkedés talaján 
áll. Az az eljárás, mellyel a tudományt a maga törté-
netével azonosítjuk s jelesen a bölcseletet az emberi 
gondolkodás történetévé alacsonyítjuk le, Glossner he-
lyes megjegyzése szerint, «lényegében azon szkeptikus és 
szolisztikus felfogással van kapcsolatban, mely nemcsak 
az igazság megismerését, hanem magát az igazságot is 
csak viszonylagos értékűnek tartja.»3 

Mily magasan áll ezen — részben szándékos — 
fogalomzavar fölött a keresztény iskolák kristálytiszta, 
pontosan körülírt s mindvégig következetesen alkalma-
zott alapfogalmainak rendszere! E rendszer a bölcsele-
tet «scientia rerum ex causis ullimisv-nak, a dolgokat 
végső okaik (elveik) alapján magyarázó tudománynak 
vette s ezzel egyrészt reányomta a bölcseletre azt a jel-
leget, mely e tudományt a többi tudományszakok király-
nőjévé emeli, másrészt a bölcselet egységes felosztásá-
nak s az egyes bölcseleti szakok arányos tovafejteszté-
sének kiváló alapot adott. ^ Banglia Béla S. J. 

W o s i n s k y Mór.4 Évekkel ezelőtt, bizonyos elfogult-
sággal lévén a praehistoria iránt, nem igen tudtuk meg-
érteni, hogy egy pap micsoda céllal, micsoda hivatással 
foglalkozhalik ily «holt», ily «hiábavaló» stúdiumokkal. 
Szobatudósságnak merészkedtünk tarlani minden ilyes 
foglalkozást. Paphoz illőnek még a történelemből is 

1 Ezzel nem vonjuk kétségbe, hogy ezt a történetet is — 
ép. úgy, mint pl. a művelődést örténelm et — tárgyalhatjuk bölcseleti 
célzattal. 

2 Historisch-polit ische Blätter, 132. k. (1903.), 246. 1. 
8 Kathol iz ismus und moderne Kultur, 2. kiadás, 10. 1. 
* Emlékbeszéd Wosinsky Mór lev. tag felett. Ortvay Tivadar 

r. tagtól. Magy. Tud. Akad. Emlékbeszédek. XIII. K. 8. sz. 1908. 

csak azon kérdések tárgyalását gondoltuk, melyek az 
az egyháztörténelem számára értékesíthetőknek lát-
szottak. 

Ortvay Tivadarnak egy cikke (Néhány hét Egyip-
tomban, Kath. Szemle 1894.), ennek is inkább egy rész-
lete (466—67. 1.) azonban felrázott ezen elfogultságból. 
Minden tudományos téren olt kell állania legalább né-
hány papnak, hogy egyrészt tudományával imponáljon : 
másrészt képzettségével, boncoló, kritizáló, alkotó ké-
pességével alkotni tudjon s képviselje a tényeken s nem 
divatos feltevéseken nyugvó konzervatív tudományt. 

Wosinszky az őt méltató Ortvayval a régészet és 
a praehistoria elismeri képviselői Magyarországon. Ko-
moly tudomány az ő tudásuk, megállapodottság és 
biztosság az ö felfogásuk jellegzetesítője. 

Wosinsky kezéből kihullott a toll. Ki fogja helyét 
betölteni ? Tavaly, 1907. febr. 22-én halt meg Szekszárdon 
influenzából fejlődölt tüdőgyulladásban. Tolnán született 
1854. márc. 28-án. 1871-ben pécsi kispap lett, 1877-ben 
szentelték pappá. Lourdesban óhajtotta primiciáját meg-
tartani, de a körülmények meggátolták, így Nagy Mária-
Zellben mondotta első miséjét. 

Lourdes azonban kezébe adatta a tollat és Romaisz 
F.-cel lefordította Lassere H. müvét, mely Lourdes 
csodaeseményei címen jelent meg. 

Hároméves káplán sem volt még s elnyerte gróf 
Apponyi Sándor előterjesztésére a lengyeli plébániát 
Tolna megyében. 

Ez forduló pont W. életében. Apponyi gróf nagy 
Maecenas, Lengyel pedig oly régészeti kincseket rejte-
getett W. és a tudomány számára, mely a községet is, 
W.-t is európai hirüvé tette. 

1882. őszén kezdte meg a gróf áldozatkészségével a 
kutalást és hat éven át folytatta. 12 ezer darabnál több 
kő, csont és agyag tárgyat talált e helyütt. Feltárt két 
nagy temetőt, megtalálta a troglodita kőkori népek 
földbe vájt kerek lakó-üregeit. 

Hogy ezen üregek lakások, azt W. mutatta ki ; 
eleddig ugyanis itthon is, a külföldön is siroknak, hulla-
égető helyeknek, vagy katlansiroknak, hamuvermeknek 
tartották ezen fehéres-sárga, 3—4 m. mély és széles 
méhkas alakú vermeket. 

A feltárt temetőkben több (129) csontvázat talált, 
melyek zsugorított helyzetben voltak eltemetve. Egyik-
másik tudós ezt a külföldi leletek nyomán véletlen 
esetnek tartotta, mások a térkimélés szempontját val-
lották, a harmadik felfogás egyszerűen nem tulajdoní-
tott semmi typikus jelentőséget e dolognak. W. a len-
gyeli leletek nyomán bebizonyította, hogy a temetkezés-
nek ezen zsugorított módja határozottan szertartásos, 
vallási jelenlőségü. A halott mellé helyezett edény 
is csak a jövő életre való vonatkoztatásban (áldozati 
edény) nyerhetett elfogadható magyarázatot. A zsugorí-
tott helyzet a méhbeli magzat helyzetének utánzása, 
hogy mintegy a földből is így szülessék a másvilági 
életre. A halál tehát e praehistorikus idők dolichokephal 
emberei szerint is csak alvás, átmenet a másvilágra. 

A lengyeli felfedezés hire a szó igazi értelmében 
európai érdekességűvé vált. A leghíresebb tudósok jön-
nek csodálatára. Bámulják s írnak róla és kutatójáról 
W.-ról. O maga is német nyelven egy három köteles 
munkában, magyar nyelven is három kötetre tervezett 
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műben fogott hozzá a leletek teljes ismertetéséhez, de 
a magyar kiadás harmadik kötete költség hiányában 
nem jelent meg. Annál nagyobb a becse, hire a német 
munkának. 

A két lengyeli telepen kívül ásatott még többek 
közt Aparon, Kölesden, Gerjenben, felásatta a murgai 
sáncot, Alsó-Nyék határának egyik részét. Amúgy is járt-
kelt a vidéken s így tette magát alkalmassá és hivatottá, 
hogy «Tolna vármegye az őskortól a honfoglalásig» cimű 
két kötetes művét párját ritkító tudománnyal, részletes-
séggel megírhassa. 

Ezen és sok más kisebb-nagyobb művében az előbb 
említett tudományos eredményeken kívül megdöntötte 
például a Pulszky F.-tői nagy garral világgá hirdetett «réz-
korszak», magyarországi kivételes rézkorszak névenismert 
tudományos eltévelyedés elméletét ; a «pannóniai edé-
nyek» Rómer-féle feltevését a mészbetétes edények felől. 
Igazolta a vas- és a hasított kőeszközök egykorú hasz-
nálatát ; Tolna megyét, mely csak római kori lelőhely 
gyanánt volt ismeretes, felfedezéseivel a praehistorikus 
idők egyik leggazdagabb területének mutatta be. Érde-
kesek egyes eszközök, mint a nephrit-balta, a kagyló-
ékszerek s ezek közt az üveggyöngy ; az a körülmény 
pedig, hogy egyetlen borostyánkövet sem talált, hatá-
rozottan azon föltevés mellett bizonyít, hogy hazánk 
praehistorikus korbeli néphullámzásai délkeletről és dél-
nyugatról indultak s arra tartottak, északeurópai lakók-
kal pedig nem voltak összeköttetésben. 

Az agyagmívesség termékeinek beható vizsgálata 
pedig megérlelte W.-ban azt a tudatot, hogy azt a sok 
mondvacsinált al- és még jobban felaprózott korszakot 
a praehistorikus időkben el ne fogadja; hogy valamely 
edény durvább vagy finomabb, cifrább vagy elnagyol-
tabb, ez nem alap új, meg új korszakok feltevésére, 
csak a vevők vagy készítők ízlésére és szükségletére, 
meg módjára lehet belőle következtetni. 

A lengyeli kőkorszaki telep hazánk legősibb tele-
peinek egyike, idősebb a svájci cölöpépitmények koránál. 

A mi pedig az anthropologiai eredményeket illeti, 
a lengyeli telep csontvázai szépen fejlett emberekre mu-
tatnak és az északi áriaiakon ismerhetni föl a velük 
való hasonlóságot, avagy rokonságot. 

Wosinsky több könyvben és sok-sok cikkben tette 
közzé leleteinek leírását s a belőlök levont következteté-
seket. Több igazán nagy utazásáról is írt tanulságos 
müveket, de a legnagyobb, legfáradságosabb utazásáról 
könyvben nem számolt be és ez a Zichy Jenő-féle ázsiai 
expedíció. Zichy és W. különböző véleményben voltak 
útjuk eredménye s tapasztalatai felől s így sem vélemé-
nyét erőltetni, sem meggyőződése ellen írni nem tudott. 

Mint a vidéki múzeumok felügyelője is rengeteg 
sokat fáradozott, de e tekintetben legnagyobb érdeme a 
tolnamegyei múzeum, melynek Apponyi S. gróffal ő az 
alapítója. 

Mint pap buzgó volt kötelességei teljesítésében. 
Igaz, hogy sokszor volt távol híveitől, de azokat el nem 
hanyagolta. Esperesi tisztet is viselt, s a szekszárdi 
főgimnázium püspöki biztosa is volt. Apáti cimet 
kapott. 

Az Akadémia 1889-ben még nem fogadta őt tagjai 
közé, habár lengyeli ásatásai s erről írt müvei már 
európai nevet és tiszteletet szereztek W.-nak Ortvay az 

Akadémia szine előtt az emlékbeszédben enyhén intézi 
el ezt a mellőzést, de kénytelenek vagyunk erre a tényre 
ujjal rámutatni, mivel, hogy mást ne mondjunk, az 
Akadémia a papokkal szemben csakugyan túlságosan 
meggondoltan, keservesen csikorgósan nyitja meg ajtaját. 
Csak 1902-ben választották lev. tagul. 

Egyházi funkcók végzése közben meghűlt s az 
óriási fizikumú férfi rohamosan közeledett a halál felé. 
Vagyonát a szülőföldjén, Tolnán, építendő apácazárdára 
hagyta, épen a szatmáriakra, a kik között él nővére is. 

A tudomány terén maradandó nevet hagyott maga 
után s a részvét azt mutatja, hogy hivei gondos, lelki-
ismeretes plébánosukat siratták benne. Takács Gedeon. 

Igaz í t ás . 180. 1. 2. hasáb 19—21. sora helyesen így ol- Jele 
vasandó : Ferencrendiek egyik kolostorából Sti Gabrielis de 
Mezőtelegd s apátsággá emelkednek az Ágoston-rendiek Bát-
monostora és Hrapkója. 

S. Z ó l j o n i t e r n y e . A postai föladó-vevény szolgáljon 
nyugtatványul. 

B. W i e n . A kérdés ismertetése ki van merítve. 
P . E s z t e r g o m . Szolgálatkészségeért fogadja köszönete-

met. Intézkedtem. 
V. B u d a p e s t . Érdekes és jellemző a sajtó magatartása 

Wahrmund innsbrucki egyetemi egyházjogtanár (különben 
megkeresztelkedett izraelita) esetében. Kath. egyházjog taní-
tására van kinevezve s tanít az egyház ellen. A katholikusok 
természetesen tiltakoznak az ilyen visszaélés ellen, a sajtó 
meg az oktatásszabadság nevében (talán inkább jetlemről 
kellene beszélni) védi. Védi, mert katholikusokról van szó. 
Talpraesett megjegyzése van erre a «M. A.»-nak. Tegyük föl, 
hogy a pesti rabbiképzőben valamelyik tanár a kathedráról 
Jézus, mint eljött Messiás, istenségét hirdetné; vagy a debre-
ceni prot. jogakadémián az egyházjogtanár szidná a prot. 
egyházat s magasztalná a katholicizmust: vájjon mit tenné-
nek ilyen esetben a zsidók és protestánsok ? Tisztelnék vájjon 
az oktatásszabadságot? Nem, hanem kétségtelenül kitennék 
az illetőnek szűrét s annak a bizonyos sajtónak sem volna 
erre kárhoztató megjegyzése, legföllebb azt irná, hogy min-
denki bizonyos állásra való vállalkozással maga szorítja meg 
szabadságát. Miért van a sajtónak jelen esetben más mértéke? 
Azért, no hát azért, mint mindig, mert katholikusokról 
van szó. 

B. P é c s . Wosinszky érdemeiről, a kinek március 8-án 
oly szép emlékünnepet rendeztek, ime a «Religio» is meg-
emlékezik. 

TARTALOM: Megvédhető-e a tomizmus? Brinzeu 
Miklóstól. — Welldon püspök a szocializmus némely 
nehézségeiről. Némethy Gyula dr.-tól. — A «passiva 
assistentiá»- ról. Hanuy Ferenc dr.-tól. — Pázmány Péter 
mint hitszónok. II. (Vége). Töttössy Miklós dr.-tól. — A bér-
málás szentségének kiszolgáltatása, különös tekintettel 
a görög egyházra. I. Rusznák Miklós dr.-tól. — Az elephan-
tinei zsidó-arámi papyrusok. I. Kmosko Mihály dr.-tól — 
Egyházi világkrónika. — y—/a-tól. — Irodalom. Közkeletű 
bölcseleti félszegségek. I. Bangha Béla S. J.-től. — 
Ortvay : Wosinszky Mór. Takács Gedeontól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L Ő F I Z E T É S I ARA 

Egész évre K 12.— 
Félévre « 6.— 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

D U D E K J Á N O S dr. 
e g y e t e m i t a n á r 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A kathedrák körül. 
Nem vagyok fatalista, hanem teljes meggyőző-

déssel vallom a Gondviselést és az emberi szabad 
akaratot. Az emberek csinálják az időket és állapo-
tokat, az emelkedést és hanyatlást. Őket éri a fele-
lősség mindkét i rányban. 

Engem az utóbbi egy-két év zaja és sok szónok-
lata meg nem téveszt abban, hogy ne lássam a ha-
nyatlást, a tespedést, a hasznos, a termelő munka 
gyümölcseinek hiányát. Mióta a szociális térre való 
vonulás vágya elfogta az embereket, mintha minden 
más terület elárvult volna. Politika és szociális m ű -
ködés hangzik minden oldalról s megfeledkezni lát-
szunk arról, hogy vannak még más gondozandó 
javaink is, melyekről se politikáért, se a szociális 
működésért megfeledkezni nem szabad. Jobban 
mondva, ne mindnyá jan toluljanak egy területre, 
hanem a helyes munkafölosztás elve szerint jusson 
ide is, oda is. De jusson mindenhová ! 

A mit szóba hozni kívánok, az ama el nem tit-
kolható gondolatom, hogy a katholikus tudomány 
művelésében bizonyos hanyatlást tapasztalok. A 80-as, 
90-es éveket összehasonlítva a maiakkal, a Bodnár 
Zsigmond hullámhegye és hullámvölgye látszik is-
métlődni. Tessék csak megfigyelni. Nem múlik el 
újabban egy év, hogy valamely folyóiratunk meg nem 
szűnnék. Nem egyszerűen az anyagi eszközök meg-
fogyatkozása a tünet egyedüli magyarázó kulcsa, 
hanem az anyagi pártolás h iányában ott settenkedik 
a szellemi közreműködés hiánya s ebben megint a 
tudományos kérdésekkel való nem foglalkozás, a 
szellemi ellustulás, a komoly munka szeretetének 
megfogyatkozása. Ha nem kellenek azok a folyóiratok, 
melyek előbb kellettek: haladás-e az, vagy hanyat lás? 
Ülhetnek szobáikban igen tanult emberek, mi haszna, 
ha arról a közönség nem tud. A tudomány közzé 
válik az i rodalomban, az irodalom virágzását és hanyat-
lását csak a megjelenő munkák száma és minősége 
szerint mérlegeljük. De a mely időben komoly folyó-
iratok nem tudnak létezni, hogyan kerülhetnének 
fölszinre komoly, tudományos m u n k á k ? 

A ki visszaemlékszik, a 80-as, a 90-es években ez 
nem volt igy. 

S hogy egész nyíltan s egész őszintén beszéljünk, 
első sorban kiktől vár juk a katholikus tudomány 
müvelését? A theologiai tanároktól. Egyenesen az a 
hivatásuk, jobban, mint bármely más állású emberé. 
A doktorrá promoveálandó esküvel fogadja : esküszöm, 
hogy a tudományt előmozdítandom. Ez különben úgy 
is szokott lenni, az irodalom terén legtöbbször taná-
rokkal találkozunk. 

Ma e tekintetben is bizonyos szünetelés észlel-
hető ; hogy mit értek ezen, legjobban megvilágosítom, 
ha fölhozom a kérdést, melyet a minap valaki vidéken 
intézett hozzám : hogy van az kérem, hogy a 80-as, 
90-es években egy pár papneveldének oly neves tanári 
kara volt s ma ilyenről nem ha l lunk? Kedves kar-
társaim, ez a kérdés szöget ütött a fejembe s azt 
gondolom, más is elgondolkozhatik fölötte. Egész 
tudományágak vannak, a melyek ma terméketlenül 
hevernek, alig itt-ott egy odavágó cikket olvashatunk. 
Biblikum, morális, egyháztörténelem stb. ma a 
theologiai tanárok körében irodalmilag gondozat-
lanok. 

De ez a baj nem magában álló. A theologiai 
tanár útja, ha arra termett, az egyetemi kathedrára 
vezet. Az egyetem theologiai kara kell, hogy mind-
nyájunk szemefénye legyen; kell, hogy oda oly suc-
crescentia nevelkedjék, hogy a közönség, munkájuk , 
elismert arravalóságuk alapján, maga előre jelölje az 
odavalókat. Csak így lehet az egyetem theologiai 
kara vezető tényezője a katholikus tudománynak. 
A succrescentia tekintetéhen ennek a karnak nem 
szabad megszorulnia, hanem kell, hogy folyton abban 
a helyzetben legyen, hogy széküresedés esetében a 
kiválók s közelismert tudósok, a tanárok sorából pótol-
hassa a hiányt. Tanár csak az lesz, a kit a kar maga 
jelöl, az autonómiájához tartozik. A jelölésre senki 
másnak nincs befolyása, csak a tanári karnak. Ezt 
pedig csak a feddhetetlen élet és a tudományos ér-
demek érdeklik. 

Ime így szövődnek a szálak az életben. A theo-
logiai tanárok irodalmi működése fokmérője az 
irodalom virágzásának s igen-igen nagy kihatással 
van legfelsőbb intézetünkre, magára az egyetemre is. 
A kar végre is abból választ, a miből lehet, mert a 
székeket betölteni kell. Nem közérdek-e, hogy azok 
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a legodavalóbbakkal betöltessenek ? Hát kérem, akkor 
termeljen a vidék odavalókat. 

Oda térek vissza, a honnan kiindultam. Nem 
vagyok fatalista s a «mindegy»-et nem ismerem el. 
Ha virágzás van, a mi művünk, az emberek műve ; 
ha hanyatlás van, annak is mi vagyunk az okai. 
Már pedig a hanyatlás legföllebb aggastyánnak való, 
de nem a javakorbeli embernek. Miért kellene nekem 
tespednem, ha munkára vannak erőim, az élet pedig 
mozgás? Mondjuk meg egymás szemébe: atyafiak, 
nem jól van az úgy, a hogy van, legyen jobban! 
Ne kritizáljuk egymást folyton hiábavalólag, ab-
ból az ördögnek van haszna, hanem dolgozzunk. Ne 
kérdezze tőlem senki, miért volt az így, miért volt 
az úgy a 80-as, 90-es években, hanem tegyünk róla, 
hogy ma is legalább úgy legyen. Azt mondják, mind-
hiába, ma a középszerűségek évtizede állott be. Eh, 
nem adok én arra semmit, hogy annak úgy kellene 
lennie ; nincs elég erő az emberben, hogy magasabbra 
tö r jön? Van mindig, csak föl kell rázni az embereket. 

A klandesztin vegyes házasságok érvényes-
sége j()o8. ápr. j8. után. 

A S. Congregatio Concilii által 1907. aug. 2-án 
kibocsátott és most húsvétkor az egész kath. egy-
házban életbe lépő «Ne temere» kezdetű decretum 
a vegyes házasságokra nézve a XI. pontban intézke-
dik, mely így szól : «XI. §. 1. Statutis superius legi-
bus tenentur omnes in catholica Ecclesia baptisati 
et ad eam ex haeresi aut schismate conversi (licet 
sive hi, sive illi ab eadem postea defecerint), quoties 
inter se sponsalia vei matr imonium ineant. — §. 2. 
Vigent quoque pro iisdem, de quibus supra, catho-
licis, si cum acatholicis sive baptisatis sive non 
baptisatis, etiam post obtentam dispensationem ab 
impedimento mixtae religionis vei disparitatis cul-
tus, sponsalia vei matr imonium contrahunt : nisi pro 
aliquo pariiculari loco mit regione aliter a S. Sede 
sit statutum. — §. 3. Acatholici sive baptisati sive non 
baptisati, si inter se contrahunt, nullibi ligantur ad 
catholicam sponsalium vel matrimonii formám ser-
vandam». 

Ezen szöveg 2. §-ának «nisi»-vel kezdődő (fönt 
dőlt belükkel szedett) részében a nem az illetékes («Ne 
temere» szerinti) plébános előtt kötött vegyes házas-
ságokra nézve fönnálló régibb «ius particulare»-nak 
érvényben hagyása mondatik ki : tehát úgy a cautio-k 
meg nem adása esetében megengedett «passiva 
assistentiá»-ra nézve, mint a klandesztin vegyes 
házasságok érvényességére nézve a partikulär jogot 
alkotó pápai intézkedéseken (Constitutio Benedictina 
a. 1741. pro Hollandia, Instructio Lambruschiniana 
a. 1841. pro Hungaria stb.) nyugvó status quo fönn-
tartatik: mégis az «akatholikus» fél módosított is-
mérveinek a «Ne temere» decretum 1. §-a szerinti 
figyelembevételével. 

Ezt tartották mindenfelé a törvény világos értel-
mének. Heiner, a «Archiv für kath. Kirchenrecht» 
szerkesztője is ezen álláspontot foglalta el, immár 
II. kiadásban megjelent füzetében;1 ő expresse meg-
emlékezik a «passiva assistentia»-ról is, mint továbbra 
is érvényben maradóról és pedig szerinte azért, mert 
a decretum azt nem is említi. (Igaz; de implicite 
mégis érinti a 2. §. végső mondatában.) 

A klandesztin vegyes házasságoknak Magyar-
országon 1908. ápr. 18. utáni érvényességét kimondja 
az esztergomi Érseki Hatóság is, az 1908. évi II. sz. 
körlevélben (15. 1. 2. has.) ; hivatkozva a «Ne temere» 
deer. XI. p. 2. §-ára, az 1841. ápr. 30. Lambruschi-
niana-ra és Bampolla államtitkárnak 1897. aug. 31-iki 
iratára. 

A klandesztin vegyes házasságoknak további ér-
vényessége a «Benedictina» privilégiumával biró or-
szágokban és helyeken annyival inkább látszott meg-
egyezni a pápai törvényhozás szellemével, mert 
1906. jan. 18-án X. Pius pápa Németország részére 
kibocsátott «Provida» kezdetű apostoli constitutio-
ban az addig csak Németország egyes részeiben 
(kölni egyháztartomány) érvényes Benedictina-privi-
legiumot 1906. húsvéttól számítva kiterjesztette Né-
metország egész területére, úgy hogy azóta Német-
ország egész területén érvényesek a klandesztin ve-
gyes házasságok, sőt visszaható ereje is van a con-
stitutio-nak a már előbb trienti forma nélkül kötött, 
más akadálytól mentes és 1906. ápr. 15-ig clandes-
tinitas miatt föl nem bontott vegyes házasságok ér-
vényességére. 

Igy tehát Németországra az következett be 
1906-ban, a mi Magyarországra (Horvátországot és 
Erdélyt beleértve) megvolt már 1841. évtől fogva: a 
Benedictina - privilégium egyetemleges és egyenlő 
uralma a klandesztin vegyes házasságokra nézve. 

Épen azért látszott azon első hír, a melyről e 
lap előző számainak egyikében említés is volt téve, 
hogy t. i. a klandesztin vegyes házasságok érvényes-
ségét engedélyező régibb pápai indultumokat a 
S. Congregatio Concilii egyik legújabb határoztában 
a «Ne temere» deer, folytán hatályon kívül helyezet-
teknek nyilvánította volna. 

Sőt, midőn az «Acta S. Sedis» f. é. febr. 15. szá-
mát beszerezvén, abban a S. Congr. Conc.-nak szó-
ban forgó, 1908. jan. 25-én adott resolutito-ját és az 
annak egyik alapjául szolgáló kölni dubiumot2 első 
ízben elolvastam, még mindig azon véleményben 
maradtam, hogy az ezen resolutio IV. pont jában 
foglalt válasz csakis Németországra szól, de nem 
érinti a Benedictina-privilegiummal biró többi terü-
leteket, nevezetesen Magyarországot. 

Elolvasván azonban ismételten az említett reso-
1 Fr. Heiner, Die Verlobungs- und Ehescliliessungsform 

nach dem Dekrete «Ne temere», II. Aull. Regensburg, 1908. 
56—CO. 1. 

2 Acta S. Sedis, Vol. 41. fasc. 2. (1908. febr. 15.) 80—111.1. 
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lutio alapjául szolgáló «Votum consultoris-t1 és a 
consultor votuma után még beérkezett dubium-ok2 

anyagát; és azután olvasván el ismét a resolutiót, 
mégis azon eredményre jutottam, hogy a S. Congr. 
Concitii hatályon kívül helyezettnek tekinti a Bene-
diclina-t és az ahhoz hasonló egyéb indultumokat és 
csakis a Németországnak 1906. évben adott «Pro-
vida» constitutio hatályát tartotta fönn továbbra is. 

A S. Congr. Concilii az előadott 22 dubiumot 
12 dubiumba 8 vonja össze (több püspök t. i. azonos 
vagy igen hasonló dolgot kérdezett) és ezek közt a 
IV. szám alatt a klandesztin vegyes házasságok érvé-
nyességére nézve fölmerülő dubiumot igy fogalmazza: 

«IV. An sub art. XI. §. 2., in exceptione enun-
tiata illis verbis : «nisi pro aliquo particulari loco 
aut regione aliter a S. Sede sit statutum» compre-
hendatur tantummodo Constitutio «Provida» Pii PP. 
X. ; an potius comprehendantur quoque Constitutio 
Benedictina et cetera huiusmodi indulta impedimen-
tum clandestinitatis respicientia». 

Ezen dubiumra azután ezen választ találjuk a 
12 responsum között: 

«Ad IV. Comprehendi tantummodo Constitutio-
nen! «Provida» ; non autem comprehendi alia quae-
cunque décréta, facto verbo cum Sanctissimo ; et ad 
mentem». 

Összevetve ezen feleletet a «Ne temere» decre-
tum XI. p. 2. §-ával, első pillantásra szembeszökő 
ellenmondást lehet észrevenni. A «Ne temere» ugyanis 
még határozottan föltételezi, hogy nemcsak «egy» 
egész országban (Németország), hanem határozatlan 
számú más városokban és országokban fanisi pro 
aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit 
statutum») is fönnmarad a klandesztin vegyes há-
zasságok érvényessége. Ellenben az 1908. jan. 25. re-
solulio IV. responsuma már csakis Németországra 
nézve ismeri el a klandesztin vegyes házasságok ér-
vényességét és pedig azért, mert a «Provida» con-
stitution egyedül tekinti már olyan pápai intézkedésnek 
melyre «Ne temere» deer. XI. p. 2. §-ának kivétele 
reá illik. 

Ezen ellenmondás csak úgy küszöbölhető ki, ha 
a «sit statutum» szókat nem csupán a múltra («Pro-
vida»), hanem a jövőre is vonatkoztatjuk;4 vagyis 

1 U. o. 81—103. 1. — A «Votum Consultons» 14 dubui-
mot sorol föl ; mindmegannyi püspök által tett kérdéseket. 

2 További 8 dubium (u. o. 103—108. 1.), melyeket ismét 
más püspökök vagy apostoli vicariusok terjesztettek elő. — 
A vegyes házasságokra vonatkoznak a Votum Cons. 7—13. és 
a további 8 dub. közül a 7. és 8. 

3 A cime az egész resolutio-nak : «Romana (t. i. dubia) 
et aliarum (sc. ecclesiarum) dubiorum circa decretum de 
sponsalibus et matrimonio». Az ilyen resolutio-nak, mint tör-
vénymagyarázatnak, specifikus neve : «declaration. 

4 Feltűnő, hogy a S. C. C. consultora kizártnak tekin-
tette azt, hogy a S. C. C. a «nisi a l i t e r . . . sit statutum» alatt 
a jövőben adandó indultumokra akart volna utalni. (Acta 
S. S. id. füz. 98. 1.) 

mintha a S. Congregatio Concilii a múltból csakis a 
«Provida»-t tekintette volna, már 1907. aug. 2-án is, 
szorosan vett «statutum» jellegű intézkedésnek, míg 
a többi a múltban fönnállott indultumot, nevezete-
sen a «Benedictinát», csakis ephemér jellegű nyilat-
kozatnak1 és inkább passzív dissimulatiónak, mint-
sem a klandesztin vegyes házasságok érvényességét 
involváló «derogatio» vagy pedig «dispensatio legis 
Tridentinae.» 

Ezen fölfogás nem mondható légből kapottnak, 
mert épen ezen idézett resolutio-ba (1908. jan. 25.) 
fölvett «Votum Consultoris»-ban B. Pompili consul-
tor egyes tudósoknak azon véleményét említi föl, 
hogy Hollandiában a Benedictina (XIV. Benedek 
1741. é.) csakis a trienti formára nem kötelezett hol-
landiai akatholikusokra való tekintettel és pedig: 
«propter individuitatem contractus» (manapság már 
föladott elv !) jelentette ki a kath. vallású lelet is a 
trienti forma kötelezettsége alól mentnek és így a 
hollandiai klandesztin vegyes házasságokat érvénye-
seknek, míg Irlandra, Bajorországra, Magyarországra, 
Georgiára, Oroszországra (beleértve Orosz-Lengyel-
országot) és a rajnai egyháztartományra a Szentszék 
a trienti forma alól, a vegyes házasságokat illetőleg, 
egyenes és közvetlen fölmentést adott a trienti forma 
alól («dispensatio quoad matrimonia imxta concessa 
fuit a S. Sede», Acta S. S. id. füz. 96.1.) ; azért Pom-
piii azt a javaslatot teszi a S. Congregatio Concilii-
nak : hogy azon országokra nézve, a melyekre nézve 
a pápák nem külön pápai intézkedéssel mentesítették 
a trienti forma alól a klandesztin vegyes házasságo-
kat, hanem csupán a «Benedictina» kiterjesztésével, 
olt szűnjön meg ezentúl (1908. húsvét) a klandesztin 
vegyes házasságok érvényessége és legyen egyformán 
kötelezve minden házasság a «Ne temere» szerinti 
«praesentia parochi et 2 testium»-ra; azon orszá-
gokra nézve azonban, a hol külön pápai iratok, spe-
ciális helyi okokból és a Benedictiná-t nem is em-
lítve, mentesítették a klandesztin vegyes házasságo-
kat a trienti forma alól, ott maradjanak továbbra is 
hatályban a pápai iratok2 és érvényesek a klandesz-
tin vegyes házasságok. 

A S. Congregatio Concilii reálépett a B. Pom-
pili által mutatott útra, de még tovább ment, mert 

1 Az Acta S. S. id. füz. 98. 1. a calciittai érsek dubiumá-
ban érdekes ezen hely : «Si le «nisi aliter a S. Sede sit statu-
tum» ne comprend pas la déclaration Bénédictine (qui à pro-
prement parler ne statue rien}, mais, seulement des décrets 
spéciaux comme celui du 18. Janvier 1906. pour l'empire 
d'Allemagne, alors toute difficulté disparait pour nous (Ime ! 
a calcutta iérsek szintén kívánja a Benedictina eltörtését és a 
klandesztin vegyes házasságoknak érvénytelenné nyilvánítá-
sát). La question donc à la quelle je sollicite respectueuse-
ment une réponse est : an sub nisi aliter a S. Sede sit statu-
tum, comprehendatur declaratio Benedictina facta vel ex-
tensa». 

2 Irland 1785., Rajna egyháztart. 1830., Bajorország 1834., 
Magyarország 1841., Oroszország 1844., Georgia 1845. 
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a «Provida»-t kivéve, a többi összes pápai indultu-
mokat a «Benedictina»-val egyenértékűeknek vette 
és mindezeket hatályon kívül helyezni kívánta és 
pedig úgy, hogy 1908. jan. 25. IV.-ik responsumában 
a «Ne temere decretum» XI. p. 2. §-ának hivatalos 
és hiteles magyarázatát adta olyan szűk megszorítás-
sal, hogy a decretum «nisi aliter» szavai alatt csakis 
a «Provida» constitutio és esetleg a jövőben más 
országokra nézve megadandó hasonló indultum-ok 
értendők. 

Jogelméleti szempontból az 19C8. jan. 25. resolu-
tiónál ez igen érdekes eset, mert itt sem «interpre-
tatio comprehensiva», sem «interpr. extensiva», ha-
nem egy eddig a szerzőknél csak röviden említett és 
kimerítően nem tárgyalt «interpretatio restrictiva» 
előtt á l lunk: a mely természetére nézve, nevezetesen 
a promulgatio legis szempontjából, mindenesetre 
megegyezik az «extensiva»-val : t. i. szükséges a 
pápai jóváhagyás és a kihirdetés. Mindkettő megtör-
tént:a pápaijóváhagyás («facto verbo cum Sanclissimo) 
és a promulgatio (manapság elég az Acta S. Sedisben 
való közlés is.)1 Az 1908. jan, 25. resolutio «decretum 
formaliter generale» jellegével látszik birni, mert az 
egyes particularis dubiumokon fölépülő decretum 
egyes respon sumai nem külön-külön küldettek meg a 
kérdező feleknek és nem csupán mellékesen közöltettek 
az egész egyházzal (ha így lelt volna, akkor «decretum 
formaliter particulare» előtt állanánk), hanem a decre-
tum azonnal az egész egyházat érdeklő általánossággal 
lőn megfogalmazva és az egyes (12) dubiumok közt 
«interpret, extensiva» (restrictiva) jellegével biró esetek-
ben (4, 9,12.) a pápa által jóváhagyva, és azután egész 
terjedelmében (12 dubium és 12 resp.) kihirdetve, és 
mint ilyen, kötelező jogszabályt alkot az egész egy-
házra nézve, nem pedig csupán a dubiumokat elő-
terjesztő püspökökre nézve. (A dubiumok némely 
más pontjai egyformán és egyetemlegesen érdeklik 
az egész egyházat.) 

A consultornak említett fölfogásán és javaslatán 
kívül azonban a S. Congregatio Concilii-ra döntő 
befolyással volt, úgy látszik, egyes kérdésttevő püspö-
köknek azon kívánsága, hogy az eljárás egyöntetűsége 
végett a Benedictina-privilegium töröltessék el. Ezt 
kérte a calcuttai érsek2 és a hollandiai Roermond 
egyházmegyének püspöke. Ez utóbbi különösen nagy 

1 S. Congr. de Prop. Fid. 1904. máj. 23. 
2 A calcuttai érsek kérelme ez volt: Ha a föltett kér-

désre (lásd fönt : 7. jegyz.) a felelet nemleges (vagyis, ha a 
«nisi aliter»-ben bele nem értendő a Benedictina), akkor ő 
ebbe belenyugszik, mert a helyzet egyszerű : a trienti forma 
általánosan kötelező az ő egyházmegyéjében, a melyben van-
nak tridentinumos, extratridentinumos és benedictinás terü-
letek. Ha azonban tevőleges választ adna a S. C. C., akkor 
ő kéri az ő egyházmegyéjére az új és egyöntetű intézkedést 
és pedig: vagy a «Ne temere» decr.-nak az egész egyházme-
gyére való kötelező voltát kimondani, vagy az egész egyház-
megye területére a klandesztin vegyes házasságok érvényes-
ségének kijelentését. 

befolyással lehetett az 1908. jan. 25. resolutio meg-
hozására. 

A roermondi püspök ugyanis előadja, hogy az 
ő egyházmegyéjében 80 plébániában kötelező a forma 
Tridentina (decretum «Tametsi»), 40 más plébániájára 
pedig hatályban levén a Benedictina, nem kötelezi a 
vegyes házasságokat (ad valorem matrimonii) a forma 
Tridentina; de az ezen kétféle házasságjogi szabály-
nak hódoló területek nincsenek egymástól elkülö-
nítve, hanem egymás mellett elszórva, vannak tri-
dentinumos területek és községek közt benedictinás 
enclavék és községek, és fordítva, sőt vannak egyes 
városrészek és utcák is egy-egy plébánia keretében, 
amelyek a plébánia nagyobb részétől eltérő házas-
ságkötési elvnek hódolnak, a trienti forma kötelező 
voltát illetőleg. Épen ezért, félve attól is, hogy a 
«Ne temere» decretum szerint kioktatandó nép meg-
tudja a klandesztin vegyes házasságoknak bizonyos 
helyeken való kivételes érvényességél és oda tóduljon 
a könnyebb házasságkötés reményében, azt kéri a 
S. Cong. Conc.-tól, hogy mondja ki 1908. húsvét-
tól fogva a roermondi egyházmegye összes plébá-
niáira nézve a «Ne temere» decr.-nak, a vegyes há-
zasságokra vonatkozólag is, egyetemleges kötelező 
voltát úgy, mintha a «Benedictina» soha meg nem 
adatott volna. 

Így már érthető az a feltűnő irányváltozás, amely 
az 1907. aug. 2. decretum (Ne temere) és az 1908. 
jan. 25. resolutio közti időben a S. Congr. Conc. ke-
belében végbement : a S. C. C. a püspököknek ujabb ké-
relmére a szigorítás mellé és ennek egyöntetű ke-
resztülvitele mellé állott, nem bántva még sem egye-
lőre Németországnak még csak kétéves indul tumát 

Magyarországra nézve az anomália ott van, hogy 
Németországnak X. Pius pápa 1906-ban a «Provida» 
által annyit adott, amennyit birt Magyarország 1841. 
óta, és ezen németországi engedményét a S. C. C. 
1908. jan. 25-én továbbra is fenntartani szükséges-
nek vélte: míg Magyarországon (valamint Irlandban 
és a többi említett országokban) azt megszüntette, da-
cára, hogy Magyarországra a püspöki kar egész spe-
ciális okok alapján eszközölte ki az 1841. évi enged-
ményt. Ezen eltérő elbírálásnak oka csakis az lehe-
tett, hogy Németország vallási tekintetben heteroge-
nebb hazánknál és katholikus minoritással bir. 

Fenti fejtegetéseim természetesen csak magán-
vélemény értékével bírnak és nem zárják ki azt, 
hogy a S. Cong. Conc. IV. responsuma talán mégis 
csupán Németországra vagy csak a «Benedictina» 
szorosan vett extensióira és így nem Magyarországra 
értendő.1 Épen azért nem gondolnám teljesen fölös-

1 Nem nagy azonban ezen lehetőségnek valószínűsége 
azért, mert az 1908. jan. 25. resolutiojában a IV. dubium a 
«Provida» mellett eddig fennálló «Constitutio Benedictina et 
ceteia eiusmodi indulta»-ról, a IV. responsum pedig: «alia 
quaecunque indulta»-ról beszél. Pedig 1906. ápril 15-től kezdve 
«Németországra» nézve már csakis a «Provida» volt hatály-
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legesnek, ha a naggmélt.püspöki kar vagy akár egyedül 
az esztergomi érseki hatóság az Í8M. évi Lambruschin-i ' 
ana-instructio hatálya iránt külön kérdést intézne a 
S. C. C.-hoz. 

De komoly megfontolás tárgya lehet az is az 
illetékes tényezőkre nézve: vájjon nem volna-e ta-
nácsos a «Provida» mintájára Magyarországra nézve 
új és kétséget kizáró pápai konsliluciót kieszközölni 
a klandesztin vegyes házasságok érvényességének to-
vábbi (1908. ápril 18. után) fenntartása végett ? Indító 
okok volnának : házasságkötés után bűnbánatot érző, 
de a házasságtól megválni, sem a kath. pap előtti 
kötést kieszközölni nem tudó kath. félnek megnyug-
tatása, szentségi kegyelemhez juttatása és a gyerme-
kek tényleges kath. neveltetésének lehetővé tétele.1 

Ennek megfontolásánál azonban egy figyelemre 
és tiszteletre méltó ellenérvet nehezen lehetne lefegy-
verezni és ez az: miért iparkodjék manapság (meg-
szűnvén az 1841. évi állapotok) az egyház minden 
áron szentségi házasságokká tenni azon vegyes val-
lású frigyeket, melyeket a Magyarországon még 
lehetséges (1841. ápr. 30. breve) passiva assistentiá-
nak is visszautasításával az akatholikus lelkész előtt, 
vagy pedig csupán polgárilag, vagy teljesen jogi for-
mák nélkül kötöttek a felek? És miért ne lehessen 
az elvakultságából fölébredő kath. félre nézve is a 
csupán polgárilag kötött és polgárilag fel is bont-
ható, továbbá a talán az akatholikus lelkész előtt 
kötött és az akatholikus egyházjogok szerint az akath. 
félre nézve egyházjogilag is felbontható házasságtól 
való visszalépését és azzal való teljes szakítását lehe-
tővé tenni az által, hogy a «Ne temere» decretum 
egyetemleges érvényben hagyásával csakis a kath. 
plébános előtt kötendő vegyes házasságok legyenek 
a jövőben érvényesek, a «Ne temere» szerinti forma 
nélkül kötött vegyes házasságok pedig érvénytelenek« 

Pro és contra erős érvek állanak a két ellentétes 
kívánalommal szemben. A legelső teendő minden-
esetre a S. C. C.-nak 1908. jan. 25. resolutiója által 
teremtett helyzet sürgős tisztázása, és annak authori-
tativ kijelentéssel Magyarország kath. papságának tu-
domására hozása, hogy a theologiai iskolákban biz-
tos tételt és ne problémát kelljen előadni, és a lelki-
pásztorkodásban és az egyházi judikaturában inga-
dozásnak és bizonytalanságnak eleje vétessék.2 

Hanuy Ferenc dr. 

ban, az egyes helyi engedmények (rajnai egvht., Bajorország, 
Boroszló, Ulm, Cleve, Limburg egy része) hatályukat vesz-
tették. Igy tehát a IV. dubium által praesupponált «cetera» és 
«alia indulta» alatt mindenesetre Németországon kívüli terü-
letekre nézve adott engedményeket kell érteni : elesik tehát 
azon feltevés, mintha a IV. pont csakis Németországra volna 
értendő. 

1 Ezen előnyöket azonban biztosítani lehet külön-külön 
egyes esetekben «convalidatio»-val. «sanatio in radice»-vel is. 

2 Úgy ertesülök most, fenti cikk kiszedése után, hogy a 
S. C. C. Magyarországra a Lambruschiniana-t ideiglenesen 
(egy évre) prorogálta volna. 

r történeti igazság érdekében. 
Szabó Szádok O. P. azt mondta,1 hogy «VIII. 

Kelemen, ha halála közbe nem jő, emberileg szólva, 
Molinát elítélte volna». 

Azt mondta továbbá, hogy haragudtak is a jézus-
társaságiak VIII. Kelemenre s azért «Spanyolországban 
több jezsuita nyilvánosan ezt a furcsa tételt védel-
mezte: nem hitcikkely az, hogy isteni jog alapján 
pápa VIII. Kelemen». 

Végre azt állította Szabó Szádok főtisztelendő 
úr, hogy V. Pál is csak azért nem kárhoztatta Molinát, 
mert azon sok külső csapás mellett, mely Jézus-
társaságát a kormányok részéről érte, «Molina egy-
házi elitéltetése nagyon fájt volna a különben érdem-
dús szerzetnek». 

Mi ismerjük e nyilvános vitatkozásoknak, me-
lyekre a tudós domonkosrendű atya ráutal, igaz 
történetét s az a meggyőződésünk, hogy Szabó Szádok 
főtisztelendő úrnak nincs igaza. Szabó Szádok főtisz-
telendő úr «megvallja, hogy nem foglalkozott külön 
a kérdés történeti kutatásával» s azért másra (Mor-
gott prelátus úrra) támaszkodva nyilatkozik ; mi ennél-
fogva azon kedvező helyzetben vagyunk, hogy akkor, 
midőn ellene írunk, nem vele vitatkozunk. 

Nem vele vitatkozunk, midőn 
a) azt állítjuk, hogy a főtisztelendő Szabó Szádok 

úr által fölhozott «furcsa tételnek» sem a moliniz-
mushoz, sem a tomizmushoz nincs semmi köze. Föl-
hozták ugyanis a pápaság ellen «Johanna papissa» 
esetét s mivel a történelem ezt a mesét megcáfolni 
azon időben nem volt képes, számolniok kellett a 
dogmatikusoknak «Johanna papissa» esetével s ez 
szülte a Szabó Szádok úr által idézett tételt, melyet 
egyenlően védtek jézustársaságiak, domonkos-ren-
dűek és mások; téved azért a tomizmus tudós védel-
mezője, midőn a «jézustársaságiaknak» tulajdonítja 
«azt a furcsa tételt» s azt véli, hogy az a molinizmus 
harci riadója volt a tomizmus ellen. 

Míg azonban ezt a vádat Jézus-társaságáról el-
háríthatjuk, nem tagadjuk, hogy 

b) VIII. Kelemen kedvezni látszott a vita alatt 
levő perben a molinizmus ellenzőinek. 

A dolog megfej tése a következő : 
A domonkos-rendűek voltak a támadó fél s a 

jézustársaságiak voltak a megtámadottak. Nekik véde-
niök kellett «az akarat viszonyát a kegyelemhez», 
melynek megfejtésére főtisztelendő Szabó Szádok úr 
szerint a tomizmus sem tudott kellőleg vállalkozni. 
A megfejtés nehézsége bizalmatlanná tette a pápát 
s e bizalmatlanság okozta, hogy VIII. Kelemen ked-
vezni látszott a molinizmus ellenzőinek. 

Bastida jézuslársasági atya, rendjének képviselője 
a vitában, észrevette a bizalmatlanságnak forrását s 
kívánta, hogy a harcoló felek szerepet cseréljenek ; 

1 V. ö. Religio (1908. évf.) 11. számát. 
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mutassák meg a domonkos-rendűek, hogy az ő állás-
pontjuk helyes és védjék meg ők a szabad akaratot 
a benső foganatos kegyelem hatásával szemben. 
Bastida kívánsága jogosult volt. Jogosult volt, hogy 
vizsgálat alá vegyék azt a rendszert is, mely Molina 
fejtegetését eredményre juttatni nem engedte, hadd 
tűnjék ki, hogy nem Molina rendszere, hanem a 
dolog természete okozza a megfejtés nehézségeit. 

De hát ezt tűrni a domonkos-rendűek nem 
akar ták; az odavetett megjegyzés azonban kedvezőbb 
helyzetbe hozta Molina követőit VIII. Kelemen előtt is. 

VIII. Kelemen nem döntött. Látta, hogy nincs a 
döntésre szükség; mert nem dogmáról van szó, 
hanem csak arról, miképen lehet a szabad akaratot 
a kegyelem csodálatos erejével megegyeztetni. Azt 
hitte a pápa, hogy a döntés elhalasztása majd békét 
hoz létre a harcoló felek között. Csalatkozott. V. Pál 
pápa alatt újra sürgették a domonkos-rendűek Molina 
elitéltetését, észrevették azonban csakhamar, hogy a 
pápa nincs részükön. Midőn őt ugyanis a tomisták 1 

minduntalan határozatra unszolták, írt mindenfelé 
a tudós és szent férfiaknak, kérdezte őket, mi a 
véleményük a pör alatt levő ügyre nézve s részint 
az előtte folyt nyilvános vitákból, részint a leveleire 
kapott feleletekből meggyőződött arról, hogy a külön-
féle rendszerek között a molinizmus a legkevesebb 
nehézséggel bajlódik: haj landó volt Molina mellett 
nyilatkozni ; de szalezi szent Ferencnek tanácsára, ki 
maga egyébként a jézustársaságiak tanát vallotta, 
sem az egyik, sem a másik felet el nem Ítélte, mind 
a két félnek szigorúan csendet parancsolt. 

De a domonkos-rendűek nem nyugodtak bele 
sorsukba. Serry Jácint O. P. 1700-ban Lövenben 
kiadta az ismertetett viták történetét.2 Serryt túlzá-
sokra ragadta szenvedélye, midőn egyebek között azt 
is állította, hogy V. Pál pápa alatt már készen volt 
a Molinát kárhoztató végzés és csak sajátszerű körül-
mények akadályozták annak kihirdetését. Hasztalan 
írt alapos cáfolatot Meyer Livin3 Serry ellen, hasz-
talan utaltak X. Ince pápának 1654 április 23-án kelt 
iratára, melyben az említett kárhoztató végzés léte-
zését a pápa hivatalosan letagadja. A domonkos-
rendűek el nem hallgattak s midőn szentéletü rend-
tagjuk, XIII. Benedek, ült szent Péter apostoli székén, 
ismét kérvényezték Molina elitéltetését. Brucker jézus-
társasági atya a francia nemzeti könyvtárban (Bib-
liothèque nationale) két évtizeddel ezelőtt föltalálta 

1 Szeretnők ezen tomistákat Bannez követőinek nevezni, 
nehogy mi is közreműködjünk arra, liogy Molinával szent 
Tamást helyezzék ellentétbe, miként ezt Feldner O. P. teszi 
(v. ö. Commer's Jahrbuch 1891. S. Thomas oder P. Molina?). 
Ha mégis tomistákról s tomizmusról beszélünk mi is és nem 
bannezianizmusról, tesszük azt azért, mert a molinizmussal 
szemben mindig tomizmusról szól a theológia történelme. 

2 V. ö. Serry, História Congregationis de Auxiliis. 
Lovanii 1700. 

3 V. ö. Livini de Meyer S. J., História Controversiarum 
de divinae gratiae auxiliis. Ed. 2. Venetiis 1742. 

ezt a könyörgő levelet, melyben a kérvényezők így 
esedeznek •} «Ha szentséged az egyház érdekének elő-
mozdítására s az új tévelyeknek alapos kiirtására 
jónak véli, hogy közzététessék V. Pál pápának a 
kegyelem hatásos voltáról tartott vitatkozások ered-
ményeid készült s kiadásra tervezett bullája, szent 
Domonkos fiainak fölötte kedves ajándékkal fog 
szolgálni». XIII. Benedek megvigasztalta könyörgő 
testvéreit, dicsérte munkálkodásukat ; de V. Pál pápa 
bullájáról említést nem telt, nem tehetett, mert az a 
bulla — nem létezett. 

A domonkos-rendiek azonban még mindig remé-
nyelték, hogy a jézustársaságiakat kárhoztató pápai 
határozatot kezökbe keríthetik s egyelőre csak tovább 
hirdették, hogy V. Pál parancsára elkészült ugyan a 
molinizmust elitélő pápai bulla; de ott hever eltemetve 
a vatikáni hivatalos levéltárban. 

Nos hát Schneemann S. J. végére akart járni a 
dolognak, Rómába utazott, átkutatta a poros irat-
csomókat s megtalálta V. Pálnak saját keze irását, 
meglelte a pápának a tudósoktól nyert útbaigazítá-
sokról tett följegyzéseit s a nyilvánosan tartott vitat-
kozások utolsó ülésén (1607 augusztus 28.) szerzett 
meggyőződéséről írt jegyzeteit. V. Pál pápa ezen 
sajátkezű iratát, melg a molinizmusnak kedvez, Schnee-
mann fénynyomatban közölte.2 

A fénynyomat nem csalhat s ez azt bizonyítja, 
hogy V. Pál pápa a jézustársaságiak tana felé hajolt 
s a nélkül, hogy a tomizmust bántotta volna, a moli-
nizmusnak becsületet szerzett. 

Tomcsdnyi Lajos S. J. 

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása, 
különös tekintettel a görög egyházra. ,n., 

A keleti egyházban a fölszentelt papok mint 
rendkívüli kiszolgáltatói a szentségnek bérmálnak, 
de kötelesek e téren az anyaszentegyház minden 
intézkedését pontosan megtartani és megőrizni. így 
lényeges, hogy a bérmálás anyagát: a chrismát föl-
szentelt püspök szentelje meg. A püspök által való 
megszentelés nem egyszerű előföltétel, de a dogma-
tikusok tanítása szerint a szentség érvényességéhez 
tartozik.8 így mondja ezt IV. Jenő pápa az örmé-
nyekhez intézett tanításában, a melyben a bérmálás 
anyagáról szólván, azt írja : «Secundum Sacramentum 
est Confirmationis, cuius materia est Chrisma con-
fectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, 
et balsamo, quod odorem significat bonae famae, 
per episcopum benedictum».4 Megerősíti ezt az álta-

1 V. ö. Études religienses. Paris 1890. Májusi füzet. 
2 Schneemann S. J., Controversiarum de divinae gratiae 

liberique arbitrii concordia initia et progressus. Accedit 
exemplum phototypicum autographae Pauli V. relationis. 
Friburgi 1882. 

3 L. Egger : Enchir. Theol. Dogm. Spec. 1894. pg. 674. p. 484. 
4 V. ö. Katschthaler : Theol. Dogm. Spec. L. III. P. II. 

1884. pg 265. 
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lános gyakorlat. Az egyszerű papok t. i. a bérmálást 
csakis a püspök által nagycsütörtökön megszentelt 
bérmaolajjal szolgáltatják ki. Igy tanítja ezt Papp-
Szilágyi: «Unctio haec iuxta Conc. Florentinum 
Chrismate fieri debe t . . . per Episcopum consecrato».1 

A bérmálásnál a bérmaolajjal való kenés a hom-
lokon történik, a mi az általános tanítás szerint a 
szentség érvényességének kelléke. Igy mondja ezt Lig. 
szent Alfonz: «De essentia Sacramenli Confirmationis 
esse 1. : ut unctio fiat in fronte».2 A görög fegyelem 
szerint azonban a homlokon való megkenésen kívül 
a bérmaolajjal meg kell még kenni : a szemeket, az 
orrt, a füleket, a mellett, a kezeket és a lábfőt is. 
E kenések nem tartoznak ugyan a bérmálás lénye-
géhez, de szigorúan meg kell azokat tartani, mivel 
így rendeli ezt a görög egyház fegyelme.3 

Ep oly lényeges kellék, hogy: «unctio fiat cum 
manus impositione». Mellőzve azt a széleskörű vitát, 
a melyről már Lig. szent Alfonz is hosszasan szól, 
vájjon a latin szertartásban mely kézföltétel képezi 
a lényeget, XIV. Benedek pápa tanítására hivatkozva, 
azt mondjuk, hogy a kézföltétel elegendőkép érvé-
nyesül akkor, a midőn a bérmaolajat magával a kéz-
föltevéssel együtt applicáljuk. Igy szolgáltatják ki a 
bérmálást a görög egyházban, már pedig mondja 
nevezett pápa : «Nemini fas est asserere, in Ecclesia 
Graeca non adesse Sacramentum Confirmationis».4 

Lig. szent Alfonz szerint a bérmálás érvényes-
ségéhez tartozik továbbá: «ut unctio fiat per manus 
ipsius episcopi ministrantis».5 Az érvényességet ex 
professo nem érintve ugyanígy tanítja ezt a görög 
Euchologion is. «Intingens chrismati indicem signât 
confirmandum in f ron t e . . . dicens».0 

Fölötte érdekes kérdés tehát, érvényes-e a bér-
málás akkor, ha a miniszter nem az ujjával, de valami 
eszközzel szolgáltatja ki azt? Általánosnak nevezhető 
szokással találkozunk e téren. Mielőtt boncolnók a 
kérdést, határozottan kiemeljük, hogy távol áll tőlünk 
minden szándék, mintha az érintendő rossz szokást 
védenők, avagy bárkinek is ajánlanók. E szokás 
föltétlenül helytelen és rossz, tárgyaljuk azt csupán, 
a mennyiben létezik. 

A görög egyház fegyelme szerint a bérmálást a 
presbyterek szolgáltatják ki és a míg megtartják 
mindazon szabályokat, a melyeket a katholikus anya-
szentegyház a kiszolgáltatás érvényessége szempont-
jából hozott, addig általánosnak nevezhető szokás 
szerint mellőzik azt, hogy a bérmaolajjal való meg-
kenést ujjaikkal eszközöljék. A görög egyházban fönn-

1 Papp-Szilágyi : Enchir. Iuris Eccl. Orient. Cath. 1880. 
p. 224. 

2 S. Alfonz : Theol. Mor. L. 6. Tract. 2. Cap. 2. n. 164. 
8 Papp-Szilágyi, i. m. 64. §. 
4 Bened. XIV. Ex quo primum, 1746. 1. Mártii, in fine 

§ 51. Cf. S. Alphonsum, 1. 6. c. 2. n. 164. in fine. 
» L. C. L. 6. Tract. 2. Cap. 2. n. 164. 
6 Euchologion, Lemberg, 1876. pg. 33. 

álló szokás azt mulatja, hogy a bérmálásnál segéd-
eszközt használnak. Ezen eszköz vagy toll, vagy 
ecset. Kérdés, érvényes-e az így kiszolgáltatott bér-
málás, vagy s e m ? 

E kérdés megoldásánál tekintettel kell lenni 
katholikus anyaszentegyházunk intézkedéseire. Előre 
is megjegyezzük, hogy végső döntés alakjában e 
kérdésre felelni nem lehet, mivel nagynevű theoló-
gusok vannak, a kik pro és contra vélekednek e 
tárgyban. Lig. szent Alfonz szerint a bérmálás érvé-
nyessége kívánja azt, hogy az olajjal való megkenés 
minden eszköz igénybevétele nélkül történjék.1 Lig. 
szent Alfonz tekintélye már önmagában véve súlyosan 
esik e kérdésnél a latba, de viszont nem tagadhatjuk 
azt, hogy az ellenkező vélemény is kövelőkre talál. 
Bevallja ezt Lig. szent Alfonz is.2 Nem akarunk Lig. 
szent Alfonz véleményével szembehelyezkedni, inkább 
csak mint nehézséget hozzuk föl a következőket. 

Lig. szent Alfonz véleményével és tanításával 
szemben áll a görög egyház általánosnak nevezhető 
szokása, a mely szerint a bérmálás «mediante instru-
mente» történik. Nem helyeseljük ugyan e szokást, 
azt határozottan tilosnak, sőt Lig. szent Alfonz tekin-
télyénél fogva veszélyesnek is kell mondanunk, de 
még sem mer jük kimondani azt a szigorú véleményt, 
hogy ezen visszaélés érvénytelenné tenné a bérmálást. 
Ugyan másra vonatkoztatja e megjegyzést szent Alfonz, 
de jellegzetes voltánál fogva ide is alkalmazható, 
midőn mond ja : «Nimis durum est dicere, quod tota 
Ecclesia Graeca hoc careat Sacramento.3 

A kérdés nagy fontosságánál fogva ide igtatjuk 
Lig. szent Alfonz könyvének erre vonatkozó rész-
letét: «166. 2. Probabile est, requiri ad valorem Sac-
ramenti, ut unctio fiat ab episcopo immediate, nullo 
instrumento mediante. Ita Filliuccius et Laymann 
contra quosdam ; quia debet fieri per imposilionem 
manus. 

Dicunt Henr., Vivald., etc. ap. Croix posse fieri 
confirmationem penicillo sive alio medio inslrumento : 
sed merito hanc opinionem reiiciunt Laym., Holzm. 
Croix, 1. c. et Viva cum Suarez, Coninch. el aliis 
communiter. Batio, quia tunc deficeret immediata 
impositio manus ministri, quae omnino requir i tur ; 
ilia autem mediata impositio improprie impositio 
dicitur. Nec obstat dicere, quod extrema unctio valide 
ministratur medio instrumento, ut dicemus n. 710. 
Nam bene respondet Holzm., quod ibi non requiritur 
ad valorem sacramenti impositio manus, sicut requi-
ritur in confirmatione. Circa autem quantitatem chris-
matis, ea sufficit et requiritur, quae satis sit ad 
ungendam frontem confirmaiidi in figurám crucis, 
ut Suarez, d. 38. et Salm, de confirm, c. 2. n. 29. 
cum Pal. et Bonac».4 

Lig. szent Alfonz tanítása világos. Az általa idézett 

1 S. Alphon. Theol Mor. Lib. 6. Tr. 2. C. 2. n. 164. és 166. 
2 Ib. n. 166. 2. 8 U. o. n. 169. 4 U. o. n. 166. 
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szerzők véleményére, valamint Laymann szavaira, 
a melyekkel csak «probabilis»-nek nevezi az állító 
véleményt, sem lehet hivatkozniok azoknak, a kik 
az eszköz használatát megengedettnek vélik, mivel 
ismeretes azon alaptörvény, a mely azt mond ja : 
«Tutius eligendum est posthabita opinione quacunque 
probabili, quoties usus opinionis probabilis non 
removet periculum fruslrandi finem, ad quem obti-
nendum ex iustitia vel charitate vel alia virtute ex-
stat obligatio absoluta». XI. Ince pápa kárhoztatta 
azt a tételt, a mely azt m o n d j a : «Non est illicitum 
in sacramentis conferendis sequi opinionem proba-
bilem de valore sacramenti». 

A szentségek kiszolgáltatásánál tehát mellőzve 
minden valószínű véleményt, a biztos szabályt kell 
követnünk, nem szabad ugyanis kitenni a szentséget 
az érvénytelenség veszélyének. Már pedig az eszköz 
használata mellett nincs eltávolítva a bérmálás érvény-
telenségének veszélye. Nem is védjük a divó szokást 
akkor, a midőn azt mondottuk, hogy a kérdést 
végleg eldönteni nem lehet, inkább csak azon subiecliv 
óhajunkat fejeztük ki, a midőn az eszköz segítsé-
gével való kiszolgáltatást érvényesnek jeleztük, a mely 
a múltban kiszolgáltatott szentségekre vonatkozik. 
A mint helytelen a szertartás szabályainak mellőzése 
bármi téren, époly helytelen, sőt veszélyes az engedet-
lenség akkor, a midőn attól sokaknak örök üdvös-
sége függ. 

Szoros kötelessége minden papnak az anyaszent-
egyház minden intézkedésével szemben az engedel-
messég, de nagyobbodik e kötelesség akkor, a midőn, 
mint a tárgyalt kérdésnél, az engedetlenség a szentség 
érvényességét veszélyezteti. Becsüljük meg azt a jogot, 
a melyet a bérmálás szentségére vonatkozólag a görög 
fegyelem szerint birunk, de midőn ragaszkodunk 
ahhoz, tartsuk szemeink előtt azt is, hogy nem 
annyira a jog, mint az üdvösség pozitív eszközlése 
lesz a mi dicsőségünk. Rusznák Miklós dr. 

Az elephantinei zsidó-arámi papyrusok' ai.) 
II Mahsejah bar Jedonjah családi okmányai. 
Első cikkünkben említettük, hogy az elephantinei 

arámi papyrusok első és időtanilag régibb csoport-
ját tíz Sayce és Covvley által kiadott okmány képezi.1 

Ezek az iratok bizonyos Mahsejah nevű elephantinei 
zsidó háztelkeire, családi viszonyaira és egyéb üzleti 
transzakcióira vonatkoznak és családi történetébe 
három nemzedéken át (471—411) engednek bepillan-
tást. Magától értetődik, hogy az olvasmányok becsét 
nem abból a szempontból kell megítélnünk, hogy ál-
taluk egy különben teljesen ismeretlen zsidó családi tör-
ténetével ismerkedünk meg. Mahsejah magában véve 
ép oly jelentéktelen zsidócska, ép oly «man in the 

1 Az angol kiadók az egyes okmányokat időtani egymás-
utánjuk szerint az ABC nagybetűivel jelzik A-tól K-ig. Ezt a 
jelzést mi is megtartjuk. 

street», mint a minőket Budapesten ezrével látni ; ha-
nem becses az a korkép, melyet e hazájától messze 
elszakadt zsidó okmányai szemeink elé tárnak. E kor-
kép hőse nem Mahsejah maga; Mahsejah irataiból 
megtudjuk, hogy a Kr. e. V. században Elephantine 
szigetén egész zsidó katonai telepítvény létezett, mely-
nek tagjai átlag vagyonos emberek voltak, a kik-
nek ott a messze távolban aránylag igen jól ment 
a dolguk. 

Jelen soraink célja az okmányok szétszórt ada-
tait összeszedni és azokat Mahsejah családi króni-
kájának keretében lehetőleg hű történeti korképpé 
egyesíteni. 

Olvasóink közül néhányan bizonyára megfor-
dultak Jeruzsálemben. A mennyire fönséges az a kép, 
mely a naplenyugta táján odaérő vonat megállóhelye 
mögött tárul fel az utazó szemei elé, ép oly kelle-
metlen az a benyomás, melyet az ember a szent 
város zeg-zugos utcái, szűk és piszkos sikátorainak 
megpillantásánál érez. De a mai Jeruzsálem — hogy 
egy palesztinai kutató szavaival éljek — fiatal ame-
rikai városnak nevezhető az ötödik századbeli Ele-
phantinéhez képest, mely hősünket számos hitsorso-
sával egyetemben vendégszeretetébe fogadta. Tudva-
levőleg Kambyses perzsa király 526-ban Pelusium 
környékén megverte III. Psammetich egyptomi király 
hadait és utána csakhamar birtokába vette az egész 
országot, melynek különböző helyein zsoldosokból 
álló helyőrségeket helyeztetett el.1 Ezek között Ele-
phantine, mely dél felől Egyptom egyik legfontosabb 
erődjét képezte Nubia harcias népei ellen, igen elő-
kelő szerepet játszott. A város lakóinak legnagyobb 
része, az okmányok után Ítélve, ilyen szedett-vedett 
zsoldosokból állott. Ezek a város falai között laktak 
apró vityillókban, melyeket mesésen tekergő siká-
torok, szűk zsák-utcák választottak el egymástól.2 

Hősünk háza 13V6 könyök hosszú és 11 könyök 
széles volt.3 Szomszédai szintén hasonló nagyságú 
háztelkekkel rendelkeztek, a mi eléggé mutatja, hogy 
az erődben mennyire össze kellett huzódniok az em-
bereknek, hogy ilyen kalitkaszerű szűk putrikkal be-
érték. Ha azonban valaki kélségbevonná ezen ada-
tok valódiságát, nézze meg a Quarterly Statement 
1904. évf. 194. lapján közölt térképet, mely a Ma-
calister által kiásott Gezer egyik városnegyedének 
tervrajzát szemlélteti4 és azt hiszem, be fogja látni, 
hogy a dolog nem lehetetlen. Különben ilyen kis 
kalibákat itt-ott hazánkban is látni ; nem is kell 

1 L. Prásek, Geschichte d. Meder u. Perser I. B. Gotha, 
1906. 253. köv. 11. 

3 Ezt a körülményt világosan elárulják az egyes okmá-
nyokban közölt telekleirások, melyek összevetéséből Peiser 
megkonstruálta az elephantinei zsidónegyed szóbanforgó 
részének térképét, melyet 1. az Orientalistische Litteratur-
zeitung 1908. évf. 2. számának 77. o. 

3 D 4 ed. Staerk p. 15. 
4 V. ö. P. H. Vincent 0 . P., Canaan d'après l'explora-

tion récente, Paris, 1907, p. 74. 
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messze földre elvándorolni, ha valaki meg akar győ-
ződni, hogy az ilyen vityilló a lehetőségek országába 
tartozik.1 

E házikóra három okmány vonatkozik. Az egyik-
ben Mahsejáh egyik szomszédja, valami Qóniah bar 
Sadoq nevű zsidó Mahsëjâh-t felhatalmazza, hogy a 
kettőjük között levő zsákutcába ajtót csináljon és az 
ajtó fölé tetőt vagy valami kiugró erkélyfélét.2 A do-
log nem világos, csak az bizonyos, hogy valami ser-
vitus-félét engedélyez neki. A másik okmány értel-
mében egy másik szomszédja, valami Dargman bar 
Charsin nevű perzsa elmondja, hogy Mahsëjâh-t be-
perelte, mert igényt támasztott a ház bir tokára; de 
mivel Mahsejáh «megesküdött Jahu istenre, a ki Jeb 
városában vagyon» és ezzel «szivét megnyugtatta», 
kijelenti, hogy ezentúl «nekem nem lehet Ítéletet és 
pört indítanom ellened, se nekem, se fiamnak, se 
lányomnak, se közeli, se távoli rokonomnak a telek 
miatt, se ellened, se fiad, se lányod, se közeli, se 
távoli rokonod ellen. És ha valaki pört indít ellened 
az én nevemben a telek miatt, XX, azaz : húsz kbs 
pénzt adok neked a király kövei szerint.»3 Az ok-
mányt vagy féltucat tanú írta alá annak jeléül, hogy 
a kölcsönös bizalom nem volt valami túlságos. 

A harmadik okmány 460-ban kelt. Ez évben 
Mahsejáh férjhez adta Mibtahjäh-t lányát egy más 
odavaló zsidó telepítvényeshez, valami Jezanjah bar 
Uriah nevű katonához és hozomány fejében oda-
ajándékozta neki a házat, melynek méreteit meg-
határozza, szomszédait megne\ezi, egyben kijelenti, 
hogy a házzal csak leánya rendelkezhetik és halála 
után esetleg születendő gyermekei. Válópör esetében 
a ház lánya tulajdonát fogja képezni.4 Ezzel egyidő-
ben egy más hasonló szövegű okmányt lánya szá-

1 Az aquincumi romok között is látni ilyen miniatűr-
épületek maradványait. 

2 A (Bodl. Libr. Ms. Aram. 61) keltezve Xerxes 15. évé-
ben = 471 Elül 18. v. Pahon 28 = K. Jul. szept. 12. A chrono-
lógiában kevéssé járatosak kedvéért legyen szabad meg-
jegyezni, hogy az egyptomi hónapok nevei a következők : 
1. Thoth, 2. Paopi, 3. Athyr, 4. Choiak, 5. Tybi, 6. Mechir, 
7. Phamenoth, 8. Pharmuti, 9. Pachon, 10 Payni, 11. Epiphi 
(Mahler, Études sur le calendrier Égyptien, Paris, 1907 p. 
48 szerint Epiphi = abîb), 12. Mesori. E tizenkét 30 napos 
hónapból és 5 hozzátoldott napból (aí j i é v - c s a£ 'ejia-fójisvat) állt az 
egyptomi év, mely minden négy évben a valódi mögött egy 
évvel elmaradt, úgy hogy az újév 365 X 4 = 1460 év múlva 
tért vissza kiindulási pontjára, vagyis július 20-ra, mely na-
pon az újév (Thoth elseje) a Nilus áradásával és a Syrius 
feltűnésével összeesett (Syrius év). Okmányaink idejében az 
egyptomi újév december hónapra esett; nevezetesen 464-ben 
december 27-re, 416-ban december 5-re. V. ö. E. Meyer, Aegyp-
tische Chronologie, Berlin, 1904. 1—31. 

3 B (Mus. Cair. N. 37.107.) keltezve Xerxes 21. = Arta-
xeres 1-ső évében, Kislev 18. v. Thoth 7. = 464 január 2. A mi 
az itt emiitett pénznemet illeti, egy G-ben közölt számvetés-
ből kiviláglik, hogy 1 kbs = 10 segel = 40 darkmőn. 

4 C (Mus. Cair. N. 37.106) Artaxerxes 6. évében = 460. 
A nap kelete bizonytalan ; minden valószínűség szerint egy 
napon kelt D-vel. 

mára is kiállíttatott, melynek értelmében a neki 
ajándékozott házról javára lemond és minden igé-
nyét reá ruházza át.1 

Mahsëjânak volt a közelben, két számmal odább, 
egy más telke is, melyet egy Mcsullam bar Zakkűr 
nevű arámitól vásárolt. Lánya férjhezmenetele után 
Mahsejáh valami üzleti vállalatba bocsátkozott, mely-
hez pénzre volt szüksége. Ezt lánya előlegezte neki ; 
mivel azonban Mahsejáh nem volt képes tartozását 
kiegyenlíteni, a dolog pörre került s az asszony a 
pört megnyerte. Mahsejáh kénytelen volt az ú jonnan 
vett házról lánya javára lemondani. Ezt egy 446-ban 
keltezett okmányból tudjuk meg,2 mely a mondottak 
után nem épen a legszimpatikusabb oldaláról mutatja 
be a többször említett asszonyságot. 

Ellenszenvünk még inkább fokozódik ellene a 
következő, 440-ben keltezett irat olvasásakor.3 Ebből 
az okmányból megtudjuk, hogy Mibtahjah üzleti 
összeköttetésben állott egy Pí' bar Pahi nevű assuáni 
építésszel, a kinek vállalatait pénzzel támogatta. Úgy 
látszik azonban, a kompanisták összevesztek egy-
mással s pörre vitték a dolgot, melynek az lett a 
vége, hogy a «cég» felbomlott, mire Mibtahjah a be-
fektetett tőkét a nyereség egy részével valahogy 
visszakapta az egyptomitól. Félreértések kikerülése 
végett eleve kijelentjük, hogy Mibtahjah nem vál-
lalkozó szelleme miatt ellenszenves előttünk. Ki 
vehetné rossz néven az ilyesmit egy héber del-
nőtől, a ki, ki tudja, nem ősanyja-e valamelyik 
lipótvárosi polgártársnak ? De mind ügy látszik, hogy e 
hölgy kapzsiságában különös utakra tévedt. Az egyp-
tominak a pörben nem Jahu istenre, hanem az ele-
phantinei Satet is tennőre 4 esküszik. Ez arra vall, 
hogy Mibtahjah valahogy szakított ősei hitével. 
E gyanúban megyerősít minket az a körülmény is, 
hogy a tanúk között egyetlen egy zsidó névre sem 
akadunk; az okmányt csak perzsák meg babyloniak 
irták alá és egy Odnahar nevű arabus. Lehet külön-
ben, hogy Mibtahjáhnak ez a hitehagyása összefügg 
megözvegyülésével. 

Egy más okmányból ugyanis megtudjuk, ugyan-
csak 440-ben Tisrí havában, mintegy három hónap-
pal az egyptomi ellen viselt pör után, az asszony 
másodszor is férjhez ment.5 Úgy látszik, első férje 
csakhamar meghalt és pedig gyermektelenül. Általá-
nos örökössé Mibtahjah lett; az örökséget egy, az 
öreg Mahsejáhtól hozományképen kapott háztelek 
közvetlen szomszédságában fekvő épület képezte, 

1 D (Mus. Cair. N. 37.114) Artaxerxes 6. évében, Kislev 
21. v. Mesore 1-én = 460 november 11. 

2 E (Mus. Cair. N. 37.108) Artaxerxes 19., évében Kis-
lev 3. v. Mesore 10. = 446 november 17. 

3 E (Mus. Cair. N. 37.112) Artaxerxes 25. évében, Ab 14. v. 
Pathon 19. = 440 augusztus 26. 

4 Erről 1. H. Brugsch, Religion und Mythologie d. alten 
Aegypter, Leipzig, 1885. p. 299 sqq. 

5 G (Mus. Cair. N. 37.110) Artaxerxes 25. évében, Täsri 
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melyet később az asszony első, férjének egy unoka-
öccse el is próbált pörölni Mibtahjäh örököseitől, de 
siker nélkül.1 így azután Mibtahjähnak második férj-
hezmenetelekor már három háza volt: kettő egymás 
mellett, a harmadik egy számmal odább, Jahu temp-
loma szomszédságában.2 Az asszony második férje 
bizonyos Eshőr bar Sebő nevű egyptomi volt, a ki később 
zsidóvá lett s a Nathan nevet vette fel.3 Úgy látszik 
tehát, Mibtahiäh második férjhezmenetele előtt — 
talán jövendőbelie kedvéért — egyptomi allureket 
kezdett felvenni ugyan, de végtére megtért és férjé-
ből is proselytát csinált. 

Mibtahjähnak második házasságából két fia szü-
letett: Jedonjah és Mahsëjah. Neveiket két okmány-
ból ismerjük. Az egyik egy 420-ban keltezett nyugta, 
melyben Menahem és 'Ananjah, két zsidó testvér 
bizonyítja, hogy Ashór fiai visszaadták azokat a hol-
mikat (gyapjú, szövetek, réz, vas, fa), melyeket nagy-
apjuk Ashórnak kölcsönbe adott és a melyeket az 
utóbbi meg nem térített.4 A másik okmány két rab-
szolganőre vonatkozik, kik az időközben elhalt Mib-
tahjäh tulajdonát képezték. Ezeken fiai okmány-
szerűen megosztozkodtak.5 

Az okmányok fontossága természetesen ezzel 
koránt sincs kimerítve. Elég az hozzá, az elephan-
tinei papyrusokból kiviláglik, hogy a zsidó termé-
szet soha meg nem tagadta magát. A mit a nippuri 
ásatások alapján néhány év előtt megállapítottak, 
bogy a Bábelbe deportált zsidók új hazájukban csak-
hamar felfedezték kereskedő talentumukat és élénk 
összeköttetésben álltak Murásu és fiainak nippuri 
bankházával, ugyanazt mutatják az elephantinei 
Mahsëjah családi okmányai is. Jegyezzük meg jól 
ezt a tényt, mert a zsidó történetírók a keresztény-
séget okolják azért, hogy a zsidó faj a középkor 
nyomása alatt kereskedésre adta magát és a mam-
mon rabjává lett. Ez, mint látjuk, nem áll. A zsidó-
ság egyáltalán nem változott. A vér nem válik vízzé. 
Ha a középkori zsidóságnak módjában lett volna 
válogatni földmüvelés és kereskedelem között, rá-
vetette volna magát mind a kettőre és a kevésbbé 
élelmes áriái fajokat kizsákmányolta volna teljesen, 
a mint azt teszi mai nap is. Ezzel a középkorban 
tisztában voltak és ehhez tartotta magát a keresztény 
társadalom. Ma a humanizmus szent nevében mi 
nemzsidók úgy állunk e sémi faj előtt, mint a bárány 
nyirója előtt: védtelenül. Ebből mi lesz, azt emberi 
ésszel belátni bajos. De az se lehetetlen, hogy a 
zsidók úgy j á rnak majd, mint a hogy elephantinei 
őseik jár tak. Erről majd a következő cikkben. 

Kmoskó Mihdlij dr. 
1 I (Mus. Cair. N. 37.113) II. Darius 8. évében, Kislev 3. v. 

Thoth 12 = 416 december 16. 
2 E 13 sq. ed. Staerk p. 21. 8 I 2 ed. Staerk p. 34. 
4 H (Mus. Cair. N. 37.111) II. Darius 4. évében Elùl (Phâni) 

havában. 
5 K (Mus. Cair. N. 37.109) II. Darius 13. évében, Athyr 9. = 

410. február 10. 

Az angliai katholikusok karitativ és szociális 
tevékenysége. 

Hogy az angliai katholikusok, dacára nagyobb ré-
szök szegénységének, a keresztény szeretet és jóté-
konyság terén is nagy haladást mutathatnak fel, arra 
vall jótékonysági egyesületeiknek folyton szaporodó 
száma és működésök sokfélesége. Szegényházak, ispo-
tályok, elaggottak, fiúk és leányok számára szervezett 
otthonok, éjjeli otthonok, vezeklő nők menedékhelyei, 
árvaházak, siketnéma intézetek s hasonlók, és az ezek 
támogatására alakult társulatok a Catholic Directory^ 
nyomán 1906-ban 200-ra rúgtak Angliában és Wales-
ben; míg 1874-ben körülbelül 75, 1887-ben kb. 100, 
1898-ban pedig kb. 150 volt a számuk. A keresztény 
szeretettől táplált kitartás és áldozatkészség sokat ho-
zott létre a lefolyt évtizedekben. S míg Londonban 
1898-ban 10 kath. kórház és elhanyagolt gyermekek 
otthona, 6 kórház, 12 éjjeli szállás, aggok otthona s 
egyéb ily otthon, 7 bűnbánó-ház állott fenn, 1906-
ban az árva és elhanyagolt gyermekek nevelésére 16 
ház, továbbá9 kórház volt; 1906-ban ezen otthonok 
aggok, éjjeli szállás nélkül szűkölködők, munkás ifjak 
és leányok számára, úgyszintén a bűnbánók mene-
dékházai mind szaporodást tüntetnek föl. 

Katholikusok kezében levő árvaházak és'gyermek-
menedékhelyek e szerint az egész országban nagy 
számmal vannak. Ezekhez járulnak a részben állami 
segéllyel fenntartott ú. n. industrial-schools, szám-
szerint 27, amelyekben a szegény szülőktől elhanya-
golt gyermekek nyernek oktatást és ápolást, 7 re-
formatory schools, enyhe javítóintézetek valamely ki-
hágáson ért gyermekek számára. Van továbbá telje-
sen modern berendezésű siketnéma intézetök is Bos-
ton Spa-ban. Mindezek fenntartására és vezetésére 
számukhoz és szegénységökhöz képest óriási össze-
geket áldoztak az angliai katholikusok. 

Hogy a jótékony egyesületek működéséről némi 
fogalmat nyerjünk, vegyünk sorra egynehányat. Csak 
azokról szólunk, a melyek nem általános emberba-
ráti cégér alatt, hanem tisztán katholikus jeleggel és 
az egyház szellemében vezetve állanak fönn. Az el-
hagyatott gyermekek felkarolására nemcsak az emlí-
tett iskolákat tartják fenn állandó adakozás útján, 
hanem még külön ú. n. mentő egyesületek is alakultak 
(Catholic Rescue Society), amelyeknek tagjai utána 
já rnak az ily gyermekeknek, elhelyezésökről, nevel-
tetésökről gondoskodnak. A gyermekek közül néme-
lyeket rokonaik felügyeletére biznak, másokat ottho-
nokban vagy árvaházakban helyeznek el. Egy ily 
gyermek elhelyezésének évi költsége a westminsteri 
érsekségben (London északi része és környéke) átlag 
kb. 13 font sterlinget tesz ki (312 korona). Ha el-
hagyják az iskolát, helyről is gondoskodik az egye-
sület, vagy pedig a Kanadába való kitelepítésről, ahol 
mint már egy más ily társulatnál láttuk, továbbra is 
oltalom és vezetés alatt állnak. A westminsteri kalho-
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likus mentőegyesület munkásságának gyors haladá-
sát a következő adatok tüntetik fel: A gondozásba 
vett gyermekek száma 

1901-be n ... 479 volt, 
1902-ben 646, 
1903-ban ... . 889, 
1904-ben ... 847, 
1905-ben ... 921. 

Jelenleg körülbelül 1000 gyermek élvezi ezen 
mentő egyesület alapítványait. 

Tehát öt év leforgása alatt e szám csaknem meg-
kétszereződött. E gyermekmentés munkájában a kalho-
likus gyermekek is közreműködnek megtakarított fil-
léreikkel és imádságaikkal. E gyermekmozgalom neve 
«Crusade of Rescue», a mentés keresztes hadjárata. 
A gyűjtések iskolánként folynak A Jó Pásztor nap-
ján (Húsvét után 2. vasárnap) az egyházmegye ösz-
szes iskoláiból gyermekküldöttségek jelentek meg ta-
nítóik vezetése mellett a westminsteri érseknél és 
átadták neki — mindegyik küldöttség a maga erszé-
nyében — [adományaikat, amelyek ly06-ban 207 £ 
(font sterlinget) 10 s (shillinget) 8 d (pennyt), vagyis 
4890 korona 80 fdlért tettek ki ; 60 font sterlinggel — 
1440 koronával — többet, mint az előző évben ; még 
pedig pusztán a gyermekek adakozásából. 

Körülbelül hét év óta áll fenn Londonban a nem-
zetközi katholikus egyesület (International Catholic 
Society for Befriending [vagy : the Protection of Girls) 
oly leányok segítségére, akik idegen országokból 
Angliába mennek szolgálatba vagy munkára ; nehogy 
megérkezésükkor tapasztalatlanságuknál fogva vesze-
delembe jussanak. A társulat, amelynek elnöknője a 
newcastlei özvegy hercegné, gondoskodik jó házak-
ról vagy otthonokról, míg a jövevények tisztességes 
álláshoz nem jutottak. Ily otthonok munkás- vagy 
cselédleányok számára szép számmal vannak nem-
csak Londonban, hanem az egész országban. Lon-
donban s környékén oly nők számára is vannak ott-
honok, akiket az ivás veszedelmétől iparkodnak meg-
menteni. 

Tanulságos a katholikus varró egyesület is(Catholic 
Needlework Guild), amely országosan van szervezve 
és 1906-ban 372 fiókegyletben 9639 tagot számlált; 
magában a westminsteri főegyházmegyében 44 fiók-
egyletben 1337 tagot, a dél-londoni, southwarki, egy-
házmegyében pedig 98 fiókegyletben 2927 tagot. Ez 
az egyesület a szegények számára részint ruhákat 
készíttet, részint pénzt gyűjt, amelyen ruhát vesz és 
szétosztat. 1905-ben 25.171 ruhadarabot osztott ki. 
1906-ban működése még fényesebb volt, mert csak 
magában a southwarki egyházmegyében több mint 
tO.OOO ruhadarabot szereztek be a szegények számára ; 
a westminsteri érsekségben pedig 4074 darabot. A je-
lentés kiemeli, hogy az utóbbiak közül 165 szegény 
varrónők munkája s adománya volt. Igy vehetnők 
sorra a többi egyházmegyét is. 

Mindezek csak egyes részletek a különféle katho-
likus jótékonysági egyletek egyik-másikának munká-
járól. Mert ezeken kívül még számos más ily egye-
sület virágzik. A Szent-Vince egyletek és konferen-
ciák, az elaggott és beteg szegények segítő egyesülete, 
amely Londonban hétről-hétre 190 személynek ad 
segélyt, a foglyokat segítő kalholikus társulat, amely 
a foglyok családjáról s az elbocsátottak tisztességes 
kenyérkeresethez való juttatásáról vagy ruházásáról 
gondoskodik, és még egy sereg más egyesület alakul, 
virágzik és gyarapodik évről-évre. Nincs a társada-
lomnak egy osztálya sem, amelynek katholikus tagjai 
ne vennének részt a keresztény felebaráti szeretet e 
nagy munká jában ; s nincs a szegényeknek és nyo-
morban vagy veszedelemben levőknek egy fajtája 
sem kifelejtve. S mindeme társulatok határozottan 
katholikus jellegűek; a legszorosabb organikus kap-
csolatban vannak az egyházi hierarchiával és katho-
likus jellegöket mindig bátran megvallják. 

Az irgalmasság lelki cselekedeteit már jórészt az 
említett társulatok körében is gyakorolják; de nem 
hagyhatok el egy-két társulatot, amely ezeket első-
rendű feladatává teszi. Ilyen a Ladies of Charity 
(a szeretet úrnőinek) szövetkezete, amely több nagy 
városban megvan, bár tüzetesebb adatokat jelenleg 
csak a londoniak és manchesteriek működéséről tud-
tam találni. Feladatukká teszik nem a puszta filan-
tropiát, vagy földi célok elősegítését a szegények kö-
rében, hanem a halhatatlan lelkek visszavezetését az 
Istenhez. E végből az elhagyott szegény betegekel 
látogatják és vigasztalják, hol magánházakban, hol a 
dologházakban vagy kórházakban ; buzgólkodnak a 
hitök iránt ellanyhult kalholikusoknak a vallás gya-
korlására való visszatérítésén ; gondoskodnak a katho-
likus hitre térni szándékozóknál vallási oktatásról, 
katholikus gyermekeknek a nem katholikus iskolá-
ból kalholikusba való visszavezetéséről, vagy legalább 
hitoktatásról ilyenek számára; szegény nőknek lehe-
tővé teszik, hogy lelkigyakorlatokat tar tsanak; és hely-
lyel-közzel alamizsnát is nyújtanak a szegényeknek 
jegyekben, amelyekért bizonyos kereskedőknél, kik 
erről értesítve vannak, beszerezhetik szükségleteiket. 
A londoni egyesületnek 400 tagja van és bár csak 
40—50-en szokták állandóan beadni tudósításaikat, s 
ezek is sokszor hiányosak, mégis a következő ered-
ményeket tudták felmutatni: 

Hete"- K e r c s z t - Kath. Isk. N e m kath. Meg- Hanyag 
. . . ° ségrölvaló v isszavi t t i skolába kath. 
látoga- gondos-
tások kodás 

1905. évben 15000 
(a rendes 20000) 171 

1906. j anuár : 2291 55 
1906. február : 2278 13 
1906. március— 

áprilisban: 1100 8 
1906. dec.-ben : 2200 44 

- - téré-
gyerme- j a r o g v e r - meg-

keli m e k e k h i t - sek nyerve 
oktatása 

65 
14 
5 

389 
56 
86 

52 
106 

22 
1 
4 

43 
7 
4 

25 106 7 12 
A társulat vezetője. Rev. Pover, csak az említett 

körülményben talál fogyatkozást, hogy t. i. oly ke-
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vesen adják be rendszeres tudósításaikat végzett 
munkájúkról, pedig nagyon sokan vannak, akik saját 
házaikban végzik a gyermekek hitoktatását és több 
más munkát. Két részre osztja a társulat tagjait : azora, 
akik továbbra is tevékeny részt vesznek az egye-
sület nemes munkáiban és tiszteletbeli tagokra, akik 
legalább imáikkal és alamizsnáikkal segítik elő annak 
magasztos célját. 

A St. Gregory's Reading Union (Szent Gergely ol-
vasó szövetkezete) világi tanítónők s egyéb oly világi 
nők számára tart előadásokat és felolvasásokat, akik-
nek idejök és buzgóságuk van arra, hogy a szegény 
gyermekeknek hitoktatást adjanak. Minthogy ugyanis 
elég nagy számú gyermek nem járhat a katholikus 
iskolába, Vaughan bíboros ezen az uton akart gon-
doskodni róluk. Az előadáson megtanulják e világi 
apostolok, hogyan kell a hitágazatokat magyarázni s 
a gyermekek felfogásához mérten tárgyalni. 

Vegyük mindehhez hozzá az egyes alkalmakkor és 
egyesek részéről végzett jótékonysági munkát s leg-
alább valamelyes képet alkothatunk magunknak 
mindama jóról, amit az angliai katholikusok a társa-
dalmi életben is létesítettek, amióta szabadon élhet-
nek hitök szerint. Már egy korábbi ismertetésemben 
jeleztem, hogy például karácsony napján egy helyütt 
több mint 350 szegénynek bő karácsonyi ebédet ad-
tak s magok a látogatók szolgáltak fel, és hogy a 
szegény iskolás gyermekek karácsonyi megvendége-
lése széltében szokásban van. Hasonlóképen Hullban 
egy jómódú úrinő évről-évre teaestélyeket ad az ösz-
szes iskolásgyermekeknek. Így 1906. februárban 3310 
gyermek részesült e jótéteményben. 

Hogy ily teaestélyről némi fogalmunk legyen, 
lássuk a Tablet 1908-iki tudósítását. Mindegyik isko-
lásgyermek kapott egy sandwich-et (két vajaskenyér-
szeletbe foglatt sonkái) vagy vajaskenyeret, egy darab 
szőlőskalácsot és egy drb cukroskalácsot, sajttortát 
és tetszésszeri il ti mennyiségben teát. A fiúk kielégí-
tésére 100 gallon (454 liter) teára volt szükség. A fiú-
gyermekek száma 1680 volt. A következő pénteken 
a leánykákra került a sor, akiknek száma 1660. 
E nagy gyermeksereg (összesen 3340) ellátására több 
mint 10.000 kalács és sandwich lett megrendelve; 
ezenkívül 4—5 barrel (súlyban kb. 160—200 klg.) 
almát és kb. 12 láda narancsot osztottak szét, úgy, 
hogy a gyermekek duzzadó zsebekkel hagyták el a 
fényes vendégséget. S ez mind egyetlenegy úrinőnek 
évről-évre ismétlődő jótékonysága! 

Liverpoolban magam is láthattam, mennyire 
megnyitja és fölemeli a szegények szivét az ilynemű 
jótékonyság, valamint azt is, mily módon segítenek 
magukon az adakozók ily nagyszámú gyermeksereg 
kiszolgálásában. Űrnapján reggel értem oda társam-
mal s gyalogolva kollégiumunk felé tartottam. Útköz-
ben az apácazárda elölt mentünk el, amelynek temp-
lomában épen az nap tartották első szent áldozásukat 
az iskolásgyermekek, akik százan vagy még többen 

lehettek. Már vége volt az ünnepnek s a gyermekek 
örömtől sugárzó arccal oszoltak szét az utcákon. 
Hol kettesével, hol hármasával-négyesével, hol na-
gyobb csoportokban haladtak el mellettünk s szépen 
bókolva köszöntöttek a szokásos «Good day, Falher»-
rel, mialatt nagy gonddal tartogatták kezökben a 
bögrét vagy füles és fületlen csészét, (ki nagyobbat, 
ki meg kisebbet ; az egyik tányérral, a másik anélkül) 
amelyet hazulról hoztak magukkal az ünnepi reg-
gelire. Mind boldog és megelégedett volt e napon, 
bár arcukon nagyon is meglátszott, hogy nincs min-
dennap ily jó dolguk. A jó apácák s több úrinő benn 
a zárda nagy termében avval voltak elfoglalva, hogy 
reggeli után még mindegyiknek a zsebébe vagy tás-
kájába dugjanak holmi kis kézzelfogható és szájba-
rágható ünnepi emléket. Ez a megvendégelés is jó -
szívű adakozók műve volt. 

íme néhány töredékes s talán néhol aprólékos-
nak látszó kép az angliai katholikusoknak határo-
zottan katholikus jellegű és nem színtelen modern 
jelszók vagy intézmények égisze alatt gyakorolt, jóté-
kony, karitativ és szociális tevékenységéről. Látjuk, 
hogy ép úgy működnek, mint másutt, ahol virágzó a 
katholikus élet. Működésüknek külön érdeme az, 
hogy túlnyomó másvallású lakosság közt teszik ugyan-
azt és hogy ily sok jó történik, dacára annak, hogy 
a nagy vagyon Angliában épen nem a katholikusok 
kezén van, ha a hivők átlagát tekintjük. Természetes, 
hogy e jótékonyság mellett még sok nyomor marad 
Angliában enyhülés nélkül; csak csöppek ezek a jó-
tettek a nagy óceánban. Mindezen egyesületek több 
egyházmegyében nagyobb szövetségben egyesültek a 
katholikus érdekek előmozdítására és védelmére, és 
a szociális kapcsok megerősítésére; úgy azonban, 
hogy mindegyik a maga körében megtartja önálló-
ságát. Anglia katholikus lakossága, bár számra nézve 
még mindig csak tizenhetedrészét teszi ki a nagy 
brit sziget lakóinak, tudja erejét érvényesíteni és ha-
talmas lépésekben iparkodik elérni minden téren 
azon fokot, melyet más országok eleven hitéletű 
lakossága elfoglal, sőt némely pontban még túl is 
szárnyalja idősebb katholikus testvéreit. S e szent 
versengés a jóban kétségkívül helyes is, mert a szi-
veket nemesíti és egymáshoz közelebb hozva egye-
síti annak szivében, akinek búcsúimája is az volt : 
«hogy mindnyájan eggyé legyenek, mint te Atyám 
én bennem és én tebenned, úgy ők is mi bennünk 
eggyé legyenek». Jablonkay Gábor S. J. 

P á r i s . Az orthodox protestánsok és Loisij abbé. N e m -
csak a Szentatya s Anyaszentegyházunk püspökei Ítélik 
el Loisyt, a kit — reméljük — talán más gondolatokra 
fog birni a néhány hét előtt fölötte kimondott nagy egy-
házi átok, a «major excommunication, hanem elitélik őt 
orthodox protestáns honfitársai is. Csak két előkelő lap 
nyilatkozata álljon itt. A «Foi et Vie» szemébe mondja 
Loisynak, hogy ő egy új Renan, a ki a legelőrehaladot-
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tabb német radikalizmust akarja behozni s igy foly-
tatja : «. . . Ha a modernizmus ily gyökeres tagadásokra 
vezet, valóban semmi szükség nincs pápai kiközösíté-
sekre, megtörik az magától is». Ugyanily hangon beszél 
az «Evangéliste» is : « . . . Loisy abbé Jézus személyét és 
a kereszténység eredetét illető állításai nem mások, mint 
önkényes föltevések szövedéke». Ha pedig valaki az Egy-
ház két évezreden át bevált isteni, fenséges tanítása 
helyett a maga «önkényes föltevéseinek szövedékét» 
akarja erőnek erejével «szegény hátramaradt» katho-
likusokra erőszakolni, ne csodálkozzék, ha egyelőre ki-
teszik a neki úgy sem megfelelő társaságból, míg maga 
is belátja, a mit katholikus és protestáns belát, hogy 
tana nem más, mint «önkényes föltevések szövedéke». 

* 

O x f o r d . Sabalier Pál balul sikerült vitatkozása 
Oxfordban. Ha nem volna egyéb, mint igen jóizü kurió-
zum, akkor is érdemes volna leszögezésre; annál inkább 
közöljük tehát, mivel az alább elmondandó kis törté-
netben többet látunk, mint kuriózumot : a modernizmus 
új vereségét. 

Március 6-án Sabatier Pál, a ki tudvalevőleg pro-
testáns és a modernizmus pártfogója, a «Manchester 
College»-ban előadást tartott az oxfordi egyetemi ifjúság 
előtt a modernizmusról. Mint jól nevelt modernistához 
illik, igen magasan szárnyaló, ihletett költőhöz méltó 
beszédet tartott. Volt benne szó az «üldözött modernis-
tákról», az «Egyház felvilágosodott gyermekeiről», az 
«olasz kúriákról» (szegény olasz kúriák 1 ezeket okozza 
minden rosszért Sabatiertől kezdve minden reformátor), 
a «sarjadzó új kalholicizmusról» s más egyébről.1 A dolog 
java ott kezdődik, mikor Mr. Hilaire Belloc M. P. feláll 
és szót kér. 

Belloc: Szabad az előadóhoz egy kérdést intéz-
nem ? Két nyelven, franciául és angolul akarnám a kérdést 
föltenni, hogy a franciául nem értő többség is megértse. 

Sabatier beleegyezik. (Hallgatóság ügyel.) 
Belloc (két nyelven) : Megmondhatná — Sir — mit 

gondolnak a modernisták (nem az ön személyes véle-
ményét kérem, valóban nem — vous êtes Huguenot), 
mit gondolnak a modernisták két pontot illetőleg. Hisz-
nek-e a boldogságos szűz Mária, a mi Asszonyunk, 
Királynőnk és Anyánk szeplőtlen fogantatásában? És 
megengedik-e a mi Urunk valóságos jelenlétét az oltáron, 
hogy O az Oltáriszentségben úgy van jelen, mint sehol 
másutt a földön ? 

Sabatier (kertel) : Két módon lehetünk katholikusok. 
A katholicizmus tekinthető először dogmáknak, a ki előtt ez 
jónak látszik ; ezt én a XVII. század eljárásának nevezem.. . 

Belloc : Aha ! 
Sabatier: . . . a modernista pedig . . . 
Belloc : Ez nem tartozik a dologhoz. «Igen», vagy 

«nem», ezt szeretném tudni. Ha a pap azt mondja : «Hoc 
est enim corpus meum» . . . hiszi ezt. 

Sabatier (kertel): Ön nem hallgat meg engem. 
Épen a miséről beszéltem . . . 

Belloc (pisszegés közt) : Tud ön felelni kérdésemre ? 
Igen, vagy nem ? 

1 A modernizmus tanait ismertető nagyobb mű — tudomásom 
szerint — a magyarban eddig nincs ; de úgy hal lom, hogy a «Religio» 
t. szerkesztőjének ez irányú müve néhány nap múlva elhagyja a 
sajtót. (Már készen is van. Szerk.) 

Sabatier: ú j ra kertel és ezúttal újból különböztet 
meg kétféle módot, mert . . . 

Belloc (nyomatékkal) : Jól van 1 ö n nem tud meg-
felelni. Az esethez a «Tablet» ezt a megjegyzést fűzi : 
«Hogyan lőtt Sabatier bakot? . . . hallgatósága meg-
lepődve tapasztalta, hogy ő üldözött, de érdekes moder-
nista helyett csak egy francia, a ki esetleg protestáns». 

—s —ván. ' 
* 

R i o - d e - J a n e i r o . Az Éjszakamerikai Egyesült Álla-
mok kathohcizmusa mennyire imponál a délamerikaiak-
nak ! Az Északamerikai Egyesült Államok hajóhada, 
mely a Csendestengerre van kiküldve, a jelen év elején 
Brazília köztársaság fővárosa előtt megállt és horgonyt 
vetett. Január 20-án volt a főváros, Rio-de-Janeiro védő-
szentjének, szent Sebestyénnek az ünnepe. Az amerikai 
hajóhad katholikus vallású matrózai, 800 ember, tiszte-
lendő Gleesson Máté atya lelkészök vezetésével elhagy-
ták a hajóhadat és betértek a városba istentiszteletre. 
Az éjszakamerikai matrózok vallásossága igen nagy ha-
tást keltett. Feltűnt, hogy szórakozottságnak nyoma sem 
volt köztük, mindnyájan imádságos könyvből imádkoz-
tak. Evangéliumkor a lelkész angol nyelven szentbeszé-
det intézett hozzájok, a melynek a végén franciául forró 
köszönetet mondott a «katholikus egyesület»-nek a szí-
ves fogadásért, melyben ez az amerikai kalholikus test-
véreket részesítette. Gleesson atya a karmeliták templo-
mából a főszékesegyházba ment a biboros érsekhez 
hódolatra és áldásra. Itt érdekes és tanulságos dolgokat 
mondott el a matrózok lelkésze az északamerikai egye-
sült államokbeli katholikusok életéből és helyzetéről. 
Elmondta a többi közölt, hogy a hajóhad 16.000 főnyi 
hadilétszámában a katholikusok 8000 emberrel szere-
pelnek, kik közölt kettő admirális. Protestáns lelkész a 
hajóhad keretében egy sincsen ; ellenben katholikus 
lelkész hat működik. Ő, Gleesson, ezeknek a feje, ka-
pitányi ranggal és ellátással. Ö a hajón mindennap 
szokott misézni ; vasárnap az egész legénység, a tisztek-
kel együtt, megjelent az istentiszteleten. Már az eddigi 
út alatt is több megtérésről tehetett említést. Nagy meg-
elégedéssel nyilatkozott a matrózok lelkésze a nagy 
tiszteletről, melyben a katholikus egyházat az Észak-
amerikai Egyesült Államban a kormány, a nép és a 
sajtó részesiti. Nagy a tisztelet mindenfelé a katholikus 
papság s a szerzetesrendek, kivált a Jézus-társaságiak 
iránt, kiket az ő hajójában az ifjúság nevelésében első 
rangú mestereknek tartanak, az elnököt sem véve ki. 
Gleesson szerint a katholikusok száma az Északamerikai 
Egyesült Államokban megközelíti a 16 milliót. Roosevelt 
elnök benső barátai közt több katholikus van, például 
a kabinet igazságügyminisztere, a ki buzgó katholikus. 

— y —la. 

K ö z k e l e t ű b ö l c s e l e t i f é l s z e g s é g e k . II. Bölcse- JroJa. 
tőink rémképe. . 

Van egy szó a bölcseleti műnyelvben, melyet vala-
hányan használunk, annyiféleképen értelmezünk ; egy 
szó, melyről sokan azt mondják, hogy semmit sem 
jelent, mások, hogy mindent magában foglal; egy szó, 
melyet a mi bölcseleti iróink rendesen csak akkor 
vesznek tollhegyre, ha dühbe akarnak jönni : mert ez a 
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szó oly rémképet idéz fel elméjükben, mely azonnal a 
legnemesebb felháborodás, a méltatlankodás, az izgatott-
ság hangulatába ragadja őket; — míg itt is, ott is egyre 
sűrűbben emeli fel szavát egy-egy mélyebben gondol-
kozó, a ki dőreségnek bélyegzi azt az ideges félelmet 
ezen egy szó iránt s a megtévelyedett vándor érzetével, 
a ki megunta a járatlan, céltalan utakat, visszakíván-
kozik annak a valaminek a talajára, a mit azzal a bű-
vös szóval szokás megjelölni... Ezzel a szóval : Metafizika ! 

Mekkora fogalomzavar kiséri ezt az egy árva szót ! 
Iskolai bölcselet-előtanaink is csaknem mind egészen 
különböző, részben egymással ellentétes módon hatá-
rozzák meg s csak abban egyezik meg jó részük, hogy 
alkalomadtán nekieresztett ostorral vág egyet a meta-
fizikán, mint az emberi elme egyik legmeddőbb talál-
mányán, ha nem meglévelyedésén. Ime néhány példa. 

Böhm a metafizikát az «ismeretelmélettel» és «dia-
lektikával» tartja rokonértelmünek (Logika, 84.1.); másutt 
pedig egyszerűen «általános világ fellogás»-sal fordítja 
(Tapasztalati lélektan. 3. kiadás. Budapest, 1904. 74. 1.). 
Sárffy egyenesen egyenlőségi jelet tesz az «Ismerettan» 
és metafizika közé s így szól róla : «Ez a tudomány 
eredetileg a természetfölötti (?) tárgyakkal foglalkozott, 
később azonban felölelte a philosophia majd minden 
tárgyának mélyebbre ható vizsgálatát (?). A metaphysika 
m a az Isten, világ és lélek keletkezésének (1 !], lényegének 
és fönmaradásának eszméjét tárgyalja s m i n t i lyen, az 
elméleti tudományok koronája.» (i. m. 6. 1.) Tehát már 
most «ismerettan»-e a metafizika, avagy az Isten kelet-
kezésének vagy minek a tana-e ? Simon Gábor a ta-
nulóra bizza, mit gondoljon metafizika és «metafizikai 
spekulációk» alatt, melyek csak «homályt borítanak a 
lélekbúvárok szemeire, útat nyitnak a tévelygések szá-
mára és egyetlen tiszta fénysugárt nem szolgáltatnak a 
lelki jelenségek igaz megismeréséhez.» (i. m. 4. 1.) 

A fentebbiekkel ellentétben Szitnyai szerint a meta-
fizika «a lét kérdésével, minden létezőnek lényegével, 
okával, céljával foglalkozó» tudomány (i.m. 12.1.) Csakhogy 
eltekintve attól, hogy körülbelül ugyanígy határozta 
meg a bölcseletet általában is, érthetetlen dolog marad, 
miért állítja akkor a lélektant a metafizika mellé, mint 
töle teljesen különálló bölcseleti tudományágat, holott 
a lélektan is létező dolgokkal (a lelki jelenségek és 
erőkkel), azok lényegével, okaival, céljaival foglalkozik ; 
és még érthetetlenebb, a mit a fenti meghatározáshoz 
hozzácsatol : a metafizika «tárgyát a tünemények lé-
nyege képezi (tehát léte, oka, célja már nem?); ez azon-
ban nem tapasztalati, hanem érzékfeletti» (a konkrét 
lét, ok és cél is mindig érzékfelettiek-e?). Másutt meg 
egyenesen szembe állítja a lélektannal a «vallástant és 
metafizikát» (103. 1.), S miként tankönyveink, úgy 
csaknem az összes modern bölcseleti termékek más-más 
értelmet tulajdonítanak a metafizika szónak, mely pe-
dig szintén alapvető fogalom a bölcseletben. Nem hihe-
tetlen eszmezavar-e ez? s nem félszegség-e, hogy az 
ily fogalomzavar emberöltőkön át fenm aradhat a böl-
cselők világában ? 

Egy a vigasztalásunk — ha sovány is — : hogy az 
említett fogalomzavar nemcsak nálunk otthonos1 és 

1 Comte, Lange, Windelband, Wundt stb. «képtelenségnek», «el-
maradott gondolkodásmódnak» stb. minősít ik a metafizikát, melyet 
azonban mindegyik máskép értelmez. 

nem is nálunk keletkezett. Kant műve az s a kantia-
nizmus folyománya. Kant hires «Előszava minden jö-
vendő metafizikához» egyenesen odacélzott, hogy a való 
világgal foglalkozó bölcseletet — mert ezt értették Kant 
idejéig metafizika alatt — ismeretelméleti kriticizmusá-
val kiszorítsa.1 Ez a kriticizmus a metafizika alapját, a 
való világ létezését, vonta kétségbe s így lett az isme-
retelmélet a metafizika alapkérdésévé. Innen eredhetett 
lassankint a «metafizika» összezavarása azzal, a mi 
voltakép ép az ellentéte volna : az ismeretelmélettel. Az 
azonban még ettől eltekintve is megbocsáthatatlan ma-
rad, ha ugyanazon szerzők egyszer reális bölcseletnek, 
másszor ismeretelméletnek értik a metafizikát. 

De vájjon joggal foglalta-e el az ismeretelmélet a 
metafizika helyét? S joggal kapcsolják-e ki mai bölcse-
lőink a lélektant, eszthétikát stb. a metafizika kereté-
ből ? Nincs-e jogosultsága még ma is azon tudomány-
nak, mely a való világ legáltalánosabb sajátságait és 
törvényeit bölcseleti módon, végső okaikat kutatva ta-
nulmányozza? Az egység, jóság, szépség, valóság, lehe-
tőség, létezés, végesség, a cél, ok, alak, anyag stb. fo-
galmak elemzése, melyek a való világban úton-útfélen 
elénk ötlenek, nem érdemel-e meg tudományos beha-
tolást ? 

E kérdésekre megfelelni csak akkor nehéz, ha a 
Kant-féle kriticizmusnak s következetesen az általános 
kételkedésnek talaján állunk ; vagy ha pozitivista állás-
pontra helyezkedve, mindazt kirekesztjük a tudományos 
kutatás teréről, a mit közvetlenül nem látunk, hallunk, 
szagolunk, a mit meg nem mérhetünk, — a mi tehát 
magasabb észmunkát, összefoglalóbb, messzebb tekintő 
értelmiséget kíván s esetleg oly igazságokra, oly végső 
okokra vezethet, melyeket az önistenítő század anyagba 
merült tudománya nagyon kényelmetleneknek szokott 
találni. 

De igaz-e, hogy ez a metafizika valódi értelme : a 
való világ legáltalánosabb elveinek s végső okainak 
tudománya? Fentebb láttuk, hogy ma már nem ez a 
legelterjedtebb jelentése; de kérdjük: miután annyi az 
ingadozás e fogalom értelmezése körül, nem félszegség-e, 
ha a zavart csak egyre növeljük, a helyett, hogy vissza-
térnénk inkább a szó eredeti jelentéséhez, ahhoz, melyet 
maguk a metafizikusok állítottak kutatásaik, rendszerük 
alapjául? Ez a jelentés pedig már Arisztotelésznél2 

azonos a való világ, az «5v ^ 8v» bölcseletével. 
Valamely tudomány voltaképeni tárgyának s lénye-

gének meghatározásában végtére is az illető tudomány 
művelői, a szakférfiak illetékesek első sorban. A meta-
fizikusok pedig kezdettől fogva a valóság bölcseletét, a 
Plátó-féle beosztás philosophia realis-át értették s értik 
mainap metafizika alatt.3 

De nemcsak a világosság és méltányosság, hanem 

1 A metafizika fogalmát Kant előbb eltorzította, mondja 
Euchen, hogy aztán megtámadhassa, Eucken : Geschichte und Kritik 
der Grundbegriffe der Gegenwart, 60. 1. 

2 Nem mintha Arisztotelésztől eredne a metafizika elneve-
zése — e név csak onnan eredt, hogy Andronicus Rhodius Ariszto-
telész müveinek kiadója, (Kr. e. 70 körül), Arisztotelész bölcseleti 
könyveit a fizikaiak után (]isxá tct cpjoiy.á) sorozta be — hanem mert 
az ő TipcóTYj çiXoooçia-ja, melyet később metafizikának neveztek el, 
szintén a való világ bölcseletét tárgyalja. 

3 Limbourg : Begriff und Eintheilung der Philosophie 2. kiadás. 
Innsbruck, 1893. 
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a bölcselet egységes rendszere szempontjából is kívána-
tos volna, ha a metafizika fogalma a mai bábeli zavar-
ból kibontakozva visszakapná évezredes jelentését. 
A bölcselet szakait egységes és természetszerű alapon 
beosztani csak akkor lehet, ha a metafizikának, mint 
valóság-bölcseletnek, középponti jelentőségét szem előtt 
tartjuk. Ezen az alapon osztotta fel már Plátó a böl-
cseletet három főrészre : a valóság, a megismerés és az 
erkölcs bölcseletére. Életrevalóbb és világosabb beosztást 
azóta sem sikerült találni s nem is fog sikerülni soha, mert 
alapjában összeesik a kutató emberi ész elemi törekvéseivel. 

Ez a beosztás onnan indul ki, hogy az összes dol-
gokat, melyek a bölcselet tárgyát képezik, az ész három-
félekép szemlélheti, tudniillik vagy önmagukban tekinti 
azokat, vagy hozzánk való viszonyukban s ez utóbbi 
esetben ismét vagy mihozzánk mint befogadó, meg-
ismerő alanyhoz, vagy mint kiható, törekvő alanyhoz 
való viszonyukban. így áll elő a bölcselet három fő-
iránya : a tárgyi bölcselet, mely a valóságokkal maguk-
kal foglalkozik, a mint tőlünk függetlenül is léteznek 
vagy létezhetnek ; a megismerési bölcselet vagy isme-
rettan, mely a valóságok felfogása és maguk a valósá-
gok közötti viszonnyal foglalkozik s végül az erkölcs-
bölcselet, mely törekvéseinknek a valóságokhoz s a 
világrendhez való viszonyát fejtegeti, rámutatva arra, 
mikor és mennyiben képezhetik a dolgok helyes vagy 
helytelen, erkölcsös vagy erkölcstelen törekvéseink tárgyát. 

E hármas keretbe fesztelenül és erőltetés nélkül 
beleilleszthető valamennyi bölcseleti tudás-ág s ennek 
kerületén belül minden bölcseleti jellegű részletkérdés. 
A tárgyi bölcselet vagy metafizika az általános részen 
(lénytanon vagy szorosabb értelemben vett metafizikán) 
kívül három részre oszlik, a mint tárgya : a valóságok 
birodalma is bárom szakba tartozik: a merőben anyagi 
természet, az anyagot és szellemet összekötő ember s 
a tisztán szellemi lény: az Isten — a valóságnak meg-
annyi lényegesen különböző módjait képviselik. Ennek 
megfelelöleg a részleges metafizika is három részből áll: 
a természetbölcseletből, mely a szervetlen és szerves 
testről, a testek közös tulajdonságairól (kiterjedés, tér, 
mozgás, anyagi erő és hatás, összetétel), eredetéről, 
(világkezdet vagy örökös körforgás?) az állat- és nö-
vényvilágról (kifejlődés?) stb. értekezik; — a lélektan-
ból, mely az ember belső világának jelenségeit mint 
szintén való, adott dolgokat tárgyalja, elemzi s az em-
beri lélek képességeire, állapotára, mivoltára következ-
tet ; — s végül az Istenbölcselelből, mely a világ leg-
végső okának létével s a természetes ésszel bebizonyít-
ható tulajdonságaival foglalkozik. 

Az ismerettani bölcselet ismét természetszerűleg két 
lőkérdéssel foglalkozik: igazak-e megismeréseink ? és : 
mik az igaz megismerés módjai, szabályai ? Az első 
kérdés az ismeretelméletnek, a második a gondolkodás-
tannak képezi feladatát. 

Végre az erkölcsbölcselet is annyi résszre oszlik, 
amennyi főirányban érvényesülhet erkölcsi törekvésünk 
s eszerint már az általános részből, mint egyik legje-
lentősebb alkatrész, a jogbölcselet magaslik ki, míg a 
részletes erkölcsbölcseletnek a társadalombölcselet a 
legkiválóbb része. 

Egyetlen ugrás, egyetlen önkényes osztályozás nincs 
az egész beosztásban. 

Ez a rendszer sem zárja ki azonban azt, hogy a 
tárgyalás kiindulópontja az ismeretelmélet, illetőleg 
általában az ismerettan legyen, minthogy bölcselkedé-
sünk legközelebbi tárgya önmagunk vagyunk; csak az 
nincs helyén, hogy az ismeretelméletet a bölcseleti rend-
szer alapjául tekintsük. Ez az általános kételkedés állás-
pontja volna, melyen úgysem lehet következetes böl-
cseleti rendszert alkotni. 

Nem űj dolgok ezek s ujabb elmondásukat csak 
az az ijesztő fogalomzavar igazolhatja, melynek elter-
jedségéről föntebb szóltunk; de elsőrangú a fontossá-
guk annak kimutatására, hogy az egyetlen egységes 
bölcseleti rendszernek összekötő gerince és középpontja 
csakis a (helyes értelmében vett) metafizika lehet. 

Miként a bölcseletet a tudományok koronájának, 
betetőzőjeként szokás nevezni, úgy a metafizikát meg a 
bölcseleti tudásszakok koronájának nevezhetjük. Miként 
emezek a tapasztalati és exakt részlettudományok alap-
zatán állva elveikkel, következtetéseikkel, felsőbb szem-
pontjaikkal, mint megannyi feltörő oszloppal magasan 
ezek fölé emelkednek : úgy a metafizika viszont hatal-
mas kupola gyanánt tetőzi be a bölcseleti tudomány-
szakok magasba nyúló oszlopait, fensőbb légkörbe : a 
végső lételvek magaslatába emeli azokat s legfelsőbb 
csúcsán, az emberi tudás épületének legmagasabb pont-
ján, a lét teljére : az okok okára mutat fel. liangha Béla S. J 

* 

C a t é c h i s m e s u r le M o d e r n i s m e d'après l 'En-
cyclique «Pascendi dominici gregis». P. Lemius K. J.-tól 
Obi. M. Imm. 1907. (Megrendelhető Pustet, Descléenél ; 
ára 30—40 fill.) 

Az e cim alatt megjelent füzet nem tart igényt szo-
rosan vett tudományos mű nevére, mert voltaképen nem 
más, mint a hires enciklika fordítása. De az által, hogy 
az említett okmányt oly ügyesen és áttekinthetően osztja 
részekre, fejezetekre, szakaszokra s egész tartalmát vagy 
500- 600 kérdésre adott világos, kátészerü feleletekben 
adja elő, mindenkinek, a ki az enciklikáról világos, 
biztos képet akar magának alkotni, de az eredetit bár-
mely okból nem tanulmányozhatja, a legmelegebben 
ajánlható. Maga a Szentatya őszinte elismerését tudatta 
a «nagyszerű kis mü» szerzőjével és «gyönyörködik a 
szerző szellemes és hasznos munkájában», írja R. Card. 
Merry del Val P. Lemiushoz írt, 1907. december 14-iki 
kelt ü levelében. K. 

* 

Z w e i F r a g e n a n die Mi tg l ieder de s D e u t s c h e n 
M o n i s t e n b u n d e s von O. D. C h w o l s o n . (Braun-
schweig, Fr. Vieweg und Sohn. Ára 75 Pfennig). 

Ez a cime annak a röpiratnak, mellyel Chwolson, 
a nagyhírű szentpétervári fizikus, felel Haeckelnek a 
«Flugschriften des Deutschen Monistenbundes» 1. füze-
tében «Monismus u. Naturgesetz» cimen közölt cáfoló 
iratára. A Haeckel-iigy jelenleg egyike azon tudományos 
vitáknak, melynek kimenetele elé nemcsak a szaktudó-
sok, hanem a nagyközönség is szokatlan érdeklődéssel 
tekint. Nem is csuda ! Jól tudjuk mindnyájan, hogy itt 
nemcsak száraz tudományos problémák megoldásáról 
van szó, hanem oly kérdésekről, melyeknek elvitatása 
legszentebb ügyünket, vallásos meggyőződésünket és 
keresztény világnézetünket érinti a legközvetlenebbül. 
Ma a Haeckel-iigy, a mint arról a napilapok is bősége-
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sen informálnak, már abban a folyamatban van, hogy 
lassankint nem is tudományos vita tárgyává lesz, mely-
ben szaktekintélyek döntenek, hanem egy erkölcsbírák 
elé tartozó becsületbeli üggyé. S csakugyan, a ki figye-
lemmel kisérte a tavaly lefolyt Wassmann-vitát Berlin-
ben, vagy csak elolvassa Chwolson ezen alig pár napja 
megjelent füzetkéjének tartalmát, bőségesen meggyőződ-
hetik a mondottak igazságáról. 

Chwolson első röpiratában, melyet «Hegel, Haeckel, 
Kossuth1 und das zwölfte Gebot» címen a «Welträtsel» 
ellen intézett, nagy szaktudással, éles boncoló elmé-
vel kimutatja, hogy mindaz, a mit a «Welträtsel» a fizika 
szemponljából mond, teljesen hamis, félreértéseken 
alapszik s a legelemibb fizikai kézikönyvek nívóját sem 
éri el. Oly világosan, oly félreérthetetlen módon fejte-
geti Chwolson jelzett iratában a fizika fundamentális 
tételeit, hogy egyik-másik fejezete (különösen a ther-
modynamika II. főtételéről szóló) örök időkre mintakép 
marad s teljesen érthető egy kiváló német fizikapro-
fesszor enthuziasmusa, a ki a tantermének falára akarja 
kíszögeztetni, hogy azt tanítványai mindennap olvashas-
sák. Chwolson ezen irata után a tudományos világ nagy 
része azt hitte, hogy a Haeckel-ügy fizikai része be van 
fejezve. De nem úgy Haeckel ! «Monismus und Natur-
gesetz» című iratban felel Chwolsonnak. Arról termé-
szetesen szó sincs, hogy Chwolson bármelyik, a fizika 
körébe vágó állítását megcáfolná, nem is igen törekszik, 
ehelyett inkább azt tűzi ki magának célul, hogy ellen-
felét minden képzelhető gúnnyal és rágalommal diszkre-
ditálja. Valóban meglepő az a modor, melyben Haeckel 
Chwolson higgadt, a tülságig menő mérsékelt hangjára, 
mely az ellenfél igazi tudományos érdemeit soha szem 
elől nem téveszti, válaszol. Chwolson, a ki «Lehrbuch 
der Physik» című hatalmas müvével csakugyan Európa-
szerte hiressé tette nevét, hiszen eddig az oroszon kiviíl 
német és francia nyelven is megjelent, sőt igen óhaj-
tandónak nyilvánították az angol nyelvre való lefordítá-
sát is, azonkívül a legkiválóbb szaklapok és hires pro-
fesszoroknak magánleveleikben kifejezett elismerő nyi-
latkozatai dicsérik, kénytelen Haeckellől ilyen és ezekhez 
hasonló titulusokat zsebrevágni: «'eingebildeter Narr», 
«ein beschränktes Gehirn» stb.2 De úgylátszik, hogy a hol 
tudományos okokkal az ellenfélt legyűrni nem lehet, 
ott még ma is a rágalom aljas fegyverét használják. 
Ráfogják Chwolsonra, hogy szenvedélyes dualista, a ki 
nagyzásban szenved, pedig szegény szellemi belegnek 
még saját 33 év óta tanulmányozóit szociális tudományá-
ról sincsenek tiszta fogalmai ; cselekedeteiben és beszé-
dében aljas motívumok vezetik, a fizikán kívül egye-
bekről pedig valóban halvány sejtelme sincsen. Ráfog 
azonkívül Haeckel Chwolsonra olyan dolgokat, hogy 
csakugyan bolondnak kellett volna (a mint Chwolson 
maga bevallja i. m. 21. o.) lennie, lia azokat állítja. Per-
sze a dolog nincs így s Haeckelnek nemes ellenfelétől 
pusztán elnézésnek minősített eljárása a hétköznapi ha-
zugság nívóján felül nem emelkedik. Az ember valóban 
fejét rázza, midőn ilyeneket olvas, hiszen szinte képzel-
hetetlen is, hogy egy ősz egyetemi professzor ilyenekre 
ragadtatná magát. Azért a szentpétervári fizikus emelt 
fővel fordul a «Deutscher Monistenbund» azon tagjai-

1 Német tudós. - De azért egyetemünkön nagy tekintélynek 
öi-vend Haeckel. Szerk. 

hoz, a kik a Haeckellel folytatott vitáját figyelemmel 
kisérték és illetékeseknek ismerik el magokat arra, hogy 
fizikai kérdésekben nyilatkozzanak, szóljanak, vájjon 
van-e a «Hegel stb.» cimű iratában egyetlen helytelen 
fizikai állítás-e s sikerült-e Haeckelnek egyetlen egy 
megjegyzését is megcáfolnia? Ez az első kérdés. 

A második sokkal érdekesebb és elhikai szempont-
ból sokkal characterisztikusabb. Mikor Haeckel Chwol-
son első iratára felelt, sokan érdeklődéssel várták a 
viszonválasz megjelenését, de az egészen mostanáig ké-
sett. Mi lehetett ennek az oka? Megkapjuk rá a felele-
tet e füzeikében. Chwolson egy tiszteletteljes hangú 
levélben, melynek másolatát közli, arra kérte dr. H. 
Schmidt-et, a «Deutscher Monistenbund» főtitkárját 
(Generalsekretär) engedje meg, hogy a társulat egyik füze-
tében közölhesse replikáját, melybe az, a mint a szin-
tén teljes másolatban közölt levél mutatja, készséggel 
beleegyezett. Chwolson beküldte kéziratát, írt utána 
kétszer-háromszor, sem válaszra nem méltatták, sem a 
cikket nem közölték, így tehát az a társulat, melyről 
Gurlitt tanár azt írta, hogy ott senkit be nem csapnak, 
Chwolsont a legrútabbul rászedte. Jenában egyrészt tu-
domást szereztek válaszának tartalmáról s másrészt 
kényszerítették a hallgatásra. Ezért késett egy esztendeig 
a viszonválasz. Már most egy második kérdést is intéz 
a német monista szövetség tagjaihoz, melyet eredeti 
szövegében ide igtalunk: 

«Wie bezeichnet man in deutscher Sprache die 
Handlungsweise des Herrn Generalsekretärs dr. Heinrich 
Schmidt in Jena?» 

A feleletet mi is kíváncsian várjuk! Czúcz Ambró. 

K. Kalocsa . A jövő számban. 
B. Győr . A «Dunántuli Hirlap»-nak azt a számát, mely 

leirja a kath. internátus-egyesűlet megalakulását, igazán 
élvezettel olvastam. Akkor szeretem ugyanis a beszédeket, 
ha frázis nélkül valók és ha valami alkotást kisérnek. Szóval 
ha nem üres puffogtatások. Goda alispán, Rakovszky képviselő, 
Ember János kir. tanfelügyelő beszédei a régi, tanult magyar 
katholikusokra emlékeztetnek. Öröme telhetett bennök a 
megyés püspök úrnak. Jaj kérem micsoda életet teremthet-
nénk mi, ha komolyan — akarnánk t 

B. B u d a p e s t . Bangha fejtegetései valóban villamos-fény 
erejével hatnak és bevilágítanak arra a területre, melyen nálunk 
kevesen látnak tisztán. Hatásukremélhetőlegnemfogelmaradni. 

TARTALOM: A kathedrák körül. — A ktandesztin 
vegyes házasságok érvényessége 1908. ápr. 18. után. 
Hanuy Ferenc dr.-tól. — A történeti igazság érdekében. 
Tomcsányi Lajos S. J.-től. — A bérmálás szentségének 
kiszolgáltatása, különös tekintettel a görög egyházra. II. 
(Vége). Rusznák Miklós dr.-tól. — Az elephantinei zsidó-
arámi papyrusok. II. (Érdekes adalék a régi zsidó nép 
életébői). Kmosko Mihály dr.-tól — Az angol katholikusok 
karitatív és szociális tevékenysége. Jablonkay Gábor 
S. J.-től. — Egyházi világkrónika. —y—/a-tól. — Irodalom. 
Közkeletű bölcseleti félszegségek. II. Bangha Béla S. J.-
től. — Leinius : Catéchisme sur le Modernisme, /v.-tól.— 
Chwolson : Zwei Fragen. Czúcz Ambrótól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI AHA 

Egész évre... 
Félévre 

K 12 — 
« 6 . -

f e l e l o s s z e r k e s z t ő 

D U D E K J Á N O S dr. 
e g y e t e m i t a n á r 

SZERKESZTOSEO ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Böjti gondolatok. (i .) 

Nekünk a nagyböjt nagyböjt, az önmegtagadás 
különös gyakorlásának szentelt ideje. Kezdjük húson, 
folytatjuk vágyainkon és szenvedélyeinken s végez-
zük az engedelmes lélek hódolatán, mely így tanul 
meggyőzni önmagát s azután meggyőzni a világot. 
Beh más életet él az ilyen edzett lélek, mint a világ-
finak vágyaktól, szenvedélyektől zaklatott lelke! Amaz 
szabad, ez a legrettenetesebb békókba, a szenvedély 
békóiba van verve. É s . . . és készít magának sokszor 
egész életre szóló böjtöt, megrongált test, aláásott 
egészség, elpusztított vagyon képében . . . ő, a ki meg-
vetette az egyház bölcsen rendelt bőjtjeit. 

Mert böjt — önmegtagadás — nélkül nincsen 
élet, legalább rendes, emberhez illő élet nincs ; hiába 
kezdte a «Budapesti Hirlap» a hamvazó szerda 
utáni csütörtökön vezető cikkelyét imígyen : a ham-
vazó szerda a modern vilagban már csak naptári 
jegyzés. Ha a böjt naptári jegyzés csupán, mondja 
meg akkor a «Budapesti Hírlap», miért törött le 
Pozsonytól egész Máramarosig, végig a Kárpátok 
mentében, magyar nemességünk és miért foglalta el 
kúriáit a galíciai faj ? Bizonyára a miatt a másik 
nem kívánt s rajta mégis teljesült naptár i jegyzés 
miatt, hogy farsang után következik a nagyböjt. Azzal 
a különbséggel, hogy az egyháznak engedelmeskedve, a 
nagyböjt után következik feltámadás is; az egyház-
nak nem engedelmeskedve, a böjt után e lmarad a 
feltámadás úgy az egyes ember, mint a nagy nem-
zettestek, mint egész családok, osztályok életében és 
tart folyton, vég nélkül a nagyböjt. Az életben pusz-
tulásnak nevezzük. 

Tények ellen a «Budapesti Hirlap» szellemeske-
dése sem segít. Igen, a modern korba is való a nagy-
böjt s való lesz minden korba, míg ember lesz a 
földön. Ez az az isteni út, melyen az ember a földi 
göröngytől az eszmények felé emelkedik, mint a föl-
séges nagyböjti «praefatio» énekli : mentem elevas, 
virtutem largiris et praemia. 

Az önmegtagadás gyakorlatai között tisztább a 
lélek, nemesebb az érzés, tar ta lmasabb a gondolat. 
I lyenkor oly jól esik, fölülemelkedve a köznapisá-
gon, a mélyebb igazságok fölött elgondolkozni és 

megszabni a további cselekvés feltételeit. Nagy aka-
dályunk nekünk, katholikusoknak, kivált a világi 
testvéreinknek az u. n.emberi tekintet (respectus huma-
nus), a velejáró bátortalanság s hogy úgy mondjam, 
félelem az emberektől, mely úgy szokott megnyilat-
kozni, hogy : mit szólnak ahhoz az emberek, ha én 
a társaságban, nyilvános működésemben, szóval vagy 
cselekedettel katholikusnak vallom magamat s úgy 
beszélek, úgy cselekszem, mint katholikushoz il l ik? 
Egyben gondolja hozzá a világi testvér: hisz mind-
járt elneveznek bigottnak, klerikálisnak, u l t ramon-
tánnak, a mit oly nehéz elviselni! 

Az ilyen álfélelemnek, az ilyen gyáváskodásnak 
semmi igazi alapja nincs, legfellebb a te gyengesé-
gedre és férfiatlan jel lemedre vall. Kik azok ugyanis, 
a kik mindjár t készek a klerikális stb. elnevezéssel? 
Vagy olyanok, a kiknek szava semmi értelmi súly-
lyal nem bír, vagy a hi tükben hajótöröttek, vagy 
más vallásúak. Az első kettőre nem kell adni sem-
mit. azok nem illetékesek a vallás dolgában nyilat-
kozni. A harmadik csoporthoz tartozók, a más val-
lásúak, a saját felekezeti elfogultságuk hirdetői s 
olyanok, a kik midőn téged katholicizmusod miatt 
klerikálisnak neveznek el, magok rendesen nagyra 
vannak a saját felekezetökkel. Nézd a zsidót, a pro-
testánst: megengedi, megtűri-e, hogy te kedvezőtle-
nül nyilatkozzál az ő vallásáról? Dehogy engedi. 
Thaly Kálmán, a kálvinista, egyszer azt mondta a 
képviselőházban, hogy karót fog arra, a ki az ő pro-
testáns alapítványaikhoz nyúlni merne. Mikor mon-
dott ilyet kathol ikus? 

Mindegyik védi a magáét, de a katholikusnál 
ugyanezt a mértéket nem engedi meg, hanem igyek-
szik őt nagy hanggal, frázisokkal elnémítani. Hát 
m á r csak a folyton hangoztatott egyenlőségnél fogva 
te neked is kell ugyanannyi jogot magadnak tulaj-
donitnod s a mint a másvallásút nem bánt ja az 
emberi tekintet, úgy te se adj rá semmit. Nagy lár-
mával, frázisokkal némítják el a katholikusokat hitük 
megvallásától, mivel látják, hogy az ily úton sikerül 
nekik. Kivált a mai héber sajtó remekel ebben. Szid, 
lármáz, ócsárol mindent, a mi katholikus ; de a maga 
rabbinusairól, a maga ta lmudjáról soha se szól sem-
mit. És ezzel a mindennapi vak lármával tényleg 
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mennyit sikerül neki elérni ! Először elnémítja a 
katholikusokat, folyton őket tart ja pellengéren ; má-
sodszor az ilyen manipulációval sikerül neki elfor-
dítani a figyelmet a zsidó előrenyomulástól, melyet 
már csak a vak nem lát meg. Szociáldemokratái 
folyton lármáznak a tőke s a nagy vagyon ellen és 
ugyanakkor, bennünket összeveszítve, az izraeliták 
gyűjtik igazán a tőkét és a nagy vagyont. Tessék 
csak a vagyoni statisztikát nézni 1867 óla. 

Nemcsak vallási, hanem valóságos nemzeti sze-
rencsétlenség tehát az ország többségét képező katho-
likusok álfélelme az ú. n. emberi tekintettől, a frázi-
soktól, a vak lármától. A mi országunkban a katho-
likusnak kellene a legönérzetesebbnek lennie; a 
katholicizmus alapozta, emelte és tartotta fenn ezt 
a hazát, ő az ősi tulajdonos, érdemei megmérhetet-
lenek és mégis mindenki beszél ilt, a legújabban reci-
piált polgártárs a leghangosabban, arat, a hol nem 
vetett, csak a katholikus gyáva, szinte az érthetetlen-
ségig. 

Mindjárt oda van, ha valami «zsidó gyerek» ki-
írja róla az újságban, hogy valahol katholikusnak 
merte magát vallani. Szánandó gyengeség, megtévesz-
tett fej, mely nem veszi észre a lármának igazi in-
dító okait. 

Mi lovagiasak vagyunk, szivesen tűrünk meg 
magunk mellett bárkit, de ez a lovagiasság nem 
törpülhet gyávasággá, hogy minden ripőktől meg-
ijedjünk. Ilyenkor, böjtben, olyan hasznos egy kicsit 
ilyesmiről is gondolkozni, magunkra egy keveset 
ráeszmélni, hogy lássuk: vájjon ez az eljárás illik-e 
hozzánk s mik lehetnek annak következményei? 
Péter egy hitvány szolgáló szavára megtagadta 
Krisztust, a mi embereink sokszor hasonló viselke-
dést tanúsítanak. Férfihez illő eljárás-e ez? Azon-
ban arról a Péterről az is van megírva, hogy rög-
tön föleszmélt és «flevit amare», sírt keservesen. 
Nem jó volna-e a mi gyávaságunkon is egy kicsit 
eltöprengeni ? 

Még egy szó a kegyelem és a szabadakarat 
kérdéséhez. 

«Megvédhető-e a tomizmus» ? cimű cikkben vála-
szol Brinzeu űr a B. 12. számában a tomizmus ellen 
fölhozott vádakat visszautasító soraimra. Azt mondja 
most Brinzeu úr, hogy ő e folyóirat világi olvasói 
számára akarta népszerű világos alakban az akarat 
viszonyát a kegyelemhez megfejteni. Épen azért került 
ő minden tudományos aprólékosságot és irodalmi 
cicomát. De dolgozatomban foglalt kifogásokra reflek-
tálni akar. 

Erre csak annyit legyen szabad megjegyeznem, 
hogy ezen mély theologiai kérdést szakképzettség 
nélküli világiak előtt nem lehet ily rövid értekezésben 
megismertetni. Előttük első sorban az egyház tanát 
kell föltárnunk. A különféle theológiai nézeteket 

pedig első sorban tárgyilagosan, másodsorban pedig 
saját nézetünk lehető háttérbe szorításával kell elő-
adnunk, folyton hangsúlyozva, hogy az egyház e 
kérdés megmagyarázásában mindkét félnek teljes 
szabadságot enged. Erre kell a világiakat figyelmez-
tetni ! így jár t -e el Brinzeu ú r ? Erre akartunk dol-
gozatunkban megfelelni. Mert szeretném tudni, mit 
gondol egy világi ember Brinzeu úr cikkei után a 
tomizmusról, a melyben sem akaratszabadság, sem 
érdem állítólag többé nem létezik. Sőt azt hiszem, 
hogy még a theológusok között is akad egyik-másik, 
a ki a tomizmust Brinzeu úr értekezése után leg-
alább is veszélyesnek tarthatja. 

Épen azért az «audiatur et altera pars» féle elv 
és a theológiai tudomány érdeke megkövetelte, hogy 
a tomizmust, a melyet az egyház tudósainak nagy 
és előkelő része saját jának vall, tisztább szinben tün-
tessem föl, Brinzeu úr vádjaitól mentnek nyilvánítsam, 
annál is inkább, mert tudtommal ez volt az ú jabb 
magyar irodalomban az első eset, a mely a tomiz-
mussal ilyképen foglalkozott. Részemről pedig dispu-
táról csak annyiban lehet szó, a mennyiben röviden, 
minden különös apparátus nélkül egy theológiai 
rendszert a támadás ellen meg akartam védeni. 

Személyeskedést és dezavuálást nem tűztem ki 
föladatul magam elé; hisz sajnálatomra, Brinzeu urat 
személyesen nem is ismerem. Én egyedül dolgoza-
tával foglalkoztam, tudományos álláspontból fejte-
gettem a kérdést és határozott kifejezéseim nem a 
szerzőt, hanem annak nézeteit érintették. Igaz ugyan, 
hogy a tudósok bánásmódja, sajnos, nem mindig 
dicséretre méltó a jelen kérdésben sem, még pedig 
mindkét részről — nomina sunt odiosa — elég legyen 
csak Brinzeu úr jelen cikkének második jegyzetére 
utalni. Az idézéseket illetőleg dolgozatom elég vilá-
gosan bizonyít. 

Megvallom, örömmel vettem észre, hogy Brinzeu 
úr ezen válaszában már tárgyilagosabban ítéli meg 
a tomizmust. Még csak az kívánatos, hogy azt a 
tomisták műveiből ismerjük meg, akkor némely elő-
ítélet magától megszűnik, tájékozódásunk tárgyila-
gosabb lesz.1 Vagy melyik jogász tanulja pl. a magyar 

1 így járt el legújabban Dr. üde, gráci egyet. m. tanár, 
a római német-magyar Collegium növendéke. A molinisták 
iskolájában nevelt tudós a tomizmust szent Tamás leghűbb 
tanítványánál és magyarázójánál, Capreolus Jánosnál (f 1444), 
tehát jóval Bannez előtt, a ki a «princeps Thomistarum» nevet 
viseli, tanulmányozta. Kutatásának eredményét közzé is tette 
(«Doctrina Capreoli de influxii Dei in actus voluntatis humanae», 
Graz, 1905. 350 old.), még pedig a következő önvallomással : 
« Voluimus autem et sperabamus nos inventuros esse in Capreolo 
nostrum sententiam, scilicet molinisticam, sed contrarium accidil. 
Capreolus enim Molinistam convicit, eumque qui Molinista 
praeformalus erat (azaz a szerző Dr. Ude maga/, sed sine prae-
judicio quaestionem solvendam agressus est, in Castra Thomis-
tarum pertraxit. Convicit nos vii argumentorum. Et veritati el 
propriae persuasioni de bono meliori cedere, sane nemo est, 
qui hoc absonum et viro indignum esse affirmet». (Idézett 
mű, 298. old.) Brinzeu úr második jegyzetére ezt feleli : «Cap-
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közjogot az osztrák centrál is tákiskolájában? Azonban 
Brinzeu úrnak a kérdés méltányosabb megítéléséhez 
való közeledése nem tarthat vissza egy-két tárgyi 
megjegyzéstől. 

Már dolgozatom első részében megjegyeztem, 
a mit különben Alvarez is említ,1 hogy nem kifeje-
zésekről, hanem rendszerről van itt szó. A «praemotio» 
vagy «praedeterminatio» műszavakra nem fektetek 
súlyt. Sőt azt hiszem, hogy jobb lett volna, ha ilyen me-
chanizmusra könnyen emlékeztető terminológiát nem 
hoztak volna használatba, mert a szavak könnyen 
félrevezetnek és a kérdést elhomályosítják. Miután 
azonban ez már megtörtént, annál inkább kell hang-
súlyoznunk, hogy a tomisták tanáról tárgyalunk és 
ezt mint egészet azonosítjuk szent Tamás rendszerével, 
mint szent Tamás összefüggő tanulmányozása után 
bárki is meggyőződhetik erről.2 Azon tény, hogy az 
ellenfél is szeretne az angyali mesterre hivatkozni, 
csak a molinista rendszer benső gyengeségét és tart-
hatatlanságát bizonyítja. 

Brinzeu ismét azt a régi téves állítást hozza föl, 
hogy a tomisták szerint «az akarat szükségszerűen 
követi az isteni elhatározást». Ez nem helyes. Más 
ugyanis a «szükségszerű» (necessarium) és más a 
«csalhatatlan» (infallibile) fogalma. Az első, mint a 
közömbösség tagadása, ellenkezik a szabadsággal; 
az utóbbi csak a valódi megtörténést fejezi ki s így 
megegyeztethető a szabadakarattal.3 Az akarat tehát 

reoli doctrina genuina est cum doctrina modernorum thomis-
tarum, qui igitur injuria contra aperta argumenta historica 
«Banneziani» nuncupantur, quasi eorum doctrina a Bannesio 
prima vice ficta et introducta fuisset». 280. old. 

1 «Quaestio haec non est de nomine praedeterminationis 
physicae (quamvis et nomen ipsum valde antiquum sit et 
a Patribus et a Doctoribus scholasticis usurpatum), scd de 
re ipsa, quae hoc nomine significatur.» De Aux. div. gratiae, 
lib. III. Disp. 23, 1. 

2 A molinistáktól oly óhajtott régi és új tomisták tana 
között levő különbségről így nyilatkozik Ude : «Neque quis-
quam nostram conclusionem praejudiciis obnoxiam esse 
aftirmabit, si considérât nos, ut ex prima parte huius opu-
sculi apparet, in scola molinistica formatos quaestionem sol-
vendam agressos esse. Un ice coacti vi testimoniorum Capreoli 
non potuimus atiain conclusionem eruere, nisi hanc : videlicet 
Capreolum esse Thomistam. (Ezt a szerző kétszer húzta alá.) 
Et ideo cum constet Capreolum esse fidelem interpretem doc-
trinae S. Thomae, neque S. Thomam a patronis molinismi 
allegari posse concedendum erit. Ac proin, si quis sequi vult 
S. Thomam, necnon Capreolum, Thomismuni amplecti oportebit. 
Item, si quis ea, quae in loto nostro opusculo praemissarum 
instar contenta sunt, veritati correspondere concedit, statim 
concédât oportet, Molinam de novo introduxisse doctrinani 
illam, cui a Molina nomen Molinismi impositum est ; Bannesii 
doctrinani vero eandem doctrinam esse, quam jam prias Cap-
reolus necnon S. Thomas suant fecerunt». U. o. 295. old. 

3 « Aliud est aliquid esse infallibite, aliud esse necessarium ; 
nam necessarium importât determinationem ad unum et ideo 
tollit a causa indifferentiam, quae est essenlialis libertati. Sed 
infallibilitas respicit solummodo certitudinem facti et com-
plectitur etiam modum causalitatis ipsius facti, nempe intrin-
secam indifferentiam et electionem ipsius voluntatis, si sermo 
est de facto producto a causa libera. Unde quod est infalli-

infallibiliter hozzájárul az isteni motióhoz, de nem 
szükségszerűen, hanem szabadon, saját természetének 
megfelelőleg teszi ezt. Sőt, mint már megmutattuk, 
az akarat szükségszerű mozdítása ebben az életben 
nem is volna lehetséges.1 

Ha egyik-másik tomista azt állítja, hogy az akarat 
az isteni elhatározásnak ellent nem állhat, akkor ez 
a józan értelemben veendő sensus compositus és 
divisus megkülönböztetés segítségével semmi két-
értelműségre alkalmat nem adhat. Hisz ilyesmi a 
Szentírásban is olvasható, szent Ágoston és szent 
Tamás ép oly határozottan beszélnek2 De hogyan 
maradhat fönn a szabadság, ha az akaratnak engedel-
meskednie «kell» az isteni mozdításnak? Dehogy 
«kell» az akaratnak engedelmeskednie. Épen abban 
rejlik az isteni mozdítás sajátsága, hogy ő adja meg 
az akaratnak a hajlamot, az erőt, a képességet a 
tevékenységre, úgy, hogy az akarat maga hatá-
rozza el magát arra, a mire Isten őt hajlítja.3 S habár 
ezen mozdítás «physikainak» neveztetik, ez nem jelent 
valami villamos vagy delejes erőt, a mi az akaratot 
vonzaná, hisz ez gyermekes képzelődés volna, hanem 
az csak az akaratnak a képességből a tevékenységbe 
a valódi, tényleges átvezetését jelenti, quoad exercitium 
actus, mint már említettük.4 A tomistáknál tehát vas 
erőszakról, vagy bilincsekről abszolúte szó sincs, ez 
puszta ráfogás. Épen megfordítva azt állítják, hogy 
Isten mindenhatósága nemcsak arra képes, hogy 
valami megtörténjék, hanem kiterjed az a történendő 

bile, non est necessario futurum, quamvis quod est necessario 
futurum, sit etiam infallibiliter futurum». Zigliara, Philosophia 
ed. 12. II. vol. 469—470. 

1 Beligio, 143. a) old. 
2 Pl. : Esth. 13, 9 : «Domine Deus rex omnipotens, non 

est qui possit resistere voluntati tuae». Rom. 9, 19: «Volun-
tati Ejus ([Iiis resistit»? Ezech. 33, 13. «Quasi lectum figuli 
in manu ipsius, plasmare illud et disponere, sic homo in 
manu illins, qui se fecit». «Non est dubitandum voluntati Dei 
humanas voluntates non posse resistere.» S. Aug. De corrept. 
et grat. c. 14. n. 45. «Nec voluntate cuiuspiam creaturae, 
voluntatis omnipotentis impeditur effectus.» Enchir. c. 96. 
«Si Deus movet voluntatem ad aliquid, incompossibile est huic 
positioni, quod voluntas ad illud non moveatur, non tamen 
est impossibile simpliciter.» I. II. p. qu. 10. a. 4. ad 3. 

3 «Illud quod movetur ab altero, dicitur cogi, si moveatur 
contra inctinationem proprium. Sed si moveatur ab alio, quod 
ipsi dat inclinationem, non dicitur cogi, sicut grave, cum mo-
vetur deorsum a generante, non cogitur. Sic igitur Deus 
movendo voluntatem non cogit ipsam, quia dat ei ejus pro-
priam inclinationem.» I. p. qu. 105. a. 4. ad 1. 

4 «Deus movet hominem ad agendum, non solum sicut 
proponens sensui appetibile (ez a tárgyi mozdítás !), sed sicut 
movens ipsam voluntatem, quia omnis motus tam rationis, 
quam voluntatis procedit ab eo, sicut a primo movente. Et 
sicut non est contra rationem naturae, quod motus naturae 
sit a Deo sicut a primo movente, in quantum natura est 
quoddam instrumentum Dei moventis; ita non est contra 
rationem actus voluntarii, quod sit a Deo, in quantum voluntas 
a Deo movelur.» 1. II. p. qu. 6. a. 1. ad 3. «Utroque modo (tár-
gyilag és alanyilag) proprium est Dei movere voluntatem, 
sed maxime secundo modo, interius eam inclinando.» I. p. 
u. o. corp. 
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dolog, cselekvés minőségére, módjára is s így a 
szabad cselekvés szabadsága is attól kapja jellegét, 
létezését a praemotio segítségével.1 Hisz szent Tamásnál 
az isteni akarat mindenhatósága a szabadság (contin-
gentia) legközelebbi és legelső oka. 

A szabadság lényege nem Brinzeu úr által föl-
hozott meghatározásban, a melyet különben szent 
Tamás sohasem használ, hanem abban áll, hogy az 
akarat saját cselekedetének ura és oka legyen.2 Ez 
pedig az isteni közreműködést nemcsak hogy nem 
zárja ki, hanem azt követeli. Nem is tartozhatik a 
teremtmény szabadságához, hogy cselekedeteinek 
első oka legyen; elégséges, ha annak alárendelt, de 
valódi oka.3 Az akarat cselekvés függése Istentől 
közömbös isteni közreműködés által nem magyaráz-
ható meg. 

Nem is akartam az egész molinizmust boncoló-
kés alá venni, még kevésbbé azt egyszerű értekezé-
semben megsemmisíteni. Csak arra akartam rámutatni, 
hogy Brinzeu úr nem ismertette azt elég világosan, 
annak benső nehézségeire nem utalt, sőt annak valódi 
velejét, a scientia médiát, hiányosan adta elő. A fel-
tételes jövendő dolgok megismeréséhez a tomisták 

1 íme a molinisták objectiója : «Omne ágens, cui resisti 
non potest, ex necessitate movet. Sed Deo, cum sit infinitae 
virtutis resisti non potest, unde dicitur ad Rom. 9, 19. Volun-
tati ejus quis resistit. Ergo Deus ex necessitate movet volun-
tatem». Szent Tamás így oldja meg : «Dicendum quod voluntas 
divina non solum se extendit, ut aliquid fiat per rem quam 
movet, sed ut etiam eo modo fiat, quo congruit naturae ipsius. 
Et ideo magis repugnaret divinae motioni, si voluntas ex 
necessitate moveretur, quod suae naturae non competit, quam 
si moveretur libere, prout competit suae naturae». I. II. p. 
qu. 10. obj. 1. «Ex hoc ipso, quod divinae voluntati nihil 
resistit, sequitur quod non solum fiant ea, quae Deus vult fieri, 
sed quod fiant contingenter vel necessario, quae sic fieri vult.» 
I. p. qu. 19. a. 8. ad 2. «Deus movet quidem immutabiliter 
voluntatem propter efficaciam virtutis moventis, quae deficere 
non potest; sed propter naturam voluntatis motae, quae in-
differenter se habet ad diversa, non induci tur nécessitas, 
sed manet libertás. Sicut etiam in omnibus divina Providentia 
infallibiliter operatur , et tarnen a causis contingentibus pro-
veniunt effectus contingenter, inquantum Deus omnia movet 
proport ionabil i ter unumquodque secundum modum suum.» 
De malo qu. 6. a. 1. ad 3. 

2 «lllud, cuius Domini sumus, dicitur esse voluntarium.» 
I. II. p. qu. 6. a. 3. 

3 «Liberum arbi t r ium est causa sui motus, quia homo 
per l iberum arbi t r ium se movet ad agendum. Non tarnen 
est de necessitate libertatis, quod sit prima causa sui, id quod 
liberum est... Deus igitur est pr ima causa movens et naturales 
causas, et voluntarias. Et sicut natural ibus causis, movendo 
eas, non aufert quin actus earum sint naturales, ita movendo 
causas voluntarias, non aufert quin actiones earum sint volun-
tariae, sed potius hoc in eis facil ; operatur enim in unoquoque 
secundum ejus proprietatem.» I. p. qu. 83. a. 1. ad 3. «Non 
omne princípium est princípium primum. Licet ergo de ratione 
voluntari i sit, quod pr incípium ejus sit intra, non tarnen est 
contra rationem voluntarii,quod princípium intrinsecum causetur 
vel moveatur ab exteriori prineipio ; quia non est de ratione 
voluntarii , quod princípium intrinsecum sit princípium pri-
mum.» I. II. p. qu. 6. a. 1. ad 1. 

feltételes határozatokat követelnek, ezek képezik a 
médiumot Isten számára azok biztos tudásához.1 

Albertini, a ki különben, mint theológus, alig bir 
jelentőséggel, csak a tomista iskola összhangzó taní-
tását bizonyítja. Ilyesmi az ellenfélnél is megtörtén-
hetik. Hisz Bastida atyáról, a ki a Congregatio de 
auxiliis alatt Molina leghevesebb védője volt, azt 
állították, hogy később a rendet elhagyván a scientia 
médiát is megtagadta. Vagy ki ne ismerné Henriquez 
S. J., a scientia media heves ellenfelének sorsát?2 

A mi a kérdés történeti oldalát illeti, a tomisták teljes 
nyugodt lelkülettel nézhetik a dolog fejlődését. Mert 
most már a vatikáni levéltár megnyitása után az 
eredeti okmányok előbb utóbb nyilvánosságra fognak 
kerülni. Akkor minden történeti találgatásnak vége 
lesz. 

Értekezésem végén az olvasható a II. orangei 
zsinat szavai után, hogy «saját magunk erejéből csak 
gyarlóságra és bűnre vagyunk képesek». Mivel Bajus 
27 tételének: «liberum arbitrium sine gratiae Dei 
adjutorio nonissi ad peccandum valet» elitélése ellen-
kezni látszik, azért röviden megjegyezzük, hogy két-
féle erkölcsi jó t különböztetünk meg: a természetes 
és a természetfölötti cselekedeteket. A természet-
fölötti jó cselekvéshez persze okvetlenül megkövetel-
tetik a malaszt, a kegyelem. A természetes jóhoz 
nem szükséges ugyan a malaszt, mert ehhez meg van 
a képesség az emberben, de mégis megköveteltetik 
isteni természetes mozdítás, hogy az ember tényleg 
jó cselekedetet vihessen végbe. Ezt szent Tamás egész 
világosan tanítja.3 Bajus pedig azt állítja, bog}' az 
isteni malaszt nélkül az ember csak a vétekre al-
kalmas ; a II. orangei zsinat pedig azt vallja, hogy az 
ember magára hagyatva («de suo»), tehát minden 
természetfölötti segítség és természetes isteni moz-
dítás és közreműködés nélkül, csak a rosszra haj -
landó.4 Már pedig ezt senki kétségbe nem vonhatja. 

1 Igy valamennvi tomista. V. ö. Ucte u. o. 232., 244. old. 
2 V. ö. Kirchenlexicon (Morgott) III. 911. V. 1774. 
3 V. ö. I. II. qu. 109. a. 1. «Ad cognitionem cuiuscunque 

veri homo indiget auxilio divino, ut intellectus a Deo moveatur 
ad suum actum». «Mens hominis etiam sani non ita habet 
dominium sui actus, quin indigeat moveri a Deo. Et multo 
magis l iberum arbi t r ium hominis infirmi post peccatum, per 
quod impeditur a bono per corrupt ionem naturae.» U. o. a. 
2. ad. 1. «Indiget homo in ut roque statu auxilio Dei moventis 
ad mandata implenda.» U. o. a. 4. 

4 «Sensus p ropos i t ions Concilii (Arausicani II.) est, 
neminem habere de suo, sic nimirum, ut nullatenus acceperit 
a Deo, nequidem primo motore, nisi peccatum et mendacium, 
quodes t verum. Illud enim dicitur homo habere de suo, quod 
ei sic propr ium est et a semetipso habet, ut nullomodo 
habeat a Deo. Sic autem homo habet solum peccatum . . . Omnia 
autem alia sive naturae sive gratiae bona non a se habet, 
sed a Deo. Propositio autem Baii minus late patet, maxime 
in sensu B a i i . . . Contendebat enim, omnia opera sine gratia 
sanctificante et charitate esse peccata. Sensus ergo ejus propo-
sitionis est : liberum arbitrium sine gratia proprie dicta, imo 
sine gratia sanctificante et charitate, nonnisi ad peccandum 
valet. Quod est falsum.» Billuart, De Gratia. Diss. III. a. 3. §. 3. 
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Brinzeu úr kérdésére : megvédhető-e a tomizmus ? 
teljes meggyőződéssel állítjuk, igen is megvédhető. 
Annak a taní tása egyházilag nemcsak hogy meg van 
engedve, mint pl. a mol inizmusé, h a n e m a pápák 
maguk is megvédték egyes támadások ellen és hiveit 
k i tar tásra buzdították.1 Theológiai lag nem azért 
fogadjuk el, mer t az könnyű, h a n e m mivel ez felel 
meg Isten joga inak és a szabadakara t valódi igé-
nyeinek. Mert a t e remtmény szabadsága csak nyerhet , 
ha a szabadság forrásával , Is tennel kapcsol juk össze: 
o n n a n nyeri életét, tökéletességét, szabad cselekvését.2 

Úgy látszik Brinzeu ú r n a k a tomisták bánásmód ja 
ellen is van kifogása. Bárcsak a molinis ták is alá-
í rnák Zigliara tomista biboros főpap szavait : «Sequere 
thomistas, sequere molinistas; utrinque hábes magistros 
doctissimos et piissimas. At noli amplecti verilatem 
extra charitatem, nam et ipsa Charitas Veritas est».3 

* 

Tomcsányi La jos S. J. a «Religio» 13. számában 
«a történet i igazság é rdekében» cím alatt dolgoza-
tom történet i része ellen felhozott észrevételeire a 
következő sorok szolgál janak válaszul. 

Bizonyára Tomcsány i La jos ú r is az egész kér-
dés történetét csak az eddig megjelent , m i n d n y á j u n k 
rendelkezésére álló for rásokból ismerhet i . S mivel 
ezen for rások hitelessége első sorban attól függ, váj -
j o n azok a vat ikáni levél tárban őrzött eredeti ok-
mányokka l megegyeznek-e, vagy nem, azért, míg 
ezek nyilvánosságra n e m kerülnek, a többi kuta tás 
csak m á s o d r e n d ű és kétséges ér tékű lehet. Mert, 
Brinzeu ú r szerint, a kérdés tör ténete ép oly vita 
tárgya, min t az elméleti rész. 

Most is f en ta r tom áll í tásomat, hogy a jezsui ták 
nyi lvános vi tatkozás tárgyává tették a tétel t : «Non 
est de fide, h u n c hominem, d e m e n t e m VIII., esse 
j u r e divino Papam». Evvel n e m tagadom, hogy a 
fölött mások nem vitatkoztak, vagy hogy a kérdés 
maga n e m fontos kérdés, de igenis fu rcsának neve-
zem ezt az el járást a dolog veszélyes célzása miatt . 
S tényleg, a köve tkezmények nekem adnak igazat ; 
Schneemann S. J. maga is szomorú szívvel kény-
telen bevallani, hogy mindez rossz vért szült R ó m á -
ban, a mi pedig n e m tör tént volna meg, ha a 
jezsui ták legalább is taktikai hibát nem követtek 
volna el.4 Tomcsány i ű r a «Johanna papissa»-féle 
mesével hozza ezt a kérdés t összefüggésbe. Mivel 
azonban ezen állítását n e m bizonyít ja , az idő rövid-
sége miat t erre n e m felelhetek ; de azt elfogadni köte-
les nem vagyok. 

1 V. ö. Denzinger, 964. Az idetartozó pápai okmányok 
föltalálhatók Aquinóiszent Tamás életrajzában. (Budapest, 1898, 
Dr. Kiss János kiadása), 243. s köv. old. V. ö. Dummermutli, 
S. Thomas et doctr. proem, p. 1. et sequ. 

2 «Haec enim voluntas libera tanto erit liberior, quanto 
sanior ; tanto auteni sanior, quanto divinae misericordiae gratiae-
que subjectior.» S. Aug. Epist. 157. 8. 3 Philosophia, u. o. 471. old. 

4 V. ö. Schneemann S. J. Weitere Entwickelung der 
thomistisch-molinistischen Controverse, 74. oldal. 

Tomcsányi Lajos ú r jegyzetére a tomisták el-
nevezését illetőleg elég legyen a pá r ton kívüli dr. Ude 
úr fentebb idézett szavaira h iva tkoznom. 

Nem ér tem azonban, hogyan áll í thatja T o m -
csányi La jos úr, hogy én azt m o n d t a m volna, hogy 
«haragudtak is a jézustársaságiak VIII. Kelemenre». 
I lyesmit én so ra imban n e m állítottam, ez vélet lenül 
csúszhatott a cikkező úr tollába. Epoly kevésbé állí-
tottam, «hogy V. Pál is csak azért n e m kárhozta t ta 
Molinát, mer t a sok külső csapás mellett ez fájt 
volna» a j ezsu i t áknak ; h a n e m azt í r tam, hogy n é m e -
lyek erre, mások m á s okra vezetik vissza a dolog 
elodázását. Hasonlólag n e m mond tam, hogy a tomis-
mus sem tud kellőleg a kérdésre vállalkozni ; h a b á r 
a kérdés nehézségét e l ismerem, a mi n e m azonos a 
rendszer elégtelenségének bevallásával. Igaz azonban, 
hogy a tomisták Molina tana ellen vádat emel tek, az is 
igaz, hogy Molina tanát hivatalosan n e m ítélték el, 
de ép oly igaz, hogy B ó m á b a n a molinis ták kezdet-
től fogva h á t r á n y b a n voltak és különösen, hogy a 
cenzorok Molina tanát mindig elitélték, névleg az 
utolsó gyűlésben (1606. márc ius 1.) annak 42 tételét 
(egy cenzor kivételével) va lamennyien kárhozta tan-
dónak vélték. Bevallottam azonban, hogy a b ibor -
nokok nem já ru l t ak hozzá az ő vé leményükhöz és 
hogy a p á p a a kérdést elodázta és a cenzorokat 
hazaküldte . Váj jon létezik-e egy a mol in izmus kár-
hoztatására készült pápa i bulla, arról én említést 
nem te t t em: tehát felesleges volt ez ellen küzdeni . 

Schneemann S. J. tör ténet i kuta tásá t e kérdésben 
az ő theológiai á l láspont ja befolyásolja. Vádja i ra a 
tomisták m á r többé-kevésbbé megfeleltek és épen 
azért h ivatkoztunk mi a pá r ton kívüli Morgott 
prelátusra. Nem helyeselhető Tomcsányi ú r azon 
véleménye, min tha XIII. Benedek hivatalos leirata a 
Domonkos - rend iekhez csak vigasztalás lett volna . 
A pápákró l ily fontos theologiai kérdésben pár tos -
kodást vagy részrehaj lást feltenni n e m szabad. Schnee-
m a n n által f énynyoma tban közölt V. Pál sajá tkezű 
feljegyzései a kérdést lényegesen n e m érintik, sőt 
azok inkább mol in izmus ellen szólnak. Az ott fel-
hozott kilenc b ibornok közül egyik sem mer i azt 
egyszerűen a jánlani . Bel larmin S. J. és Du P e r r o n 
felszólnak ugyan a tomisták ellen, de többen inkább 
azok tana mellett nyi la tkoznak, h a b á r egynek ki-
vételével m i n d n y á j a n a kérdés akkor i végleges dön-
tése ellen voltak. 

A fénynyomat persze n e m csalhat, de épen a 
pápa jegyzete csak anny iban kedvez a mol in izmus-
nak, a menny iben V. Pál pr ivát vé leménye szerint 
az n e m azonos a pelagianizmussal . Épen azért a 
kérdés megoldását e lnapol ja és a döntést későbbi 
időre hagyja . Ez az egész, a mi Schneemann fény-
n y o m a t á b a n található.1 

1 Schneemann u. o. 90. és köv. old. Részletesebb idézést 
fölöslegesnek tartok. 
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Ismételjük: tessék a vatikáni levéltárban őrzött 
okmányokat közzétenni, hisz tudtommal a levéltár 
V. Pálig a tudósok rendelkezésére áll. Akkor min-
den vetélykedésnek, a mi a kérdés történetét illeti, 
vége van. 

A tomisták az igazságtól nem félnek. 
Szabó Szádok, O. P. 

A jávai majomember. 

Az 1891/2. évben az egész világot meglepő fel-
fedezést tett Dubois Jenő, hollandi katonaorvos, a ki 
kormánya megbízásából Jáva és Szumátra szigetén 
geologiai és anthropologiai kutatásokat végzett. 
A Solo-folyó part ján fekvő Trinil falucska közelében 
a vezetése alatt dolgozó hollandi altisztek egyike 
tertiär (harmadkor) rétegekben rég kihalt emlősök 
maradványai mellett egy zápfogat és egy koponya-
tetőt talált, egy évvel később pedig, 15 méter távol-
ságban az első lelettől, egy másik altiszt egy régen 
kihalt anthropoid majomnak bal combcsontját fedezte 
fel, a mely nagyon hasonlít egy pathologiailag el-
torzított emberi combcsonthoz. E három csontlelet-
ből Dubois megszerkesztette a csontleletek tulajdo-
nosát és arra az eredményre jutott, hogy a rég kere-
sett összekötő kapcsot az ember és a majom közt 
megtalálta s e címen egyenesen já ró majomember-
nek (pythecanthropos erectus) keresztelte el. 

A jávai csontleletek természetesen mindenfelé 
a legnagyobb érdeklődést keltették. A darwinizmus 
és haeckelizmus szélső követői nagy lármával hipo-
tézisükhöz a még szükséges utolsó láncszemet látták 
benne s mint ilyet írták le és mutatták be a vi-
lágnak.1 

A higgadtabbakban gyanút keltett mindjár t a 
találás módja és körülménye. Mi jogon lehet követ-
keztetni, hogy a két különböző évben egymástól 
tekintélyes távolságban talált csontrészek egy és ugyan-
azon egyéné voltak? 

1895-ben a három darab jávai csontlelet a Ley-
denben összeült nemzetközi zoologikus kongresszus 
elé került, a hol Virchow a csontok értékét az őket 
megérdemlő fokra leszállította. Jelentése e leletekről 
Platz2 szerint e két mondatban foglalható össze: 

1. A tetőcsont és a fog majomhoz tartoznak és 
a combcsonthoz semmi közük. 

2. Ez a majom korántsem simpánsz, miként 
Dubois tévesen hitte, hanem egy az összes ember-
szabásúaktól különböző majom, mely a gibbonhoz 
áll legközelebb. 

Természetes Virchow objektív és elfogulatlan 
ítélete, a kihez még hasonlóan nyilatkozott Ranke 

1 Pl. Méhely Lajos: Brehm «Az állatok világa», Budapest, 
1902, I. 50—51. 

2 Az ember eredése, faji egysége és kora, Budapest, 
1905. 22. 

és több más, azokat, a kik mindenkit, a ki nem 
az ő nézetüket vallja, elfogultnak tartanak, nem 
elégítette ki, hanem tovább is űzték kisded játé-
kukat a könnyen hivők félrevezetésére az anthro-
popithecus-szal, míg végre, akarva, nem akarva, 
kénytelenek lesznek erről a kezdetben vérmes remé-
nyekre jogosító, lassankint kétes értékűvé vált hires 
leletről teljesen lemondani. 

Az elmúlt év elején Selenka tanár özvegye és 
Elbert geologus a berlini akadémia támogatásával 
expedíciót szerveztek távol keletre és ez ú. n. trinil-
expedició mindenekelőtt kétségen kívül megállapí-
totta, hogy Dubois emberei a csontokat nem tertiär, 
hanem diluviális rétegekben találták, a mi már 
magában véve elég arra, hogy a leletek értéke nul-
lára redukálódjék, mert nincs olyan anlhropologus, 
ha mégannyira vallja is Ilaeckel tanait, a ki a Homo 
sapiens vagy akár csak a Homo alalus származását 
a majomtól egy, a miocän vagy pliocün, tehát a har-
madkor második vagy harmadik korszakánál későbbi 
időre tenné. 

De még mást is fedezett fel a trinilexpedició : 
az emberi élet kétségtelen nyomait a pythecantropos 
korában. Ugyanazon rétegekben, a hol Dubois embe-
rei a hires csontokat találták, nagymennyiségű ser-
tés-, szarvas- és bivalycsontokat is találtak és ezek a 
csontok némán, de elvitathatatlanúl tanúsítják az 
elfogult anthropologusoknak a tévedésüket. Ezek a cson-
tok azt bizonyítják, hogy ugyanabban a korban, a 
mikor a «majomember» sétált Jáva szigetén, voltak 
ott más emberek is, a kik főztek, a minek kétség-
telen jelei a terjedelmes tűzhelyek, a velő kiolvasz-
tására megégetett csontdarabok, a kik már házi és 
védelmi eszközökkel rendelkeztek, mert a csontokon 
köszörülés és bevágások nyomai látszanak, sőt a kik 
talán már az elefántcsont értékesebb voltát is ismer-
ték, mert a talált elefántcsontleletek kétségtelenül 
bizonyítják az emberi kéz megmunkálását, szóval a 
műveltség egy bizonyos, habár nagyon kezdetleges 
fokát. Pedig az anthropopitecusról még senki sem 
állította, hogy főtt eledellel élt vagy házi eszközöket 
készített volna! Még Haeckel törzsfájában is, a hol 
a huszonegyedik helyet foglalja el, úgy szerepel, 
mint egy gyapjashajú papua-négerhez hasonlító, de 
még beszélni sem tudó individuum, a ki ma jom-
módra hordákban él, fákon mászkál, gyümölccsel 
táplálkozik, fegyverzetül dorongokat használ.1 E fel-
fedezések után a haeckelizmus legszélsőbb követőinek 
is be kell vallani, hogy erravimus és hogy a jávai 
csontleletekkel javukra bizonyítani mit sem lehet-
Vájjon lesz-e bennük erre bátorság?! 

Takács Guido. 

1 Ezt az «ősembert» Max Gabriel müncheni festő meg-
festette és megtisztelte vele Haeckelt a hatvanadik születés-
napjára. A «nőstény» a földön guggol és szoptatja kicsinyét, 
a «him» fához támaszkodik és szemléli családját. (L. Platz i. 
m. 8. 1.) 
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J^álmáncsehi Domonkos. lLl 

A humanista kor szelleme oly sok egyházi férfiú 
szivét megrontotta, a magyar politikai viszonyok, 
melyek a papi elemet oly nagyon bevonták az állam-
kormányzatba, oly sok papot elvontak tulaj don-
képeni hivatásától, hogy szinte ritkaság az oly főpap, 
ki elég sűrűn tud magának időt szakítani, melyben 
állása kötelességeivel foglalkozik, aki az önzés ezen 
korában, mely az egyházi javadalmak halmozásában, 
vagyis a pénzvágyban valóban megbotránkoztató 
eredményeket mutat föl, elég tisztán hagyta emlékét 
az utódokra. Ezen kevesek egyike Kálmáncsehi 
Domonkos, ki Mátyás alatt mint egy szerény társas-
káptalan prépostja kezdte pályafutását, melyet 
II. Ulászló alatt Kalocsa érseki székében fejezett be. 

Domonkos magyar nemes család sarja, mely 
eredetileg, úgy látszik, a Németi vezetéknevet1 hasz-
nálta. A Németi-család Somogy vármegyében bir-
tokos és különböző neveken fordul elő.2 Elég gyakori, 
hogy birtokosztáskor, vételkor, szétváláskor a család 
különböző tagjai nevöket is változtatják. Könnyen 
lehet, hogy mikor Domonkos atyja Bálint, lakását 
Kálmáncsehi, vagy, mint maga Domonkos nevezi, 
Csehibe tette át, elkezdte használni a Kálmáncsehi 
nevet, melyet azután a család rendesen használt. 
Magáról Domonkos családjáról közelebbit nem 
tudunk ; csak az maradt emlékezetül, hogy Domon-
kosnak voltak testvérei. Kálmáncsehi születését 1425 
tájára tehetjük. 

A kor szelleme s tudományos iránya elvárta, 
hogy az egyházi pályára készülők magasabb kikép-
zésben részesüljenek. A hazai főiskolát, Pécs egye-
temét vagy a külföldet kellett ezen célból fölkeresni. 
Kálmáncsehi a bécsi egyetemre ment s 14511 tava-
szán a hallgatók közé iratkozott.3 Hogy tanulmányai 
mennyi ideig tartottak s mily eredménnyel végződtek, 
nem tud juk ; de mesteri vagy doktori cimét sem ő 
nem használja, sem mások nem említik. 

Tanulmányai befejezésével mint egyházi férfiú, 
mert a kisebb papi rendjei bizonyára megvoltak, 
udvari szolgálatba lép. Ha a későbbi összeköttetéséből 
következtethetünk, Vitéz János pártfogolta s támo-
gatta pályája kezdetén, mely több éven keresztül oly 
szerény viszonyok közt halad, hogy Kálmáncsehi 
nevét sem említik. 1462-re azonban már érdemeket 
szerzett, mert ekkor mint a Fehérvár falain kívül 
fekvő, Szent Miklósról nevezett társaskáptalan pré-

1 Domonkost egy 1474 október 18-iki királyi leirat Németi-
nek nevezi. Fraknói Vilmos : Mátyás király magyar diplomatái. 
Századok, 1898. 869. 1. 

2 L. Csánki Dezső : Magyarország történelmi földrajza a 
Hunyadiak korában. 11. (Budapest, 1894.) 695. 1. — Domonkos 
egyik (édes ?) testvére, kivel 1470-ben Pápai György birtokaira 
támaszt «minden címen», valószínűen zálogul jogot, Adriáni 
Bertalannak nevezte magát. U. o. III. (Budapest, 1897.) 174. 1. 

3 Schrauf Károly : Magyarországi tanulók a bécsi egye-
temen. (Budapest, 1892.) 111.', 263. 11. 

postja áll előttünk. Nem valami gazdag javadalom, 
mert csak a veszprémmegyei Mezőszentgyörgyön,1 

Somogymegyében pedig Csepelen, Viszen, Szárszón, 
Egyházas- és Kisszamárdon említik a jószágait; de 
ügy látszik megjavította a prépostsággal kapcsolatos 
kanonoki állás a fehérvári koronázó templom káp-
talanában.2 Mivel nem valami vagyonos, nem is 
tekintélyes a prépostság; de azért kezdő érdemekért 
elég jutalom s a kor szereplő főpapjai közül nem-
csak Kálmáncsehinek volt az első nagyobb javadalma. 

Hogy eddigi érdemeit mivel szerezte, nem tudjuk. 
Azonban a következő évtizedben leginkább pénzügyi 
dolgokkal, gazdasági adminisztrációval foglalkozik s 
ez talán arra engedne következtetni, hogy kezdő 
működését is ily tereken fejtette ki. 1462-ben folyton 
pénzügyi megbízásai vannak. Mátyás király mellett 
Szegeden van, honnan augusztus 10-én királyi meg-
bízásból Bártfára ment, hogy itt Mátyás nevében 
fölvegye azt a 2000 arany forintot, melyet a városra 
a szent korona visszaváltására Frigyes német csá-
szárnak fizetendő összegből kivetettek.3 Folytatóla-
gosan a fölvidéki városoknál jár t pénzért és némely, 
a cseh rablók kezén levő szepességi helyek kivál-
tását végezte. Augusztus 28-án Zeteni Makó Jakabbal 
Kassán állított ki nyugtatványt a Heves, Borsod és 
Újvár megyék adója fejében fölvett 6412 forintról.4 

Részben az itt szerzett pénzzel Zapolyai István felső-
magyarországi főkapitány társaságában Berthel Márton 
és Barthoss cseh rablókapitányokhoz ment, kiktől 
szeptember 8-án 16.000 forintért kiváltották lvézs-
márkot, Gölnicet, Wagendrüsselt (a mai Merényt), 
Savnikot, Csötörtökhelyet és Iglót.5 Innen egyedül 
tért vissza Kassára, hol október 15-én a Gömör 
megyétől lefizetett s a várostól fölvett 1500 forintról 
adott írást.6 

Az anyagi ügyekkel való foglalkozás nem feled-
tette vele célját, hogy t. i. teljesen az egyházi pályának 
szentelje magát. Épen szülőfalujában, Csehiben tar-
tózkodott s ezzel a gondolattal foglalkozott, mikor 
célját kissé hátráltató kellemetlenség érte. Két fegy-
veres támadást intézett ellene. Kálmáncsehi nem 
rettent meg, fegyvert ragadt, föllármázta a liázbelieket 
s üldözőbe vette a támadókat, kik a mozgolódásra 
futásnak eredtek. A két gonosz egy kamraszerű helyi-

1 Mezőszentgyörgyről 1465-iki oklevél szól (Országos 
levéltár: dipl. osztály, 16246. sz.), a többiről XVI. századi 
adatok szólnak. Csánki, id. m. II. 672. 1., 111. 309., 370. 11. 

3 Erre következtetek Kálmáncsehi fehérvári házaiból, 
melyekről alább lesz szó s hogy a prépostságban utóda, Nagy-
lucsei Orbán, egyben a bazilika kanonokja is volt. 

3 Wagner Károly : Diplomatariuin comitatus Sarosiensis. 
(Pozsony-Kassa, 1770.) 123—124. 11. 

4 Történelmi Tár, 1900. 474. 1. 
5 Wagner Károly : Analecta Scepusii sacri et profani, 

pars II. (Bécs, 1774.) 106. 1. 
0 Kassa város levéltárának 338. sz. iratát kivonatosan adja 

Károly János : Fejérvármegye története. II. (Székesfehérvár, 
1898.) 646. 1. 
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ségben próbált elrejtőzni, de Kálmáncsehi és segítői 
nyomukban voltak s itt elnyomták őket. Kálmán-
csehi még ezekben az izgalmas pillanatokban is rá-
gondolt, hogy ő a papi rendeket akar ja fölvenni s 
azért figyelmeztette társait: ne ám, hogy valahogy 
megsebesítsék, vagy megcsonkítsák az ellenfeleket; 
mert ő akkor szabálytalanságot von magára, nem 
veheti föl a még hiányzó papi rendeket, hanem érjék 
be azzal, hogy olyas veszedelmet nem okozó, kevésbbé 
súlyos veréssel lakoltatják meg a támadókat. Ezek 
azonban nem hallgattak Kálmáncsehi csitító, mér-
séklő szavaira, hanem az egyik ellenfél balkarját is 
lemetszették a dulakodásban. így azután megtörtént 
a baj, melyet Domonkos el akart kerülni, noha ő 
tulajdonképen ártatlan volt. Hogy lelkiismeretét tel-
jesen megnyugtassa, a római szentszékhez fordult, 
hogy ezen, a papi szelídség hiányából eredő fogyat-
kozása alól fölmentést kapjon. II. Pál pápa 1467. 
május 23-án kedvezően intézte el a kérelmet, ameny-
nyiben a pécsi prépostnak fölhatalmazást adott, hogy 
Domonkost, ha a megcsonkított ellenfélnek megfelelő 
elégtételt ad, föloldozhassa, a szabálytalanság alól 
fölmenthesse.1 

A pápai fölmentést minden valószínűség szerint 
követte Kálmáncsehinek pappá szentelése. Benső 
vágya talált ebben a prépostnak kielégítést; mert a 
külső körülmények nem olyanok, hogy ezek miatt 
kellett volna fölvennie hiányzó rendjeit. Megmaradt 
ugyanis régi állásában, legfölebb valamivel gyara-
podott a jövedelme. Mikor Mohorai Vidfi Miklós 
váci kanonok 1470. nyarán Bómában időzött, Kálmán-
csehi részére julius 7-én bullát eszközölt ki, melynek 
értelmében egyszerre több egyházi javadalmat bír-
hasson.2 A kérelmei alighanem az esztergomi káp-
talanban elnyert nyitrai főesperesség — az első a fő-
esperesi javadalmak között — tette szükségessé, mely-
lyel Viléz János jutalmazta Kálmáncsehi szolgálatait.3 

Vitéz esztergomi érsek 1468-ban Mátyás királytól 
megkapta a pannonhalmi apátság gazdag javadalmát. 
Az érsek azonban nem kezelte maga az apátságot, 
hanem Kálmáncsehit tette meg az apátsági javak, 
mondjuk, jószágkormányzójának, adminisztrátorának. 
Valami három éven át viselte ezt a tisztet mint Vitéz 
megbízottja." Már 1468. október 5-én az ő kérelmére 
újította meg Mátyás király a Dénesd lakóinak régi 
birói mentességére vonatkozó kiváltságlevelet, mellyel 
a falubelieket kivette a pozsonyi főispán bíráskodása 
alól; ma jd 1471. április 11-én is ő adja még bérbe 
a pannonhalmi templom világítására jövedelmező 
Mártonfalva jószágot.4 

1 A veszprémi püspökség római oklevéltára. III. (Buda-
pest, 1902.) 186. 1. 2 Fraknói, id. h. 

3 V. ö. A veszprémi püsp. róm. okit. III. 231. 1., Kollányi 
Ferenc: Esztergomi kanonokok 1000—1900. (Esztergom, 1900.) 
XLV1II. 1. 

4 A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. III. (Buda-
pest, 19Q5.) 58. 1. 

Vitéz bukása után Pannonhalma javait a király 
magának tartotta meg. Nagyon is lehetséges, hogy 
Mátyás szintén Kálmáncsehivel kormányoztatta a 
jószágokat mindaddig, míg ennek szolgálatára másutt, 
az erdélyi királyi jövedelmeknél nem volt szüksége. 
1474-ben ezen javak kezelésével bizván meg a király, 
távozott Pannonhalmáról , melynek vagyoni ügyeivel 
a jövőben a budai várnagyok foglalkoznak. 

A hosszas elfoglaltság, mely mások javainak 
gondozásához köti, rákényszeríti, hogy a maga jöve-
delmeinek, birtokainak kezeléséhez gondviselőt keres-
sen. Magához vette tehát testvérének fiát, Jánost, 
1471-ben 400 arany forinton, 2 akó boron s néhány 
merő gabonán kőházat, földeket vett számára Fehér-
várott.1 Mivel pedig a gazdasági ügyek majd ide, 
majd oda szólították, hogy papi tisztjének gyakor-
lásában se legyen akadálya, 1473. december 11-én 
engedélyt szerzett a pápától, hogy hordozható oltáron 
is misézhessen.2 

A király szolgálatában eltöltött évek dús jutalmat 
hoztak Kálmáncsehinek, mert Mátyás 1474. késő 
tavaszán vagy nyarán a Boldogságos Szűz tiszteletére 
szentelt fehérvári koronázó egyház prépostjává nevezte 
ki. Ez a javadalom olyan volt, mint a jobb püspök-
ségek egyike3 s oly jövedelmet adott, hogy pl. meg-
esett, hogy a szerémi püspök szívesen fölcserélte 
egyházmegyéjét a fehérvári prépostsággal. Jövedelme 
a káptalan összes bevételének harmadából és a káp-
talani Fejér, Veszprém, Zala, Tolna, Bodrog, Baranya, 
Somogy, Nógrád megyékben levő roppant számú közös 
birtokon kívül csak neki jövedelmező jószágokból 
került ki, melyek száma éjien nem volt megvetendő, 
így a magában Fehérvárott levő fekvőségein kívül s 
a város mellett levő Ingovány faluban bírt jószága 
mellett Fejérmegyében az övé volt Nána, Kisfile; 
az 1488-iki veszprémmegyei adólajstrom mint Do-
monkos prépost birtokát említi Fokszabadit, Hodoska 
egy részét; Tolnamegyében Tolnát, Tolnaizsákányt 
bí r ta ; az adóból köveikeztetvejelentékenyjavai voltak 
Pestmegyében ;4 Somogyban pedig Tard és egyéb 
jószágok tették a préposti javakat.5 

Fehérvári préposti lakása meg olyan volt, hogy 
bármikor akár királyi vendéget is fogadhatott benne. 

1 Országos levéltár: dipl. osztály, 17592. sz. Másolatból 
hozta Magyar Történelmi Tár. VI. 233-234. 11. 

2 A veszprémi püsp. róm. okit. III. 223. 1. 
3 Hogy ez így volt, elég világosan megmondja II. Ulászló 

az az intézkedése, mellyel Páliczi Mihályt följogosította, hogy 
széküresedés esetén mint kegyúr a veszprémi, győri, csanádi, 
váci, nyitrai püspökségek valamelyikét, vagy a fehérvári 
prépostságot adhatja öccsének, Csáholyi Ferencnek. Fraknói : 
Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez. (Buda-
pest, 1899.) 89-90. 11. 

4 Engel I. K. : Geschichte des Ungrischen Reichs und 
seiner Nebenländer, (Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie 
durch ein Gesellschaft von Gelehrten in Deutschland und 
England ausgefertiget. 49. Th. Halle, 1797.) I. 142. 1. 

s Csánki, id. m. III. 309-310., 370., 271., 466. 1., I. (Buda-
pest, 1890.) 41. 1., II. 672. 1. 
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Épen ez, hogy most már teljesen megfelelő lakása 
volt, lehetővé tette neki, hogy régi kanonoki házát 
600 arany forintért eladhassa az előző állásában őt 
követő Nagylucsei Orbánnak, a ki utóbb még 
a préposttól Kálmáncsehi Jánosnak vett házat is 
megszerezte magának.1 Az anyagi jóléthez nem hiány-
zott az egyházi dísz sem. A koronázó templom pré-
postja nem tartozott egyetlen püspök joghatósága 
alá sem, hanem közvetlenül a pápának volt alávetve 
s miként a pannonhalmi apát, a javadalmához tar-
tozó plébániákon főpásztori joghatóságot gyakorolt, 
a birtokain levő plébániákat ő töltötte be, a plébá-
nosoknak ő adta meg a lelkipásztori tisztök gyakor-
lásához szükséges júriszdikciót. 

Kálmáncsehi gyorsan elintézte Rómában a meg-
erősítése ügyét. Szeptember 3-án Ibafalvi Tamás 
esztergomi kanonok már kiállította helyette Rómában 
a kötelezőt a megerősítése fejében az apostoli kama-
rának, a bíborosok testületének, illetve ezek tiszt-
viselőinek já ró 550 forintról s ebből 245 forintot 
mindjár t le is fizetett. IV. Szixtus pápa a megerősítés 
alkalmával szintén értékes és magas kitüntetésben 
részesítette Kálmáncsehit, mert apostoli főjegyzőnek, 
protonotariusnak nevezte ki. Hogy pedig préposttá 
avatása ne csak külső ünnepségben legyen gazdag, 
hanem a megjelenő híveknek mentől nagyobb lelki 
hasznára váljék, október 1-én 100 napi búcsút enge-
délyezett azoknak, kik az új prépost fölavatásához 
a fehérvári bazilikában megjelennek s itt a karimádság 
előtt a körmenetben s az Alma Redemptoris mater 
kezdetű antifona éneklésében résztvesznek.2 

Az új prépost egy ideig megtartotta még a nyitrai 
főesperességet s tovább viselte az erdélyi királyi 
jövedelmek adminisztrátori tisztét. Ebben a minő-
ségében Mátyás király nevében az év folyamán más 
működést is végez, visszaadja az Abatiaknak hűtlenség 
cimén elkobzott javaikat.3 

Erdélyi adminisztrátorságában módja volt a keleti 
részek ügyeibe betekintést nyerni, a moldvai és havas-
alföldi részeknek viszonyairól értesülést, tájékozódást 
szerezni. Ezt a tapasztalatát értékesítette Mátyás király, 
midőn 1475-ben István moldvai vajdához küldte 
követségbe, aki tudatta a királlyal, hogy kész neki 
meghódolni s a török ellen való küzdelemben a 
magyar seregekhez csatlakozni. Hatvani Gáspár tár-
saságában indult el követségi útjára. Mikor Besz-
tercén állomást tartottak, épen elindulásuk előtt 
István vajda embere kereste föl őket, ki moldvai 
hireket vitt Mátyásnak. A követek átvették a levelet 
s a maguk értesítéséhez zárva küldték el a királynak, 
kit a vajda nevében arra is megkértek, fordítsa sze-
meit a töröktől fenyegetett Moldva felé. Domonkos 
ugyanezen alkalommal értesítette a királyt, hogy 

1 Országos levéltár : dipl. osztály 17593—17594. sz. Máso-
latból megjelent Magy. Tört. Tár. VI. 235—237. 11. 

2 A veszprémi püsp. róm. okit. III. 229—231. 11. 
3 Országos levéltár : dipl. oszt. 17552. sz. 

harmadnapja megkapta a levelét, melyet Drakulának 
a havasalföldi vajdaságba való visszahelyezése érde-
kében intézett hozzá. () megmutatta a levelet a 
bojároknak, kik igen megörültek a hirnek és kérik 
a királyt, hogy kellő haderővel mentől előbb küldje 
hozzájok.1 Utjokat tovább folytatva, találkoztak István 
vajdának más emberével, aki őket június folyamán a 
vajdához vezette, ki már igen várta őket. A követek 
azután átvették a vajda hűségesküjét s a törökkel 
való küzdelmet illetőleg is megállapodásra jutottak 
vele.2 

Ez a követségi út megszakíttatta Kálmáncsehivel 
azt a munkát, melybe káptalanja tagjainak fegyel-
mezése, a korszellem káros kinövéseinek eltávolítása 
végett fogott. Ismerte, a saját tapasztalatából ismerte 
korának egyházi viszonyait, melyek közepette a java-
dalmak összehalmozása épen nem ment bűn számba. 
A fehérvári állapotok azonban már arra a fokra 
jutottak, amelyen alól — nem anyagi, hanem jogi 
szempontból — alig-alig sülyedhettek. A korszellem 
nem ütközött meg rajta, hogy valaki több javadalom 
u r a ; de az mégis föltűnést keltett, lia valaki ugyan-
azon káptalan több kanonoki javadalmát szerezte 
meg magának, sőt több teljesen egyenlő javadalmai 
ruháztatott magára. És Fehérvárott már ez volt a 
szokás. Kálmáncsehi azonban ezt nem akarta tűrni 
s a pápai szék támogatását vette igénybe, hogy e 
kirívó visszaélésnek véget vessen. 

A káptalan, írja folyamodványában, elég java-
dalommal bír, hogy az istentisztelethez kellő számú 
tagot tartson. Hogy a kanonokok elmaradozásából se 
származzék baj, szokássá lett, hogy csak azok él-
vezzék a javadalmat, akik a helybenlakás köteles-
ségének megfelelnek. Azonban a kapzsiság annyira 
elvakított némelyeket, hogy két, sőt több hasonló 
vagy teljesen azonos javadalmat is megszereztek az 
egyháznál, ami azután megfogyasztotta az isten-
tisztelethez szükséges tagok számát; mások meg a 
helybenlakás kötelességének nem felelnek meg, de 
azért követelik a javadalmuk jövedelmét, sőt világi 
hatalom beavatkozásával kényszerítik a káptalant, 
hogy jövedelmöket, mely pedig csak akkor illetné 
meg őket, ha az egyháznak szolgálnának, kiadja. 
Mindebből nap-nap után sok kellemetlenség, kár 
támad, mely javításra szorul. Kéri tehát Domonkos 
a pápát, rendelje el, hogy a jövőben senki se bír-
hasson a fehérvári egyház javadalmaiból kettőt, hanem 
újabb elnyerésekor az előző mindjár t üresedésbe 
jö j jön; azok meg, akik most két vagy több java-

1 Ezt a kívánságukat csak a következő év nyarán érték 
el, mikor azután Baszaráb helyébe ismét Vlad Drakul lett a 
vajdájok. V. ö. Hunfalvy Pál : Az oláhok története. II. (Buda-
pest, 1894.) 151—152. 11. 

2 Fraknói : Mátyás király levelei. Külügyi osztály, I. 
(Budapest, 1893.) 314—315.11., Magyar történ, emlékek, IV. oszt. : 
Magyar diplomáciai emlékek Mátyás király korából. IV. (Buda-
pest, 1878.) 306—309. 11., Hunyadi Mátyás király. (Budapest, 
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dalmat bírnak, e kérelem helybenhagyásának kihir-
detésétől számított egy hónap alatt a fölös számú 
javadalomról tartozzanak lemondani s csak egyet 
tarthassanak meg. Ugyanez legyen a szabály a jövőre 
is azok számára, kik itt valamely új javadalmat 
kapnak, hogy t. i. ezek a korábbi fehérvári káptalani 
javadalmakat egy hónap alatt a prépost kezébe tartoz-
zanak letenni. Aki új javadalmat kapván, az előzőleg 
birtról le nem mond, mindkét javadalmát elveszítse 
s ugyanez legyen annak a büntetése, aki az előzőleg 
birt javadalmához hasonló vagy azzal egyenlő káp-
talani javadalmat akarna szerezni. Az ily módon 
megüresedett káptalani javadalmak a prépost rendel-
kezése alá tartozzanak. Hogy pedig a távollevők ellen 
is legyen fegyvere, arra kérte a pápát, hogy kiközösí-
téssel, javadalomvesztéssel büntethesse őket, ha azon 
időben, mikor nincsenek otthon, világi beavatkozással 
akarnának jövedelmökhöz hozzájutni. A pápa 1476 
március 2-án teljesen a prépost kérelmeinek meg-
felelően intézte el a folyamodványt.1 Hogy azután a 
pápai intézkedéssel megteremtett rendet fönntarthassa, 
Mátyás királytól kieszközölte a kegyelmet, hogy 
prépostsága tar tama alatt egyházának összes java-
dalmait ő maga tölthesse be.2 

Igy most kellő rendben, kellő számú kano-
nokkal, pappal lehetett megtartani azt a fényes ünnep-
séget, melynek az év végén a fehérvári bazilika volt 
a színhelye s melynek előkészületei közvetlen okul 
szolgálhattak a prépostnak, hogy a különben is szük-
séges eljáráshoz a pápai fölhatalmazást megnyerje. 
Ez az ünnepség Mátyás házassága kapcsán az új 
királyné megkoronázása volt. 

A király régtől fogva tervezett házassága 1476. 
tavaszán a megvalósulás előtt volt s Mátyás május 
elején már követségeket küldhetett az egyes udva-
rokhoz, hogy velük a nápolyi király leányával, 
Beatrixszal kötendő házasságát tudassa. III. Frigyes 
német császárhoz s a német birodalmi fejedelmek-
hez a királyi üzenetet Kálmáncsehi vitte meg, aki-
ről ezen alkalommal az őt személyesen ismerő Bon-
tini Antal úgy nyilatkozik, hogy az ily tisztségre 
gondolkodásának nemessége, szép alakja és szónoki 
tehetsége egyaránt alkalmassá tette.3 

A házasság prokurator útján már szeptember 
15-én megköttetvén Nápolyban, itthon, Fehérvárott, 
hova Beatrixot decemberre várták, csak a koronázás 
szertartását kellett elvégezni. Mátyás király decem-
ber 9-én érkezeit Fehérvárra, hol Domonkos pré-
posti házában szállott meg, mert a királyi palotát 

1 A veszprémi püsp. róm. okit. III. 239—240. 11. 
2 Annvira természetes folytatása ez a pápai intézkedés-

nek, hogy azt tar lom, a Nyirkállai formulái közt levő királyi 
okirat Kálmáncsehinek tett engedmény. Az igaz, Mátyás utóbb 
mégis csak addig irogatott a prépostnak, míg ki nem nevezte, 
akit ő kivánt. Kovachich M. Gy. : Formulae solennes stvli. 
(Pest, 1799.) 512-513., 546. 11. 

8 Bonfini Antal : Rerum Ungariearum decades quatuor, 
cum dimidia. (Basel, 1568.) 606. 1. 

Beatrixnak szánták lakásul. Ugyanazon a napon 
megérkezett Beatrix, kit ünnepélyes menetben a 
templomba vezettek, hol Te Deum-ot tartottak, mely 
után a királynét a királyi palotába kisérték, míg 
Mátyás a préposti lakba tért vissza. December 12-én 
megtörtént a királyné megkoronázása, mely alka-
lommal Kálmáncsehi is szolgált az istentiszteletnél, 
a mise alatt ő nyújtotta át az evangeliumos köny-
vet a misét végező veszprémi püspöknek, Vetési 
Albertnek, aki azután a királynak s a királynénak 
vitte, hogy megcsókolják. Mátyás az örvendetes na-
pok alkalmával gazdag adományokban részesítette a 
koronázó egyházat.1 

A rendezés munkáját , melyet Kálmáncsehi a 
káptalanában megkezdett, folytatta egyháza más tag-
jainál, a javadalmához tartozó plébániákon, mely 
alkalommal azután a pécsi püspökkel, Ernuszt Zsig-
monddal jött összeütközésbe. Kálmáncsehi, mint a 
pápának közvetlenül alávetett főpap, úgy értelmezte 
a maga jogi állását, hogy prépostsága összes birto-
kain végezheti mindazon egyházkormányzati ügye-
ket, melyeket a megyés főpásztorok a maguk terü-
letein gyakorolni szoktak. Ezért azután a birtokain 
levő papoknak, klerikusoknak megtiltotta, hogy a 
megyés püspököknek illetményeket ne fizessenek, 
megakadályozta, hogy a pécsi püspök Tolnán, Re-
mesden, Szentkozmadamjánban, Szentmártonban, Her-
telenden egyházlátogatásokat végezzen, sőt papjainak 
egyházi büntetések fenyítékével tiltotta, hogy magu-
kat a pécsi püspök joghatósága alá ne bocsássák. 
A jogi összeütközésből per lett, mely itthon, amint 
látszik, a pécsi püspök kárára dőlt el, mert ez a 
pápához fölebbezett s pápai bírákat kért az ügy el-
bírálására. IV. Szixtus 1478. augusztus 12-én a bosz-
niai püspököt s a diákói prépostot bizta meg az 
ügy megvizsgálásával s az Ítélet meghozatalával.2 

A döntésre mindenesetre kedvezően folyt be az a 
körülmény, hogy IV. Szixtus Vitéz Jánosnak visegrádi 
fogsága idején az esztergomi érsekkel szemben is a 
fehérvári prépost javára döntött, mikor ezt a pr ímás 
joghatósága alól kivette.3 Magát az ítéletet nem is-
mer jük ; de alig volt sérelmes a prépostra. 

Kálmáncsehi a következő évben egyházi méltó-
sága mellé politikai tisztséget is akart szerezni. 
1479-ben György kalocsai érsek halálával megürese-
dett a főkincstárnoki méltóság s erre Kálmáncsehi 
és Nagylucsei Orbán iparkodtak szert tenni. Tehetség 
dolgában mindkettőt alkalmasnak tartották volna a 
tisztségre, de Nagylucsei előnyére szolgált, hogy előbb 
helyettes kincstárnok volt s igy az adóbehajtások 
terén már gyakorlatra tett szert. Igy azután Nagylucsei 

1 A pfalzi követ jelentését 1. Schwandtner György : Scrip-
tores rerum Hungaricarum veteres et genuini. I. (Bécs, 
1746.) 519-527. 11. 

2 A veszpr. püsp. róm. okit. III. 251—252. 11. 
8 Pray György : Specimen hierarcliiae Hungaricae. I. (Po-

zsony—Kassa, 1776.) 10—11. 11. 



10. szám. RELIGIO 231 

lett a kincstartó. A fehérvári bazilika főpapját pedig, 
mondja a kortárs, más tisztességre, udvari méltó-
ságra s fontos követségekre szánta a király. Mivel 
nemcsak képzett, feddhetetlen életű, hanem egyszers-
mind kellemes megjelenésű s igen csinos férfiú volt, 
a király több fontos követséggel bizta meg, melyet 
becsülettel, dicsőséggel végzett el.1 

Az bizonyos, hogy a kincstári tiszttől nem a ki-
rály ellenszenve vagy valami hibája miatt esett el, 
hanem mert Mátyás szeme úgy látta, alkalmasabb 
lesz arra a tisztségre Nagylucsei. Alig egypár év múlva 
oly tetemes javadalmat juttatott Kálmáncsehinek, a 
ki időközben 1482-ben búcsúkkal gazdagította egy-
házát,2 mely világos jele a király kegyének s bizony-
sága, hogy a prépost «becsülettel, dicsőséggel» végezte 
a királytól rábizott munkákat . Ezekért, a kor szo-
kása szerint, gazdag apátság lett neki a jutalma. 

Sörös Pongrác. 

Egynehány megjegyzés a praemotióról szóló 
vitához. 

Hogy a valódi szabadság fogalmához az ön-
elhatározás jegye tartozik, vallják elvben azon filo-
zófusok is, a kik a praedeterminismus hívei. A töb-
biek helyett csak Goudint említem, a ki a «Philo-
sophia divi Thomae» cimű müvében a szabadság 
ellen intézett támadásokra így felel: «Midőn szent 
Tamás — ezek Goudin szavai (in 2. diss. 39. q. 1. 
a. 1.) — azt állítja, hogy az akarat tevőlegessége 
nem ered valamely külső meghatározó tényezőtől 
akkor azon meghatározó tényezőt tartja szem előtt, 
a mely az akaratnak nem hagyja meg a választási sza-
badságot és azon képességet, hogy önmagát meg-
határozza; de nem szól arról a meghatározó ténye-
zőről, a mely szabad természetéhez képest meghatá-
rozza azt. Ez azon elhatározás, hogy válasszon és 
magát elhatározza.» 

Ezen éles megkülönböztetés igen alkalmas arra, 
hogy a praedeterminismus híveit megkülönböztessük 
azoktól, a kik az emberi akaratot nem szabadnak, 
hanem sziíkségképeninek, mint Spinoza, vagy az 
Istennel és a többi tényezőkkel szemben csak szen-
vedőlegesnek, mint Herbart,3 vagy, mint a materialis-
ták, anyagi erőnek állítják. 

A praedeterminismus hivei ugyanis mind szent 
Tamás követőinek tartják magukat, a kinek tana 
szerint (P. I. II. q. 2. a. 1. és egyebütt) a szabadság-
nak alapja kettős: először külső (P. I. II. 19.) maga 
az Isten, a ki azt akarja, hogy némely dolgok szük-

1 Bonfini, id. m. 631—632. 11. 
2 A veszprémi püsp. róm. okit. III. 276—277. 11. — 

Ugyanezen évben mint Váradi Péter kalocsai érseknek egyik 
ülnöke szerepel a somogyi plébánosoknak a veszprémi káp-
talan ellen a tizednegyedek miatt folytatott perében. Kova-
chich M. Gy. : Supplementum ad Vestigia comitiorum apud 
Hungaros, II. (Buda, 1800.) 375. 1. 

3 Psych, als Wissenschaft. 105. 1. 

ségképen történjenek, némelyek esedékesen s azért 
némely eredmények létrehozatalára szükségesen mű-
ködő okokat alkalmaz, a melyek eredménye nem 
marad el ; más eredmények valósulására azonban 
esedékes okokat alkalmaz, a melyek eredménye okaik 
természetének megfelel. 

A szabadság belső oka szent Tamás szerint (a 
23. voluntate Dei), távolabbi és közelebbi. Távolabbi 
oka a szabadságnak a lélek szellemi volta és annak 
értelmi ismerete ; közvetlen oka az akarásnak termé-
szete, a mely az ismeret minőségének megfelel. Ahol 
az ismeret csak anyagi és összetes, ott nem lehet 
szabadságról szó ; mert nincs meg az ismeretben 
azon általános szempont, mely föltétele az akarati 
tevőleges közömbösségnek (indifferentia actualis); ez 
csak olyan vágyakodásban van meg, a mely a jóra 
nemcsak egy meghatározott dologban és azzal össze-
tesen, hanem általában és elvontan törekszik. S mi-
vel az értelmi ismeret a jót általában és elvontan is 
felfogja s az egyes dolgokat az általánossal össze-
hasonlítja, úgy természetes, hogy az akarat szükség-
képen csak a jót, mint olyat kívánja. De mivel ezen 
jó, mint olyan, különböző fokozatokban van meg az 
egyes dolgokban, melyek összehasonlítva a jóval, 
mint olyannal, nem szükségképeni tárgyai az aka-
rásnak, innen van, hogy az akarat, mely az ismeret 
következménye, nem szükségképen van meghatá-
rozva a tárgyaktól, mint olyanoktól, hanem közö-
nyös a különböző fokozatú javak iránt. S ha mégis 
az egyiket vagy másikat választja, annak oka termé-
szetesen nem a tárgyban, hanem az akarat elhatá-
rozásában rejlik. 

Ez a filozófiai benső oka az emberi szabadság-
nak, a melynek megerősítésére, vagy jobban mondva 
világossá tételére szoktuk fölhozni az öntudatból 
eredő bizonyítékokat, továbbá azon érveket, a me-
lyek a jog, erkölcs, bűn, büntetés stb. fogalmaiból 
levezethetők s itt bízvást mellőzhetők. 

Tehát nem a tárgyban rejlik az elhatározás 
végső oka, hanem az akaratban. Szent Tamás és a 
thomisták tanainak összefoglalásából tehát az ön-
elhatározást lényegesnek találjuk az akarati szabad-
ságnál. 

Az akarat azonban nem feltétlen az ő szabadsá-
gában, hanem függ először a tárgy megismerésétől 
(nihil volitum, nisi cognitum); továbbá az indító 
okoktól, melyek az akaratra, vágyakodásra indítják 
(obj. appetibile), továbbá az önkéntelen indelibera-
tus aktustól, a mely az akaratban mindenkor támad, 
valahányszor valamely tárgyat megismerünk s mely 
a szabadságot megelőzi (actus pr imo primus), a mely 
az utolsó célra való meghatározásunknak kifolyása ; 
függ továbbá és pedig lényegesen, mint minden mű-
ködés, az isteni közreműködéstől (concursus), a mely 
nélkül, a mint nincs lét, úgy nincs működés. Ezen 
isteni közreműködés azonban vagy együttes (simul-
taneus), mint általában minden működésnél, vagy 
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ezenfelül képzelhető megelőzőnek, a mely azután 
elhatározólag működnék az akaratnál oly értelem-
ben, hogy miután a cselekvésre minden feltétel meg-
van, vagy a schola szavai szerint, in actu primo 
proximo, valóságos akarássá, actus secundus-sá le-
gyen. 

Azok után, a miket e kérdés megvilágítására 
szükségképen előrebocsátani kellett, könnyű lesz 
megfelelni azon kérdésre, vájjon az együttes közre-
működésen kívül a megelőző elhatározó működés 
(praedeterminatio) is kívántatik-e? A felelet: nem. 

Minthogy az akarat, ha minden eddig említett 
feltétel megvan, e praedeterminatio nélkül is olyan 
állapotban van, hogy működhet ik; be nem látható, 
mire való még egy előhatározás (praemotio), a mely 
azt meghatározott cselekvésre indítsa. Mert ha van 
képessége in actu pr imo proximo, önmagát is el-
határozhatja, mert hiszen ebben áll — mint láttuk — 
a szabadság fogalma; ha pedig még ekkor sem ké-
pes, akkor nem szabad. Egyrészt tehát azt követelni, 
hogy az önelhatározás lényeges postulatuma a sza-
badságnak, másrészt pedig azt állítani, hogy az ön-
elhatározás nem érvényesülhet külső tényező nélkül, 
merő ellenmondás. 

Továbbá a praedeterminationak (előhatározás-
nak) mindig azon határozott eredménye lesz, a 
melyre természetszerűleg indít, a mellyel szemben 
az akarat nem érvényesülhet s ez az eredmény tu-
lajdonképen nem az akarattól függ, hanem a prae-
determinatiótól, mely az akaratot teljesen hatalmá-
ban tartja, (ezek a praedeterminationak meghatáro-
zásai a thomistáknál). 

Hogy pedig ilyen körülmények közt nem lehet 
önelhatározásról, tehát szabadságról szó, önmagától 
világos. 

A praedeterminatio föltevésében minden csele-
kedet Istenre volna visszavezetendő és pedig nem-
csak mint megengedő, hanem tevőleges működő 
okra. A mennyiben ezen érvnek gyöngítésére azt 
szokták felhozni, hogy Isten csak a tett lénytani 
részének okozója, nem pedig egyúttal morális (er-
kölcsi) sajátságainak, az teljesen érték nélküli, mert 
semmiféle erkölcsi előzmény nincs arra nézve, hogy 
miért akarja Isten az embert inkább a rosszal ösz-
szekötött tényre, mint a jó ra praedeterminálni (meg-
határozni). Azt igenis értjük, hogy Isten megengedi, 
hogy a bűnös bűnbe essék s büntetése legyen a 
bűn, feltéve, hogy valamely megelőző, tőle függő 
cselekmény által érdemetlenné tette magát hatható-
sabb segélyre ; de hogy positive a praedeterminatio 
folytán kénytelen legyen olyasmit tenni, a mi rossz, 
azt semmiféle ok nem igazolja. S ha ezzel szemben 
azt jegyzik meg, hogy a praedeterminatio nem kény-
szerít, hanem csak biztosságot hoz létre, az a ne-
hézséget meg nem oldja, mert a biztosság a praede-
terminatio, mint ok és actus secundus (okozat) közt 
csak a szabadság hiányából magyarázható, a meny-

nyiben az (a praedeterminatio) magával ragadja az 
akaratot, a mely lehet, hogy voluntarie, szívesen hó-
dol neki, de bizonyosan nem szabadon. Hogy a sza-
badság ilyetén magyarázása mennyire nem egyez-
tethető össze a dogmákkal, itt mellőzöm ; de, hogy 
hogy az lényegében determinismusra vezet, röviden 
ki akarom mutatni. 

A determinismus bármely formája szerint az 
actus secundus (az akarati működés) oka az akara-
tot elhatározó, akaraton kívüli tényekben rejl ik; 
anyagiakban, ha materialismusról van szó, erköl-
csiekben, ha psichikai determinismusról szólunk. 

A praedeterminismussal járó szabadságra helye-
sen alkalmazzák azon hírhedtté vált mondás t : «az 
ember szabad, de megkötözött kezekkel, vagy a bi-
lincsre vert ember szabad, sensu diviso, azaz, ha 
bilincseitől feloldják;» mert szakasztott ilyen az em-
ber a praedeterminatio hatása alatt, sensu compo-
site, és szabad csak sensu diviso, azaz akkor sem, 
mert a nélkül semmire sem képes; hiszen tőle (a 
praedeterminatiotól) függ, nem ugyan szükségké-
pen — mint mondják — de infallibiliter, csalhatatla-
nul az actus secundus. Mintha bizony az infallibili-
tásnak a működésben más valami alapja lehetne a 
szükségességnél. 

Ha nem szükségképeni az összefüggés, nem is 
csalhatatlan. Az ilyen értelemben vett praedetermi-
nismus bizonyára nem különbözik Descartes és Leib-
nitz véleményétől, mely szerint a nagyobb indító ok 
szükségképen elhatározó, ügy hogy két egyenlő jó 
jelenlétében kikerülhetetlenül Buridán problemati-
kus állatkája irányadó a cselekvésben. Mert nem az 
épen a tévedés Leibnitznál, hogy nagyobb vagy 
kisebb jó között történik a választás, hanem az, 
hogy egyáltalan nincs választás a nagyobb jó jelen-
létében, mert mindig döntőleg hat az akaratra s 
mindig infallibilis, csalhatatlan a nagyobb jó utáni 
törekvés, a mi lényegében ugyanegy a praedetermi-
natioval, csakhogy szelídebb az alakja. 

Kant kategorikus imperat ivumának megszületé-
sekor nagy volt az öröm afölött, hogy ime megvan 
a nagyszerű fölfedezés, mely az akarat szabadságát 
megmenti. Nem az okok döntenek — így szól a de-
terminismus prófétája — hanem az erkölcsi öntudat 
imperativuma (a vak parancs okok nélkül). Ezen 
deus ex machina épúgy belső szükségességgel jár , 
mint Leibnitz judiciuma, melynek jelenlétében meg-
van az eredmény és pedig csalhatatlanul, de bizo-
nyára nem szabadon. 

A deterministák vagy az erősebb indító okban, 
vagy az akarati teltben már meghatározott kénysze-
rűségben,1 melyet belső kényszerűségnek neveznek, 
vagy «az agy- és gerincvelő szerveiben ivadékról-
ivadékra átörökölt s minden izükben változatlan 
haj lamok természetén alapuló jellemben» találják a 

1 Pauer : Psychologia. Az ethikai determin. elmét. 
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meghatározó erőt. Mindezen és hasonló kifejezések-
ben s az általok kifejezett elméletekben azon hi-
bára akadunk, hogy az általuk jelzett akaraton kívüli 
faktor elhatározólag hat az akaratra. E tekintet-
ben azonban ugyanaz a praedeterminismus és deter-
minismus álláspontja. Mert az akarati szabadság 
fogalmára nézve döntő csak az, vájjon az önelhatá-
rozáshoz van-e még más külső tényezőre szüksége az 
akaratnak vagy sem? 

A deterministák nyíltan állítják s tagadják az 
ónelhatározás lehetőségét e tényező nélkül és a ke-
reszténybölcselet tanítói a praedeterministákkal egye-
temben küzdünk ellenök azon egyszerű okból, mert 
ha nem az akaratban magában rejlik az önelhatá-
rozó erő, akkor az nem szabad. Ám a praedetermi-
natio physica ugyanazt a szerepet játssza az akarat-
tal szemben, midőn ez már minden kellő tényezővel 
van ellátva. 

Ha az erősebb indító okok élénken jelentkeznek 
lelki szemeink előtt — mondja Drobisch — szük-
ségképen úgy cselekszünk mindig, a hogy ezen in-
dító okok hatnak. Természetesen nem fizikai kény-
szerről beszél.1 S miért nem fogadjuk el e tan t? 
Mert ez esetben — ez az általános felelet — az aka-
rat nem szabad s nem ura tetteinek. Ámde a prae-
determinatio — véleményem szerint — sokkal erő-
sebben indítja az akaratot, mint «az erősebben indító 
okok élénksége», mert fizikailag hat. Bajos volna egy 
praedeterministának kimutatni, hogy ő előnyösebb 
helyzetben van a deterministáknál. 

Végül a praedeterm inismus hivei a szabadság 
védelmében kimagyarázhatatlan nehézségekbe ütköz-
nek s végre is az utolsó megoldás helyett olyan 
Du-Boys Reymond-féle «Ignorabimus», vagy sko-
lasztikus nyelven szólva misztériumba burkolódznak, 
melynek csak az az egy baja, hogy kinyilatkoztatva 
és bebizonyítva nem lévén, nem a hit tárgya s nem 
is lehet filozófiai követelmény (postulatum). S ebben 
is van közösségük a deterministákkal, a kik tudat-
lansággal védekeznek, mondván : «hogy nem látják 
tisztán, hogy az akaratukat determináló ok mennyi-
ben van túlsúlyban a többi fölött.» 2 

Egy másik filozófiai postulátum magyarázatánál 
elkerülhetetlen segédeszköz a praemotio, az igaz; 
azon föltevésnél ugyanis, hogy Isten mindent csak 
dekrétumaiban ismer meg. Ezen esetben a prae-
motio az egyedüli mód az esedékesen jövő szabad-
akarati tények megismerésére. Csakhogy enemű de-
krétumoknál sokkal jobb magyarázatot nyújt azon 
elmélet, mely szerint az említett szabadakarati té-
nyek saját tárgyilagos igazságukban fölismerhetők, 
a mennyiben Isten végtelen lényege minden igazság-
nak, az esetlegesnek is visszatükröző médiuma; esz-
köz, a melyben és a mely által (medium quo et in 
quo) Isten minden igazságot ismer; hasonlóan az 

i Psych. 260. 1. 2 Pauer n. 1. h. 

Isten teremtő hatalmához, a mely létrehozója min-
den létezőnek a semmiből s ugyanily módon az 
isteni lényeg megvilágítása minden igazságnak, az 
esedékesnek és föltételesnek is. 

A mi szent Tamás tanát illeti, nagyon világosan 
látható az (distínctionum 38. a. 9. 1. a. 5.). Mielőtt a 
dolog létezik, létét nem birja önmagában, hanem 
csak okaiban. Vannak azonban okok, a melyekből 
szükségképen következik az eredmény, a mely meg 
sem akadályozható, és erre nézve van oly ismere-
tünk, mely a bizonyításnak eredménye (scientia 
demonstrativa). Ilyenek pl. az eklipsis és egyáltalá-
ban a természettudomány tételei, a melyek nem 
hypothesisek. Más eredmények nem mindig szük-
ségképeniek s nem is mindig következnek az okok-
ból, hanem csak egyrészt s ezekről csak megközelítő 
ismeretünk van. Ilyen ismerete van az orvosnak az 
egészségről vagy a bekövetkezhető halálról, vagy a 
meteorologusnak az esőről vagy szélről. 

De vannak okok, a melyekből kétféle eredmény 
következhetik s ezekre az okokból semmiféle hatá-
rozottság vagy biztosság nem háramlik (et in istis 
causis effectus de fuluro nullám habent certitudinem 
vel determinationem : et ideo contingentia ad ut rum-
libet in causis suis nullo modo cognosci possunt) és 
azért okaikban semmi módon sem ismerhetők meg. 
De midőn már a valóságban történnek, akkor van 
meghatározott létük és azért, midőn a valóságban 
vannak, biztossággal megismerhetők, mint például, a 
ki Socratest futni látja, minthogy szükségképeni do-
log, hogy Socrates szalad, azért erről bizonyos az 
ismeret. 

Mindazon szövegekre, a melyekben szent Tamás 
ezeket és ezekhez hasonlókat m o n d j a : «quidquid 
est entitatis et boni in actu, a Deo procedit mediante 
voluntate», továbbá «Deus in concursu ad actum 
peccali influit et agit» (a. 2. q. 2. in II. diss. 37.); 
csak az következik, hogy Isten közreműködik, de 
nem az, hogy elhatározólag (praedeterminative) indít. 

Továbbá szent Tamás (in II. dist. 37. q. 2. a 1. 
ad 2. és 1—2. q. 75. a. 1. Summa Th.) azt állítja, 
hogy Isten nem egyenes oka a vétkes tettnek, mivel 
egyenes oka a véteknek az, a ki akár saját, akár 
más akaratát a vétekre indítja és pedig annak nem-
csak a rossz formai szempontja szerint, hanem egy-
általában a tettre, a mely bűnös. Már pedig a prae-
determinatio erre indítja az embert. 

Isten ugyanis az angyali tudor állítása szerint, 
nem lehet okozója annak, hogy valaki az Istentől 
elforduljon, mert hiszen Isten mindent önmagára, 
mint utolsó célra, indít és vezet ; lia pedig valaki 
mulandó vagy bűnös dolog felé fordul, vétkezik; 
Isten tehát ilyenre nem indíthat. Már pedig — tesz-
sziik mi hozzá — a praedeterminatio ilyenre fordí-
taná az ember akaratát s így Isten önmagának ellent-
mondana. 

Quaest. 80. azt állítja szent Tamás, hogy a bű-
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nös cselekedet egyenes oka csak az akarat és pedig 
azért, mivel csak az a bűn okozója, a ki egyenes 
oka az akarat i cselekedetnek. Már pedig a praede-
terminatio egyenes oka az akarati cselekedetnek, 
tehát egyenes oka a bűnnek is, a mit szeut Tamás 
tagad. 

És ha szent Tamás — mint sok helyütt — azt 
tanítja, hogy Isten tényezője a bűnös cseleke-
detnek, a mennyiben cselekedet, az csak azt bizo-
nyítja, hogy minden tetlhez kívántatik közreműködés, 
mert anélkül nincsen lét. Hogy azonban az akarat 
ezen meghatározott bűnös tettre határozza el magát, 
annak oka csak az akarat, mely az isteni közremű-
ködést bűnös cselekedetre használja. Isten ugyanis 
előre látva, hogy mire fogja magát az akarat elhatá-
rozni a konkurzussal, ezen értelemben adja meg 
neki azt. 

Érdekes P. Turci, a dominikánusok generálisá-
nak azon nyilatkozata (Serry história cogr. 1. 4. 
c. 21.), hogy ő kész bárkit is magisterré tenni, a ki 
csak egy helyet is tud fölhozni, melyből a thomisták 
decretumait ki lehetne magyarázni. 

És bizony nehéz is volna olyat találni és a leg-
ki tünűbb thomisták, mint Cajetanus, Aegidius Roma-
nus, Petrus de Tarantasia, Is. de Neapoli, Henricus 
Gorcumensis, Capreolus Ferrariensis, Orius, Giachomo 
Y. Bunderius Gandavensis, Etienne Paris., Franciscus 
de Victoria jóllehet szent Tamást követték, nem 
voltak praedeterministák. Komdrik István S. J. 

Az elephantinei zsidó-arámi papyrusok• (in.) 
III. Jahu papjainak memoranduma a jeruzsálemi 

perzsa helytartóhoz. 
Előbbi c ikkünkben említettük, hogy Mibtahjäh 

egyik háza Jahu, vagyis Jahweh temploma közelében 
feküdt. A Sayce—Cowley-féle gyűj temény két okmá-
nyának adataiból* tud juk azt is, kik laktak a tem-
plom szomszédságában. Nyugat felől feküdt Mibtah-
jäh-nak első férje után örökölt háza s a «királyi üt», 
persze nem valami boulevard, hanem egy szerény 
kis utcika, mely a templomnál zsákutcává lőn. Dél 
felől a templom két telekkel érintkezett. Az egyik-
nek gazdája az elephantinei kosfejű Hnum isten** 
egyik papja volt, bizonyos Marduk (?) bar Pelto nevű 
egyptomi ; a másik ház Mibtahjäh tulajdonát képezte, 
ugyanaz, melyet apjától sikerült elpörölnie. Kelet felé 
valami Gadól bar 'Osac nevű zsidó lakott. A mint 
látni, az egy Marduk bar Pelto-t kivéve, a templo-
mot csupa zsidó háztulajdonos vette körül. 

A míg a perzsa birodalom erősen állott, a zsidó 
katonai telep tagjai és a bennszülöttek kölcsönös 
viszonya látszólag jó volt. Legalább a már ismerte-
tett okmányokban semmit sem találunk, a miből az 

* E 13-15 ; J 5—8 (ed. Staerk, p. 21, 34.). 
** V. ö. Brugsch i. m., 294. 1. 

ellenkezőre következtethetnénk. Csakhogy úgy látszik, 
e j ó viszonyt csakis a körülmények kényszerítő ha -
talma eredményezte. Mert a mint II. Darius idejében 
a perzsa birodalom gyöngülni kezdett, Egyptomban 
forradalmi szellők kezdtek fújdogálni, melyek 405-ben 
a perzsák ura lmát egy időre elfújták.* E forrongás 
előjeleinek tekinthetjük azt a pogromfélét, mely 
Darius 14. évében, vagyis 411. Kr. e. Jahu temploma 
ellen irányult és annak elpusztításával végződött. 
Erről az eseményről a Sachau által közölt két pa-
pirusból értesülünk. 

Mind a két szöveg annak a levélnek másolata, 
melyet a pogrom után három évvel Jedonjah és 
társai, mint Jahü papjai, Jeruzsálembe menesztettek 
Bagóhi-hoz, az ottani perzsa helytartóhoz, arra kérve 
őt, hogy az elpusztult templom helyreállításához 
szükséges engedélyt eszközölje ki. ígérik, hogy ked-
vező esetben minden bemutatott áldozat után bizo-
nyos pénzbeli «adomány»-ban lesz része és e lmond-
ják, hogy a templom ügyében levél út ján a jeruzsá-
lemi főpaphoz, Jahuhanan-hoz és a szamariai hely-
tartóhoz, Sin-uballit-hoz** (Sanaballat) is fordultak, 
de eredmény nélkül. 

Már e nevek is muta t ják a levél történeti érté-
két. Megérdemli tehát, hogy fordításban is közöljük, 
csak elébb még egy megjegyzést a Sachau által kö-
zölt két szöveg értékét illetőleg. 

Az egyik szöveg (A], melyet Sachau facsimilé-
ben is közöl, igen jó karban lévő papyrus s a mi 
fő, teljes. A másik (B) csonka; fele (hosszában) 
hiányzik, úgy hogy a soroknak csak eleje maradt 
meg. Ámde ezek a töredékek is elégségesek annak 
megállapításához, hogy mind a két szöveg az erede-
tinek csak közvetett és nem épen hibátlan másolata. 
Ép azért teljesen elhibázoltnak tart juk Sachau for-
dítását, mely a probléma szövegkritikai részét figyel-
men kívül hagyja és az egyes szövegeket egymástól 
függetlenül értelmezi. Az ide iktatott fordítás e hiá-
nyon segíteni akar. [...] jelenti a ß - b e n hiányzó 
részeket; < . . . > a kombináción alapuló, (...) pedig 
az értelem kiegészítése miatt szükségessé vált betol-
dásokat tünteti föl. A sorok számai A-ra vonat-
koznak. 

A levélszöveg ime ez: 
1 [Urunknak, Bagóhi-nak, Juda helytartójának 

szolgáid Jedonjah és társai, papok Jeb várában, üd-
vözletet. 

2 Urunk, az ég és föld Istene kívánjon < neked 

* V. ö. E. Meyer, Gesch. d. a. Aegypt. II, 394. Wiede-
mann chronológiája, ki a XXVIII. dynasztia egyedüli uralko-
dójának, a saïs-i Amyrtaeusnak uralmát 414—408-ra, a men-
des-i (XXIX.) dynasztia kezdetét pedig 408-ra teszi, hibás. 
Erre nézve most már az elephantinei levelek révén kézzel-
fogható bizonyítékunk van ; az egész politikai helyzet, melyet 
az alább közölt levél elénkbe tár, csak úgy érthető, ha a 
perzsa uralom még 708-ban tartotta magát. 

** V. ö. Kmoskó, A zsidók politikai története a hel-
lenismus kezdetén. Budapest, 1906. 34—42. 11. 
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békességet>] minden időben és állítson kegybe Da-
rajawahűs [király előtt 3 és házának fiai előtt ezer-
szer jobban, mint most, és hosszú életet] adjon ne-
ked és örvendj és egészséges légy mindenkoron. 
4 Most (pedig) szolgád, Jedonjah [és társai így szól-
nak (hozzád): Tammúz havában] Darajawahus király 
XIV. évében, a mikor Arsám 5 kivonult s a király-
hoz ment, [* ez az a < g a z t e t t > , a melyet Hnub 
isten papjai elkövettek Jeb] várában Wajdrang [tár-
saságában], a ki itt f ra tarka (?) 6 volt: pénzt és 
(egyéb) holmikat adtak neki ,* hogy, úgy[mond: Jahü-
nak Jeb várában levő templomát] eltávolítsák onnét. 
Erre az 7 istenverte Waj drang levelet küldött Nacpa-
jânhoz, fiához, a ki [hadnagy volt S wën várában, 
mondván] : Jahú istennek 8 Jeb várában lévő tem-
plomát rombolják lel Erre Natpajân egyptomiakat 
véve magához, [más hadakkal együtt Jeb várába 
jövének] fegyverestül, 9 behatoltak a templomba, 
földig lerombolták és kőoszlopait, [melyek ott vol-
tak, összetörték. Azonfelül] öt nagy kaput, 10 faragott 
kövekből való építményt, melyek ahhoz a templom-
hoz tartoztak, [elpusztítottak, ajtószárnyaikat kiemel-
ték, 11 az ajtók sarkait] — ezek rézből valók vol-
tak —, fájuk burkolatát, mely csupa cédrus volt, a 
[falak többi részeivel együtt és minden mást, a mi 
ott 12 volt,] tűzzel elégettek és az arany és ezüst 
áldozati csészéket és egyéb tárgyakat, [melyek abban 
a templomban voltak, elszedték 13 és eltulajdonítot-
ták]. Pedig őseink Egyptom királyainak napjai óta 
építették e templomot Jeb [várában ; és a mikor 
Kanbüzí Egyptomba bevonult, 14 ezt a templomot] 
fölépítve találta ; és Egyptom isteneinek valamennyi 
templomát lerombolták, [de ebben a templomban 
senki semmit nem bántott. 15 És miután ilyenfajta 
dolgokat] cselekedének, mi feleségeinkkel és gyerme-
keinkkel zsákruhába öltözködtünk és böj [töltünk és 
Jahu-hoz, az ég urához imádkoztunk, 18 a ki] (nagy 
látványosságot) mutatott be nekünk ezen a Wajd ran-
gon : a kutyák lábairól lerántották a bilincseket és 
min[den vagyona, melyet összegyűjtött, tönkre ment ; 
és mind azok a férfiak, 17 a kik] rosszat kívántak 
ennek a templomnak, megölettek és mi néztük őket. 

De már [előbb is, abban az időben, mikor ez a 
szerencsétlenség 18 megesett] velünk, levelet intéztünk 
a dolog felől Urunkhoz és egyszersmind Jahuhanan 
[főpaphoz és jeruzsálemi paptársaihoz] és testvéréhez 
Ostan-hoz, 19 illetve cAnani-hoz; és a zsidó neme-
sek egyetlenegy levelet [sem küldtek hozzánk.] Azon-
felül Darajahüs király XIV. évének [Tammúz hava 
óta] 20 egészen a mai napig zsákruhá[ban j á runk és 
böjtölünk ; asszonyaink olyanok lettek, mint az öz-
vegyek] : kenőccsel nem kendőzik magukat 21 és bort 
nem isznak, sót attól fogva egészen [Darajahüs ki-
rály XVII. évéig] minhäh-t és tömjént és égőáldoza-
tot 22 nem ajánlottak föl ebben a templomban. 

Most tehát [szolgáid: Jedonjah és társai] és a 
zsidók, Jeb polgárai mindnyájan, így szólnak: 23 Ha 

urunk jónak látja, legy[en rajta, hogy ez a templom 
felépüljön, mert minket nem] hagynak építeni. Tekints 
24 jóságod és kegyességed letéteményeseire, a kik itt 
[Egyptomban vannak. Tőled hozzájuk levél küldes-
sék] Jahú isten temploma végett, 25 hogy felépüljön 
Jëb várában, úgy a mint [előbb föl volt épülve; és 
mi étel-, tömjén-] és égőáldozatot fogunk bemutatni 
26 Jahű oltárán a te nevedben és imád[kozni fogunk 
éretted minden időben : mi és asszonyaink és fiaink] 
és a zsidók 27 valamennyien, a kik itt vannak. Ha 
így teszel, a meddig a templom fö[lépül, adomány-
ban lesz részed Jahu, az 28 ég istene] előtt minden 
ember részéről, a ki égő- vagy (béke)-áldozatot mu-
tat be, (még pedig) knkrín-ezüst értékének megfele-
lőt, ezeret [aranyértékben. (?) Ez okból 29 levelet 
küldve, az egész] ügyet tudtodra adtuk. Egy levelet 
nevünkben Delájáh-hoz és Selemjäh-hoz, [Sanabal-
latnak a samerin-i helytartó fiaihoz menesztettünk. 
30 Mindarról, a mi velünk történt], Arsámnak sem 
volt tudomása. Darajahüs király XVII. évének Mar-
heswán havában. 

Mivel az általunk adott fordítás Sacliau-étól több helyen 
eltér, kötelességünknek tartjuk ezeket az eltéréseket kellő-
képen igazolni. 1—2. S. : Heil möge Unser Herr der Gott des 
Himmels dir gewähren . . . Nézetünk szerint a «selâm mâràn 
alâh smajja jis'al» mondatban az első szó az előbbiekhez 
tartozik. A sémi epistolograpliiának már legrégibb typusai-
ban, mint például az amarnai levelekben és egyebütt is, a 
bevezetés rendesen ez: A-na X. Y. béli-ia líi sulmu (a)-dan-nis. 
«Az én uramnak X. Y.-nak béke nagyon !» Az adannis ( = na-
gyon) szónak nyomát az elephantinei szövegben is fölismer-
hetjük A-ban a jis'al saggi'a ( = kiván sokat) kifejezésben, 
mely jelen alakjában érthetetlen ugyan, de egészen önkénte-
lenül eszünkbe juttatja az ószövetségben oly gyakori mon-
dást : sâ'al bislóm cpulán = valakit üdvözölni. A kifejezés 
tárgyát, vagyis az üdvözölt személyt birtokraggal kifejezve 
a salcm után lesz : jis'al bislámák saggi'a, vagyis : Jahú nagy 
üdvözletet küld neked. Igaz, hogy ez a beszéd a mi füleink-
nek szokatlan, de ha a jis'al az eredetiből került A-ba, a szö-
vegnek józan értelme máskép alig lehet. Sachau : möge dir 
gewähren; de ebben az esetben a szövegben jis'al helyett 
hacp'el alakot várnánk, a mint Sachau maga is beismeri. — 
5—6. A megcsillagozott kifejezés a strassburgi papyrusból 
való, mely e helyen minden valószínűség szerint az eredeti-
hez legközelebb áll. A és B önkényesen meg vannak rövi-
dítve. A strassburgi papyrus ugyanis Jahú templomának le-
rombolásán kívül egy kút betömése miatt is panaszkodik, 
minek következtében az elephantinei erődben szolgáló kato-
nák nem tudtak ivóvízre szert tenni. (Szövegét 1. Sayce és 
Cowley kiadásának 78. köv. 1.) — U. o. gaztett] duskarta. 
A szó értelme bizonytalan ; Clerm. Ganneau : méfait. — fra-
tarka] valami hivatalbeli ember cime. — 7. istenverte] lhj\ 
Sachau lefordítatlanul hagyja. A szó, a mint azt Lidzbarski 
a «Deutsche Litteraturzeitung» 1907. 50. számában helyesen 
sejtette, ugyanaz, mely az első nérabi föliratban is előfordul; 
syrül lhâ = delevit, extinxit ; innen part. pass, pe'al = el-
patkolt, elpusztított, vagy más efféle nem hizelgő jelszó. — 
8. fegyverestül] így B ; e h. A «tegezestül». V. ö. Lidzbarski 
cikkét az i. h. — 9. öt nagy kaput B] A pleonastice «kő-
kaput». — 10. ajtószárnyaikat kiemelték]. Sachau resaihom-ot 
olvasva, így fordít : und ihre Köpfe cjjmw. Szerintünk das-
saihöm ; a papyrusban r és d között nincs különbség ; itt 
kapukról lévén szó, «fejekről» szó sem lehet, ellenben ajtó-
szárnyakról ( = dassä) igen. Ugyanúgy értelmezzük a rákö-
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vetkező çîraihôm zî b-sêsajjâ kifejezést is, mely helyett o. : 
çiraihôm zi dassajjä. A papyrus a kettős sínt kétszer írja, 
mint azt a saqqin ( = zsákruha) szóban teszi két izben is 
(15. és 20. sor). — 11. falak] ussarna (v. ö. Ezdrás 53.9) asszy-
rül asurrû = fal — többi részeivel együtt] sjrja- = s'êrifr = 
maradvány, nem sídM- (Sachau, a ki mészre, vagy esetleg 
stuccora gondol) ; a fordítás A után indul azzal a különb-
séggel, hogy az 'am előtt lévő fölösleges zí part. rel.-át B 
szövege alapj án elhagytuk. — 13. Kanbûzî = Kambyses. — 15. 
Talán B szerint jobb volna ez a fordítás: «És a mikor effélék 
történtek». — 16. látványosságot mutatott be nekünk]. V. ö. 
Mesa' föliratának 4 sorát ; 4) 118, 7. Sachau az egész monda-
tot félreértette. — 18. Fordítás B szerint ; A fogyatékos. — 
25. fogunk bemutatni B] A: be fognak mutatni. — 27. Ha 
igy teszel B] A hibás.— 28. A megígért bahsis nagysága meg 
nem határozható. A szöveg érthetetlen. Kmoskó Mihály dr. 

R ó m a . Az új interdioecesanus szemináriumokai illető 
rendeletek. Nem egy rendeletével tanúsította már eddig 
is a Szentatya meleg érdeklődését az egyik legfőbb egy-
házi ügy, a fiatal papság nevelése iránt s nemrégiben 
ismét egy új kongregációi rendelet adatott ki, pápai 
jóváhagyással, mely az olasz interd. szemináriumok 
törvényeit határozza meg. Az okmány első része a 
szemináriumok igazgatására vonatkozik s az illető püs-
pöknek szól, ha a papnevelő intézet egy egyházmegyéé 
s a püspököknek, ha egy ily intézetben több egyház-
megye papságát képezik (seminarium interdioecesanum). 
A püspökök kötelesek évenkint legalább egyszer meg-
győződni az intézetek állapotáról ; nem szabad a pap-
ságra készülőknek az intézeten kívül lakniok; az egy-
házi rendek feladási idejét a következő szabályok hatá-
rozzák meg: a tonzurát nem lehet feladni a theol. 
propedeut. éve előtt, a kisebb rendeket a theologiai tan-
folyam első két évében lehet feladni, a szerpappá szen-
telés nem történhetik a negyedik év húsvétja előtt s 
az áldozópappá szentelés a tanulmányidő vége előtt. 
Majd részletes szabályok következnek a szentelések előtt 
való vizsgálatokra vonatkozólag ; a ki nem akar fel-
szenteltetni (gondoljunk a kényszerpapságra !) vagy erre 
méltatlan, aligha lesz pap, ha ezen szabályokat betart-
ják. Az interd. szeminárium fenntartási költségei a püs-
pöki javadalmakból, a megszüntetett egyházmegyei sze-
mináriumi alapból, egyéb forrásokból, melyeknek e 
célra használását a Szentszék megengedi s végre a pap-
ság és hivek adakozásából fedezendök. Igen részletes 
megjegyzések a jámborság-, tanulmányok- s fegyelemre 
vonatkozólag, tanulmányrendvázlat, az intézetek higiéni-
kus viszonyait s az egyháziak viselkedését illető rende-
letek fejezik be az okmányt. 

* 

F l ó r e n c . A metodista felekezet terjedéséről Olasz-
országban a «Church Progress» néhány érdekes adatot 
közöl. E szerint a metodista hitterjesztők, az utolsó 
évtized alatt nem kevesebb, mint fél millió dollárt köl-
töttek Itália megtérítésére. Tanaik azonban nem igen 
terjednek, mert a 34 millió itáliai és svájci olasz között 
mindössze csak 3449 metodista van (közülök 266 Rómá-
ban). Ezen számba be vannak értve a nem olasz meto-
disták is. De ha még ezeket is olaszoknak tekintjük és 
felvesszük, hogy a metodisták tavaly 100.000 dollárnyi 
kiadással szemben 75 új metodistát tudnak felmutatni, 
egy-egy olasz liitujoncra 1300—1400 dollár esik. Ha 

tehát a hitterjesztés ugyanily arányokban halad, még 
vagy 36.000 esztendeig kell élnünk, ha az újhitü Itáliát 
akarjuk látni és még vagy 2.500,000.000 dollárt kell a jó 
angoloknak hitük terjesztésére fordítaniok. Ha mosoly-
gunk is ezen urakon, mégis tisztelettel kell meghajtanunk 
előttük, mert van pénzük, mikor szent ügyükről van szó. 

— e — 

M i l á n ó . Ferrari biboros érsek nagyböjti főpásztori 
körlevele arról szól 1. mi a pápa ; 2. mivel tartozunk 
neki? Egy fejezet külön a modernizmusnak van szen-
telve. A modernizmus az igazhitűség ellen súlyos enor-
mis tévedéseket követ el. A régi eretnekségek ez új for-
rása most már a pápa és a püspökök tanítása világá-
nál eléggé ismeretes lett. Könnyen lehet kikerülni. És 
itt következik azután Ferrari bibornok főpásztori levelé-
nek nagy feltűnést keltett része. Annál szomorúbb, úgy-
mond, látnom, hogy antimodernista részen sajnálatos 
túlbuzgóság kezd lábra kapni, a mely az igazságot és 
a felebaráti szeretetet egyaránt sérti. Mindenféle közle-
ményekben nyilvánosan modernistáknak neveztetnek 
oly férfiak, kik erre okot nem szolgáltatlak. Az ily vakon 
itélő írók mindenütt modernizmust látnak. Nyilt vagy 
leplezett célzásokkal még püspököket is megtámadnak 
az ilyen túlzók. Ferrari bibornok ezeket a kihágásokat 
mélyen fájlalja s kívánja, hogy egyházmegyéjétől a mint 
a modernizmus, úgy az a túlzó szellem is távol maradjon. 

* 

B e r l i n . A lenggelölő törvényjavaslat megszavazása 
a porosz urakházában nagy küzdelem után február 27-én 
megtörtént. Bülow, illetve a császár, 143 szavazattal 111 
ellenében győztes maradt. Ezen a nevezetes ülésen jelen 
volt a porosz királyi trón örököse is, de csak egy pá-
holyból nézte az egészet, pedig az ülésteremben akár 
szavazhatott volna. A császárné édes testvére, Günther 
Ernő schleswigi herceg, megjelent az ülésteremben s a 
javaslat ellen szavazott. A katholikus egyház részéről 
Kopp és Fischer bibornokok vollak jelen, egyszerű papi 
civilruhában, jobbkezükön a püspöki gyűrűvel. Mikor a 
72 éves Radziwill herceg, a 82 éves Hompesch gróf s a 
többi katholikus hercegek, grófok és bárók a két egy-
házi fejedelemnek sorban kezet csókoltak, az újságírók 
elkülönített helyén szörnyűködések kezdtek felhang-
zani — «ily jelenet az urakházában», — úgy hogy ezeket 
a felnőtteket ki kellett oktatni arról, hogy ez az egész 
jelenet nem rabszolgai csúszás-mászás, hanem hű kath. 
emberek «szabad» hódolata volt. Kopp bibornok fel is 
szólalt. Röviden, nagy súllyal, finom éllel (feingeschliffen) 
beszélt. A trónörökös kihajolt a páholyból, úgy hallgatta. 
Még a miniszteri székekből is siettek a nagyothallók a 
bibornok közelébe. «Fájdalommal, úgymond, de eré-
lyesen» köteles a kormány követeléseinek ellenmondani. 
Itt szükség esetében való védelem esete nem forog fenn. 
Szomorú állapotokat teremtenek. A magántulajdon az 
emberi társadalomban az alapjogok egyikét alkotja. 
Állam és törvény nem teremtik, hanem őrei és oltalmazói 
kötelesek lenni.» Az erélyes tiltakozást élénk tetszés 
követte. A szabadelvű polgármesterek padjain néma 
hallgatás vett erőt. Szabadság ! Mit nem követnek el a 
te nevedben ! Von der Schulenburg gróf rettentő igazsá-
got vágott a rabló politika lovagjainak a szemébe: «Az 
atyák sirjai felett idegenek szántsanak ! Ha a t. ház a 
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javaslatot megszavazza, a saját sírját ássa meg, öngyil-
kosságot követ el». És csakugyan : a szociáldemokraták 
gúnyosan nevetnek a markukba, készen kapják kezükbe 
a jövő programmját. «Expropriation des éxpropriateurs. 
Voilà!» Legkeservesebb volt az őszbeborult Radziwill 
herceg helyzete. O unokája annak a lengyel hercegnek, 
a ki 1815-ben első porosz helytartója volt a porosz-
lengyel nagyhercegségnek s a ki a porosz királyok sze-
retetét és barátságos érzelmeit hirdette a lengyeleknek. 
Mekkora változás, milyen felfordulás! «A miniszteri 
székek felfogása (micsoda kiméletesség) porosz alatt-
valókkal ádázabban bánik mint a gyarmatok négereivel». 
Hasztalan volt minden. Még az ősz Haeseler tábornagy 
közbelépése is, hogy a lengyelek ellen folyósítandó mil-
liókat fordítsák a hadseregre. Az «erőszak» elvének 
győzni kellett. «Polgármesterek, professzorok, bankárok 
vágták ki a veszedelemből Bülow herceget», mondta 
másnap a «Berliner Tagblatt». Két nap múlva még egy-
szer végig vágott ez a lap a byzantin szellemű «diadal-
mas» előkelőségek csoportján : «Parlamentáriusban nem-
csak tudást keresünk, de jellemet is !» Alea iacta est ! 
Az erőszak szülöttjét nem lehet az erőszak utján feltar-
tóztatni. De majd elkövetkezik a felsőbb hatalom ideje. 

* 

E i c h s t ä t t . (Bajorország.) Állami szűkkeblűség. Ba-
jorországban van 5 királyi és 1 püspöki papnevelő hit-
tudományi főiskola. Lyceum a nevök. Az 5 királyi 
lyceum tanárai nem ugyan fényes, de igen tisztességes 
ellátást kapnak az államtól. Átlag feljutnak 5—6000 
márka évi fizetésig. Az eichstätti püspöki lyceum 11 
tanára ellenben, dacára, hogy világhírűén jeles intézetté 
tették és teszik az eichstätti főiskolát, a királyi hittani 
főiskolák tanáraiéhoz képest igen szűk ellátásban része-
sülnek. 2200 koronával kezdik, 3000 koronával végzik 
30 évi munka után. Az eichstätti egyházmegye kicsiny 
és szegény. Népnek és papságnak óriás megerőltetésébe 
kerül a bámulatos intézetnek fentartása. A szükség 
igazán kiáltó ; de szavát nem hallja meg az, a kinek 
meg kellene hallania, t. i. az állam. Hány százezer már-
kát takarított meg a bajor állam azon a címen, hogy 
addig semmivel sem segítette az eichstätti világhírű 
seminariumot ! Még a protestáns császárnak is éberebb 
a figyelme a katholikus érdekek iránt, mint a bajor 
kormányé. Straszburgban például most szó van arról, 
hogy a katholikus hittudományi kar egyházjogi tanszé-
két rendkívüliből rendessé emeljék, a mi a tanszék költ-
ségét évi 15.000 márkára emeli fel. Meglesz, mert a 
császár is akarja. Persze, hogy a császárnál csak poli-
tika a nagy jóakarat. 

* 

B o r d e a u x . Lecot bíboros érsek nagyböjti körlevelé-
ből. Franciaország erkölcsi elfajulásáról, ennek az elfa-
julásnak mélységes mély fokáról, ha fogalmat akarunk 
szerezni, Lecot bibornok ezidei nagyböjti körlevelét kell 
elolvasni. Fősúlyt a bíboros főpásztor az ifjúság neve-
lésében beállt hihetetlen lelketlenségre fekteti. Rend-
kívüli erély, rendkívüli keménység nyilatkozik meg a 
bibornok szavaiban, a hibák és bűnök ostorozásában. 
Hogyan nevelik a francia ifjúságot jelenleg az állami 
iskolákban? Mit mernek az újmódi tanítók és tanfér-
fiak? «Az iskolákban, úgymond, — ó káromlások ká-
romlása! — nem foglalkoznak egyébbel, mint az Isten 

elleni hajszával. A Szentháromság, az Úr Jézus, a bol-
dogságos szűz Mária szentséges és áldott neveit nem 
lehet, nem szabad emlegetni. Erre nincs joguk. Mind-
ezt kiverni kell az iskolából, mint az idők pora alatt a 
régi iskola padozatának hasadékaiban összegyülemlett 
erkölcsi férgeket száműzni kell az iskolai könyvtárak-
ból La Fontainet, a ki Istenben, mint éltetadóban hisz, 
Racinet, a ki imádja az Örökkévalót, Lamartint, a ki 
áhítatos imában fordul a holtakhoz, Viktor Hugót, ki 
hallgatást «parancsol» nemzetekre, mikor Isten a hősök 
felett itél ! Még cifrább dolog történik ! Megcsonkítják 
e nagy gondolkozók műveiből az Isten nevét. Tanügyi 
ripacsok a legalsóbb fajtából arra a hihetetlen vakmerő-
ségre vetemednek, hogy nyomorult prózájokat teszik 
legjelesebb költőink szövege helyébe s mivel kitörölték 
az Isten nevét, ostobául tapsolnak maguknak, hogy a 
zsenik vonását a maguk tintafoltjával helyettesítették. 
Hol van az igazságszolgáltatás, hogy a tulajdonjog 
megsértését megtorolja és megbüntesse a legnagyobb 
tiszteletre méltó nevek gonoszlelkű beinaszatolóit, az 
irodalomnak e meghamisítok ? Ily levegőben nevelkedve 
mivé lesz, hajh, az ifjúság, mivé lesznek testvéreink!» 
Kemény leckét kapnak e mélységes romlás miatt Lecot 
bibornoktól a francia katholikusok, kivált a férfi nem-
zedék. Ez is szomorú korrajz. «Voltak úgymond, elveink, 
melyeket századok vallottak s melyek minden idők ha-
talmasságainak, szenvedélyeinek és lángelméinek ostroma 
alatt megerősödének. Ti (francia katholikus férfiak) 
ezeket megszégyeníteni hagytátok balga emberek által 
(par des foux), kik szabadaknak hiszik magukat, mert 
rosszra hajlásúkban senki sem tartóztatja fel őket. Vol-
tak iskoláink, hol Isten uralkodott s hol a lelkiismere-
tek az ő törvényével, a szivek az ő szeretetével ter-
mékenyültek meg. Ti, ti ez iskolák helyett oly iskolá-
kat engedtetek keletkezni, a hol köpnek (borzasztó, 
szórói-szóra : conspuer) az Istenre és arcul verik az 
erkölcsöt. Voltak mindenütt papjaink, kik hirdették az 
emberi természet erkölcsi törvényét vagyis az Isten tíz-
parancsolatát, azután az emberek közt való szeretetnek 
evangéliumi törvényeit. De mi történt? Ahol papjaink 
prédikáltak, templomaink üresek maradtak. Az Isten 
igéjét nem hallgatták csak a nők, kik elégtelenek valá-
nak a romlott tömegekre hatni s következéskép képte-
lenek a bajon segíteni». íme, a francia egyház, a francia 
nemzet siralmas helyzetének a kulcsa : a férfinem val-
lási elfajulása. Ettől a csapástól óvjon meg Isten min-
den országot. A tanullak vallási elfajulása elárasztotta 
Franciaországban az újságok olvasásának zsilipjein a 
tanulatlan férfinépség lelkivilágát teljesen. Innen magya-
rázható az a különös jelenség, hogy az új chalonsi 
püspök, mgr. Sevin, püspökségének jeligéjeül Esther 
könyvéből ezt a mondást választotta : «Dona mihi popu-
lum nieum !» Add nekem az én népemet !» A tanulság 
pedig : ha Franciaország sorsára jutni nem akarunk, 
okvetlenül szövetségbe kell összegyűjteni a népet, még 
mielőtt a pokol és az ő szövetségesei elidegenítenék 
Istenétől és egyházától. 

* 

G e n f . Calvin városából calvinista és nem calvinista 
dolgokról. — Calvinista dolog például a vegyes házasság 
és a házastársak válóskodása. A vegyes házasság annyi-
ban, hogy ha protestantizmus nem volna, a vegyes 
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házasságok nem okoznának annyi bajt ; a házastársak 
válóskodása pedig azért, mert annak a protestantizmus 
igen termékeny melegágya. Soha, mióta 1874-ben a 
szövetségi törvény a válást elismerte, annyi házasságot 
Svájcban nem bontottak föl, mint 1906-ban. A tavalyi 
adatok összege még ismeretlen. 1906-ban a szövetség 
területén 1343 házasság bomlott föl. «Effrayante», ijesztő 
az erkölcsök lazulására nézve. S hány gyermeket ront 
meg a szétbontott, feldúlt házas élet ! Nevezetes, hogy 
míg a protestáns kantonok nagy számmal szerepelnek 
a válások statisztikájában, a katholikus kantonok el-
enyésző csekély számot mutatnak föl. Például, míg 
Zürichben 286, Bernben 213, Genfben 191, Vaudban 125 
volt a felbontott házasságok száma, addig Valais (Wal-
lis) 3, Freiburg 9, Zug 2, Appenzel katholikus része 3 
bontó esetet mutatnak föl. Uri kantonban egy eset sem 
fordult elő. A felbontott házasságok sorában nagy sze-
repet játszanak a vegyes házasságok. Jele, hogy a vallás 
egysége nagy biztosítéka a házasfelek békéjének. Az Isten 
törvénye az emberi érdekeknek legerősebb biztosítéka. 
A vallás elhanyagolása vagy elhagyása anarchia felé 
tereli az egyeseket, a családokat, a társadalmakat kér-
lelhetetlenül. Az emberek vallástalansága némely esetek-
ben ijesztő, némely esetekben nevetséges. Amarra nézve 
példa a lausannei egyetem orosz fiú és leány hallgatói-
nak viselkedése. Anarchisták valamennyien s botrányaik 
egész Svájcban közszörnyűködés tárgyai. A második faj-
tájú esetekre nézve klasszikus a zürichi eset. Itt a 
városi tanács javaslatot terjesztett a kantoni tanács elé, 
hogy ez tiltson el minden reggeli 6 óra előtti haran-
gozást. A gyárak bömbölhetnek, az automobilok töftöl-
hetnek, a vasúti mozdonyok egész fülsüketítésig fütyül-
hetnek. Ez nem zavarja a szabadelvű urak dobhártyáját. 
Harangozni ! Az már más. A ki járt Zürichben, tudja, 
hogy a nagy katholikus templom nem messze van a 
hires szabadkőműves páholytól. Ez mindent meg-
magyaráz. Richard bibornok párisi érsek halála a genfi 
katholikusok körében nagy részvétet keltett, mert a bol-
dogult mint belley-i püspök a száműzött Mermillod 
genfi püspöknek nagy vendégszeretettel nyújtott az egyház-
megyéje területén fekvő Fernex-ben menedéket. —y —la. 

M o n u m e n t » R o n i a n a E p i s c o p a t u s Vespr imi -
ens is . Báró Hornig Károly veszprémi püspök megbí-
zásából közrebocsátja Lukcsics József dr. IV. kötet. 
(1492—1526.) Budapest, 1907. Folio. 564. 1. 

A nagy alkotások sorából való. Tartalma a veszprémi 
püspökségre vonatkozó római oklevelek 34 év folyamából ; 
monumenták, melyekkel monumentumot állít magának 
a Maecenas is, kinek érzéke van az ilyen magasabb 
szellemi javak, a tudomány ilyen érdekei iránt. 

Bevezetésül a közrebocsátó hangyaszorgalommal 
összeállította az erre az időszakra eső veszprémi püs-
pökök élet- és korrajzát, latinul, magyarul ; azután 
következnek a római oklevelek, ezen hü tanúi az egy-
kori hazai történetnek. Az ilyeneknek alapján készül 
majd el az az igazi történelem, mely tények alapján 
ismerteti meg a multat és azokat, a kik ennek a nem-
zetnek múltjában, sokszor a legválságosabb időszakok-
ban, a milyen az erre a kötetre eső is, sokat dolgoztak, 
a nemzet fentartó tényezői voltak. 

Legrészletesebb a képe Beriszló Péternek, ennek az 
igazi középkori püspöknek, ki egész idejét a török ellen 
küzdve tölti el s csatamezőn esik el. Az állam és egy-
ház legbensőbb összeolvadásának ideje ez, melyben a 
hadfiban alig látjuk meg már a püspököt, a mi igen 
szép a polgári érdek szempontjából, de már túlmegy 
az egyház igazi hivatásán s kell, hogy ennek rovására 
menjen. A munkafelosztásnak ez a módja csak ideig-
tartó lehetett, sajnos, hogy a reformációnak kellett erre 
figyelmeztetni az egyházi férfiakat. 

Rendkívül becses anyag az, a mi ez oklevelekben 
foglaltatik ; a veszprémi egyházmegyével áll kapcsolatban 
s mégis az akkori közélet majdnem minden viszonyára 
vet világot. Szinte megelevenedve vonulnak el előttünk 
az akkori emberek vágyaikkal, érzelmeikkel, gondol-
kozásmódjukkal, sok-sok gyarlóságukkal, sok panaszaik-
kal. Micsoda más idő ez, micsoda más viszonya a szent-
széknek a nemzethez ; minden ügyükkel, minden pana-
szukkal Rómába fordulnak embereink s onnan várnak 
igazságot. Ma már azt halljuk, hogy a pápa nekünk 
idegen hatalom ; furcsa, hogy válhatik az atya idegenné? 

Fraknói Bakócz Tamásából, Werbőczy Istvánjából 
már jól ismerjük ezt a kort, a mohácsi csatát megelőző 
időket ; a jelen impozáns kötet sok részletet nyújt hozzá, 
hozzájárul teljességéhez a tárgyilagos magyar történelem 
fölépítésében. Ilyen a magasabb röptű szellemek mun-
kája : dolgoznak a nemzet nagy érdekein. Ilyen nagy 
érdek a nemzet önmegismerése, vigasztalására, okulására. 

Köszönet illesse Veszprém püspökét, hogy a magyar 
tudomány zászlaját ily magasan lobogtatni meg nem 
szűnik. 

* 

Manuale Juris Canonici. Continuo respectu 
liabito ad Hungáriám. Auetore Alexandra Tauber, juris 
canonici et bist. Eccl. o. professore. Editio tertia. Pre-
tium : 13 coronae. Szombathely, 1908. 8°. 782 1. 

I. Taubernek ismert és általam már a Hittudományi 
Folyóirat 1904. évfolyamában, a II. kiadás megjelenése 
alkalmával, megbírált egyházjogi tankönyve immár 
III. kiadást ért. Ezen új kiadás ismét tetemesen bővebb 
a II. kiadásnál (632-ről 782 lapra bővült ki) és, elis-
merésképen legyen említve, szerző a kritikákban elő-
sorolt hiányokon próbált segíteni és pedig több esetben 
elég sikerrel. Itt láthatja a szerző és az olvasó a lelki-
ismeretes kritika hasznát, a jó kritikus félig-meddig 
szerkesztőtárssá szegődik, sokszor talán saját kéziratá-
ból, saját kutatásainak eredményét önti belé kritikájába ; 
épen ezért hiányolnom kell a III. kiadás előszavában 
azt, hogy ott szerző a kritikáknak ez új kiadás elkészí-
tésénél való felhasználását meg sem említi. 

Hogy a részletekre térjek, az 1. §. (Notio iuris 
eiusque divisio) előnyös átigazításokon és bővítéseken 
esett át ; a II. kiadás kritikusa észreveheti, mint tűntek 
el egyes szépséghibák e §. arcáról és mint tellett ki öt 
oldalra az azelőtti kétoldalas §. A régi barbar «coactibi-
litas externa, interna» műszavak eltűntek, a dolog érde-
mére nézve is reáállott szerző a kritikában ajánlott 
Cathrein-féle álláspontra. Legyen ebből ennyi elég. Az 
alábbiakban csak az előbbi kiadásban észre nem vett 
részekre vagy pedig a toldalékokra fogom figyelmemet 
irányítani. 

Egészen új §. a 2-ik : «Falsae theoriae de conceptu 



10. szám. RELIGIO 239 

juris» (22—25. 1.) ; elég terjedelmes, de mégsem eléggé 
szabatos és világos. A «történeti iskola» mestereit elő-
sorolva, szerző jónak véli F. J. Stahl nevéhez infra-
marginalis jegyzetben odatenni: «Ex Judaeo Lutheranae 
sectae assecla evasit;» nem látom be, miért kellett ezt 
megjegyezni. 

Új §-ok a 4., 5., 6., 7. §§, ; a 7. §. a kánonjog biblio-
gráfiáját adja ; ez által is oly hiányon segített a szerző, 
a melyre a kritika reámutatott. 

A 8. §-ban (Operis partitio) szerző ismerteti könyve 
felosztását és azt, mint a II. kiadástól eltérőt, azzal 
indokolja, hogy X. Pius pápa által a kánonjog kodi-
fikációjánál alapul vett ötös felosztást (de personis, de 
sacramentis, de rebus et locis sacris, de delictis et poe-
nis, de iudiciis) tette ő is magáévá, előrebocsátva egy 
bevezetést (Pars Generalis) ugyancsak a készülő új 
kánon-kodex bevezetésének megfelelően, mely a kódex-
ben állani fog e fejezetekből : ade SS. Trinitate et fide 
catholica, de constitutionibus, de consuetudine, de re-
scriptis». 

Ezen utóbbi «Pars Generalis»-ba szerző nemcsak 
azt az anyagot veszi be, a mit, Aichnert követve, a 
II. kiadásban ezen részbe belefoglalt (jogforrások, az 
egyház viszonya az államhoz, az akatholikus felekezetek-
hez és a meg nem kereszteltekhez), hanem belevett egy 
olyan részletet is, a melyet a II. kiadásban az akkor 
követett Aicliner-féle felosztás szerint a «de gubernatione 
Ecclesiae» rész első fejezetében («De exercitio pot. s. 
magisterii) tárgyalt volt: a «censura librorum»-ot. 

Sohasem lelkesedtem Aichner felosztásáért, bár 
könyvét, mint folyton megifjodó régi, megállapodott 
könyvet, becsesnek tartom. De Tauber jelenlegi fel-
osztásánál Aichner felosztását mégis jobbnak kell tar-
tanom. A kódex még nincsen itt. Feltéve, hogy valóban 
az emiitett felosztást szigorúan betartja is a kodifikáció, 
az azonban nagy kérdés, vájjon az egyházjogi «tudo-
mányos» tan- és kézikönyvek is egészen ezen felosz-
táshoz simuljanak-e ? Hiszen az egyházjogirónak szer-
ves egésszé kell gyúrnia a kódex taxativ, száraz jog-
anyagát, a mi máris eltérést fog okozni a kódex beosz-
tásától. De bármint vélekedjék is valaki erről, addig 
legalább is, míg az új kódex nincs itt, nem látom eről-
tetés nélkül keresztiilvihetőnek a régi anyagnak az új 
keretbe való belészorítását. 

Különösen szembeszökő ez az említett, «censura 
librorum»-náI, a melyet szerző a «Pars Gen», libr. Il.-nak 
2. fejezetébe szorít be. E fejezet cime : «Relatio Eccle-
siae Catholicae ad societates religiosas acatholicas». 
Ezen fejezetben azután a «tolerantia», «communicatio 
in sacris» mellett helyet foglal e §. : «De prohibitione et 
censura librorum». De hát kérem, sajnos, nemcsak 
akatholikusok, hanem katholikusok is írnak tilalomfára 
teendő könyveket, és még ha indexre kerültek is ily 
könyvek, szerzőik azért még katholikusok maradnak, 
pláne ha nein is hitellenes, hanem obszcén könyvek-
ről vagy regényekről van szó. Ily könyvek ügye tehát 
épenséggel nem vonható az «acatholicae sectae» cime 
alá. A hitellenes könyvek eltiltásánál is nem a vallási 
társulatba tömörülő írók «felekezeté»-ről, hanem az ő 
egyéniségükről és főleg irataikról van szó. Ez tehát 
mindenképen a «magisterinm» cím alá foglalható csak 
és ha az új kódex tervezetének nincsen külön osztálya 

a «magisterium»-ot illető törvények befogadására, akkor 
e tervezet máris tökéletlennek látszik, mert az említett 
§-t a büntetőtörvénykönyvi részbe sem lehetne foglalni, 
mert például az Index maga eo ipso még nem involvál 
«latae sententiae» büntetést és az egész censura libro-
rum-törvény sem mondható szorosan vett «büntető» 
törvénynek, hanem «pro foro externo» is kötelező és 
érvényre emelhető tiltó törvénynek (a censura praevia-ra 
nézve parancsoló-nak). 

A konkordátumról szerző ezen III. kiadásban már 
bővebben tárgyal, mint a II. kiadásban. A jogforrások 
előadásához megjegyzéseim : A Constit. Apostolorum 
egyes alkotórészeit nem helyesen sorolja fel, a mennyi-
ben a VII. könyvről azt állítja, hogy az azonos a «Di-
dache»-val («continet Didachen»), holott ezen VII. könyv 
azonos a «Ataxayai» (otœtà^stç) cimü irattal, mely épen 
oly rokonságban áll a Didache-val, mint a Didascalia 
( = lib ri I—VI. Constit. Ap.), de rövidebb magánál a 
Didache-nál is. A Constit. Apóst. VIII. könyve pedig 
ismét nem azonos (mint szerző vélni látszik) a «Cano-
nes Hippolyti»-vel, hanem azzal, valamint a «Constit. 
eccl. Aegyptiaca»-val közeli rokonságban van, még pedig 
(Funk és Harnack szerint) úgy, hogy a legrégibb alakja 
volt az, a mit a Constit. Ap. VIII.-ban bírunk, ebből 
lőn azután készítve a «Constit. Aeg.», majd ebből a 
«Canones Hippol.» 

A jogforrások tárgyalásánál zavart okoz, hogy szerző 
nem választja külön a jogforrásokról szóló fejtegetéseket, 
a forrásszövegek collectio-íról szóló fejtegetésektől. 
A «Collectio Pseudo Isidoriana»-ról szóló rész gondos 
átdolgozásra vall. 

A jogforrások közt szerző a pápai iratoknak, külső 
forma szempontjából, csakis két faját sorolja elő: bullae, 
brevia, de nem is tesz említést a litterae, epistolae, 
motuproprío iratokról. 

A vallásváltoztatásról szólva (132. I.) szerző a hor-
vát jogállapotot, mely még az 1844: III. t.-c. alapján áll, 
ismertetvén, fölemlíti, hogy a horvát jogászok az 1844. 
évi III. t.-c.-ben előirt áttérési formalitásokat (2 tanúval, 
4 heti időközben 2 ízben) csakis a katholikus vallásból 
az akatholikus vallásra, nem pedig fordítva, való átté-
rések eseteiben tartják érvényeseknek. Szerző a horvát 
jogászok ezen véleményére nézve állást nem foglal, pedig 
a helyzet világos ; hiszen az 1844 : III. t.-c. valóban csakis 
a katholikus egyházból való kitéréseket szabályozta, a 
katholikus egyházba való belépésre nézve semmiféle 
formalitás nem állott fenn 1868. évig.1 Horvátországban 
ezen törvény 1868. év után is érvényben maradt azért, 
mert az 1868: XXX. t.-c. 48. §-a folytán a horvátországi 
vallásügy autonom üggyé nyilváníttatott, a magyar 
országgyűlés vallásügyi törvényei (1868: LUI., 1895: 
XLIII) Horvátországra már hatállyal nem bírlak, a 
horvátországi autonom törvényhozás pedig mindezideig 
a vallásváltozlatásra nézve novelláris intézkedést nem 
tett. Ez az oka annak, hogy a vegyesházasságokból 
született gyermekek vallására nézve is Horvátországban 
még mindig az 1790/1 : XXVI. t.-c. irányadó (Tauber 
139. 1.), mint volt hazánkban is 1868-ig. 

A «Pars Specialis» első könyvében szerző, a fent 
említett tervezet szerint a «de personis» szóló joganya-

1 I.ásd ennek részletes igazolását m ü v e m b e n : A val lásváltoztay 

( a ) . ' M / ^ à 
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got öleli fel és pedig: de statu laicali, de statu clericali 
(de subiecto, adiunctis et effectibus ordinationis), de 
gradibus hierarchicis (a pápától kezdve a plébánosokig 
és káplánokig), de conciliis, de statu religioso. 

A «minister ordinationis»-ról szóló §-ban szerző, 
mint már a II. kiadásban (1904) a felszentelésre való 
illetékesség címei közt, mint legújabbat, besorozta a 
«titulus incardinationis»-t és pedig a S. C. C. 1898. 
julius 20. decretuma1 alapján. Wernz az ő műve II. köte-
tének 1899. évben megjelent II. kiadásában még nem 
említi ezen «titulus»-t, de az 1906. évi III. kiadásban 
már ő is felveszi azt. Ezen gyors felhasználásért szerzőt 
elismerés illeti. A magyarországi uzusról, a mely nem 
követel dimissorialist a szemináriumban nevelt növen-
dékek felszenteléséhez, szerző ezen III. kiadásban már 
megfelelő terminológiával ír : nem «tacitus consensus 
episcoporum», hanem desuetudo alapján nincs meg 
nálunk a törvényszerű gyakorlat. 

Az irregularitásoknál szerző tévesen sorozza be 
szabálytalanságot okozó büntettek közé az «apostasia 
ab ordine»-t és az «apost. a statu religioso»-t, (a reli-
gione), mert ezek nem, csakis az «apostasia a fide» okoz 
szabálytalanságot.3 

A «De coelibatu clericorum» szóló 69. §-ban (202. 1.) 
szerző ezt mondja : «In bac lege Concilii Trullani non 
fit mentio episcoporum, quorum coelibatus praesup-
ponitur iam ob legem Justiniani». Ez nem egészen igy 
van. Mert a Trullanum (692. 1.) a 6. fejezetben is már 
implicite említi a püspököket (a diaconusokat és a pres-
bytereket is csak így említi, explicite csakis a sub-
diaconusokat), a mennyiben kimondja, hogy a felszen-
telés után a lectorok és cantorok nősülhetnek, de nem 
a subdiaconusok (tehát eo ipso : még kevésbbé a fel-
sőbb rendben levők). De explicite is szól a Trullanum 
a püspökökről a 48. fejezetben, a hol előirja, hogy a 
püspök, püspökké szenteltetése után, köteles nejét ko-
lostorba küldeni; ezen fejezet tehát expressis verbis meg-
vonja a püspöktől azt, a mit a 13. fejezet expressis 
verbis megadott a subdiaconus, diaconus és presbyter 
renddel biroknak, t. i. a feleségeikkel való együttélés 
folytatását. A Justinianus-féle 528. évi törvény (L. 42. 
Cod. 1, 3.) csakis a gyermektelenségre nézve intézkedett, 
a mely törvény még a püspök hitvesének kolostorba 
küldésénél is többet kíván, mert kizárja a püspökségből 
azokat, kiknek presbyteri vagy alsóbb rendi minőségök-
ben nemzett gyermekeik voltak. Ezen Justinianus-féle 
törvény (170 évvel a Trull. előtt) valóban feltételezi már a 
püspöki coelibatust (nőnek kolostorba küldése), de a 
Trullanum ezen intézkedést nem újította fel, meghagyta 
a maga szférájában : a császári jog körében. 

A javadalommal biró kisebb rendű klerikusokra 
nézve nem egészen pontosan mondja szerző, hogy az 
ilyenek, ha megnősülnek, «beneficio privandi sunt» ; az 
ilyenek ugyanis : «ipso facto sunt privati».3 

A pápai legátusokról szóló részben élesen meg kel-
lene különböztetni a túlnyomó részben diplomáciai 
képviseletet teljesítő nuntius és internuntiusokat az 
egyéb pápai követektől; azután az sem teljesen pontos 
megkülönböztetés, ha a nuntius és az internuntius közti 
különbséget annak püspöki és ennek presbyteri rangjába 

1 Szerző (helyte lenül) «constitutio»-nak nevezi. 2 Wernz, Jus 
Decret. II. köt. II. kiad. 223.1. 3 Wernz i. m. 310.1. 

helyezzük csak, mert a nuntiusok «nagyköveti» rangban, 
az internuntiusok pedig csak II. oszt. követ rangjában 
vannak a «corps diplomatique»-ben és a «nuntius» kül-
dése nem ötletszerűen, hanem a katholikus hatalmi 
viszonyra való tekintettel történik (nem katholikus 
államfők udvara mellé nem szervez a pápa I. oszt. 
követséget) . Haiuiy Ferenc dr. 
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M e g j e l e n t : 

A MODERNIZMUS ÉS A KATHOLICIZMUS 
Ir ta: D U D E K J Á N O S dr. 

8°, 224 lap. e g y e t e m i t a n á r . Ára 3 kor. 20 fill. 
Kapható a Szent-István-Társulat kömjvkereskedésében, Kecskeméti-u. 2., 

valamint a vidéki könyvkereskedőknél. 

AKATH. világot ezidőszerint erősen foglalkoztatja a 
modernizmus, vagyis az a legújabb theologiai irány, 

mely a protestáns kriticizmus által megérlelt antikeresz-
tény eszmevilágot a kath. tudományba igyekszik át-
ültetni. Miben áll, mik a tanai, mit akar a kinyilatkoz-
tatott kereszténység helyébe állítani ? oly kérdések, me-
lyek minden, az egyháza sorsa iránt nem közönyös 
katholikust kell hogy közelebbről érdekeljenek. A fönt 
jelzett s most megjelent mű a modernizmust főképviselői-
ben s tanaikat — a «Lamentabili sane» dekretum alap-
ján — rendszerbe szedve mutatja be, olyan tudományos 
készlettel és kritikával, mely ilyen fontos ügyben a nagy-
közönség tájékoztatására és felvilágosítására alkalmas. 

A v i t á z ó k n a k . Gyönyörködtünk a szellemi tornában, Jel, 
melyet tanult férfiak a tomizmus és molinizmus nagy kérdé-
sének megismertetésében vivtak egymással. Azonban a cél 
szempontjából már elég lesz belőle, mert semmi olyast nem 
lehet mondant, a mire ismét nem lehetne újból valamit felelni. 
Az érdeklődők már eleget megtudtak az eddig mondottakból. 
Most már csak egyet óhajtanék, azt, hogy az illető urak nagy 
energiájukat irányítsák arra az ezerféle kérdésre, melyet 
manap a modernizmus felvetett s mellyel ostromolja a keresz-
ténységet. Ezzel igen hasznos és korszerű munkát végeznének, 
melyre pedig oly égető szükségünk van. Itt mutatkoznak 
ugyanis a modern ember lelki sebei. 

Cs. S z o m b a t h e l y . A jelen számra elkésett. 
N. B u d a p e s t . A kath. ember ilyenkor megemlékezik az 

egyházi rendelkezésről : «legalább egyszer egy évben meg-
gyónj s az oltáriszentséget húsvét táján magadhoz vegyed». 
Ezek a lelki élet isteni forrásai, melyekből ha nem merít, 
gyenge, erőtlen marad az ember s élete üres, eszmény nélkül 
való. A hitből élő ember ellenben egészen más szemmel nézi 
és viseli ezt a sokszor súlyosnak látszó köznapi életet is, tud 
remélni és nem csügged, mert van célja életének. 

TARTALOM: Böjti gondolatok. I. — Még egy szó 
a kegyelem és szabadakarat kérdéséhez. Szabó Szádok 
O. P.-től. — A jávai majomember. Takács Gindótól. — 
Kálmáncsehi Domonkos. l.SörösPongráctól.— Egynéhány 
megjegyzés a praemotióról szóló vitához (filozófiai szem-
pontból). Komárik István S. J.-től. — Áz elephantinei 
zsidó-arámi papyrusok. III. Kmoskó Mihály dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika. — y— Za-tól. — Irodalom. Lukcsics : 
Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis. — 
Tauber : Manuale : Juris Canonici. I. Hanuy Ferenc dr.-
tól. — Dudek : A mondernizmus és a katholicizmus 
(megjelent). — Telefon. 
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Budapest, IX. kei\, Ferenc-körút 39. 

Böjti gondolatok- (il.) 

Nagy probléma nálunk katholikusoknál manap 
a papság és a világi hivek, mint ugyanazon egy test 
(Krisztus teste, az egyház) tagjainak viszonya egymás-
hoz. Er t jük ra j ta nem az egyházjogi szervezetet, a 
mi közismeretű dolog; hanem ért jük a kölcsönös 
odaadást, ragaszkodást, egymást megértést, szeretetet, 
a közérdek vállvetett munkálását , az egy uton való 
járást . Úgy látjuk, hogy az egy testhez való tartozás-
nak, a testvériségnek eme szálai erősen meg vannak 
szakadozva. A szeretet helyett elhidegülést, a közös 
munka helyett közönyösséget, nemtörődést tapaszta-
lunk ; még a lelki üdvözülés szent helye, a templom, 
se hozza őket úgy össze, hogy legalább ott szívben 
és lélekben egyek volnának. Ma már, kivált a váro-
sokban, jobbára csak a plébániai anyakönyv mutatja, 
kiknek kellene mindig együtt lenniök, együtt érez-
niök és együtt cselekedniök a világ forgandósága 
közepett. 

Mily lélekemelő kép az, melyet az apostolkori egy-
házról festenek az Ap.Cselekedetek: «Hozzájok(az apos-
tolokhoz) álla az napon (Pünkösd napján) mintegy 
háromezer lélek : kik állhatatosak valának az apos-
tolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és 
az imádságokban.» (2, 42). Ez az együttérzés győzte 
le, illetőleg hódította meg Krisztusnak a világot. 

A széthúzás eme problémája sokszor szóbeszéd 
tárgya, a mi annak a jele, hogy sokan, papok és világiak 
egyaránt, érzik a helyzetnek ferde, sőt azt lehet mondani 
természetellenes voltát. Mondom, sokan érzik ezt, nem 
m i n d n y á j a n ; vannak ugyanis ezenkívül elegen, a 
kiknek szemében a vallási érdek az utolsó, a kiknek 
egész gondolkodása a föld göröngyéhez tapad. Ezeket 
egyházuk állapota egyáltalán nem érdekli, sőt lehet, 
hogy katholikus létökre az ellenség táborából pus-
káznak reá. Ennélfogva a problémát nem szabad úgy 
felfogni, mintha az elhidegülés általános volna ; csak-
hogy a kiknek ragaszkodása egyházukhoz benső, 
azok csupán kisebb köröket képeznek, alig vehe-
tők észre, mert csendesek. Azokról van szó ellenben, 
a kik a soron kívül állanak s egyházhoz való tarto-
zásuk semmiben se nyilatkozik, semmi jóban, leg-
feljebb a megszólásokban, a támadásokban, melye-

ket egyházuk ellen intéznek. S mivel a katholikusok 
a felekezetekhez viszonyítva legtöbben vannak, eze-
ken tűnik fel az elhidegültek száma legjobban. 

A papságra ezen állapot miatt követ dobni, csakis 
benne keresni a baj okát, mint ezt nem kevesen 
teszik, nem lehet. A papi testületben itt-ott előfor-
duló fogyatkozások nem magyarázhat ják meg a baj 
általános és mélyenjáró vol tá t Mivel papom esetleg 
hanyag, mivel esetleg kifogásolható életű, azért nekem 
Krisztus intézménye, tanai, nagy múltú és nagy-
érdemű egyháza kedves lehet, én ahhoz szívvel-lélek-
kel ragaszkodhatom. Gyenge ugyanis az olyan meg-
győződés, melyet egy embernek kifogásolható volta meg-
ingat az intézmény tiszteletében. Lát juk ezt a pro-
testánsokon. Lehethogy egyik-másik az intelligenciából 
lelkészére nem ad semmit, hogy az neki egyáltalán nem 
imponál ; lehet ezenfelül, hogy alig van tartalma hité-
nek, de azért legyen csak szó a protestántizmusról, 
helyt áll ő a mellett és támadni nem engedi, még 
lelkészét sem. 

Ehhez a problémához nálunk csak történeti 
uton lehet férni, csakis a fejlődések menetéből lehet 
megérteni a papság és a világi hivek elhidegült vi-
szonyát. Mi ebben, meggyőződésem szerint, az egykori 
államegyházi voltunkat nyögjük. Megmagyarázom 
közelebbről. 

A történelemből s nevezetesen az országgyűlések 
naplóiból olvasok II. József után. II. József intézke-
déseivel, ha nem is a papiroson, de az életben az 
államegyház kora lealkonyodott, ellenben mind job -
ban és jobban fellélegzeni kezdtek az addig tűrt fe-
lekezetek. A bennük felgyülemlett harag is mind 
jobban szabadabb folyást nyert ; a kisebbségek világ-
szerte ismert elevenségével agitáltak a közéletben, a 
megyegyűléseken, az országgyűléseken, gravamen-
jeiket folyton felszínen tudták tartani ; az aufklärista 
sajtó — katholikus nem volt egy-két folyóiraton 
kívül — szintén az ő ügyüket szolgálta, úgy hogy az 
1848-iki vallásegyenlősítés a közhangulatban régen 
előkészítve, már mint régen érett gyümölcs hullott 
ölükbe. 

A katholikus egyház nem készült fel az új álla-
potra, a hatalom árnyékában ült nyugodtan ; arra, 
hogy sajtó út ján egyrészt a szörnyű támadásokat 
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visszaverni, másrészt hiveit a maga igazairól meg-
győzni, fölvilágosítani kellene, egyáltalán nem gon-
dolt. Hogy ezt mindjárt 1790. óta nem tette, mulasz-
tása marad örökre. Hogy végre csak a 60-as évek-
ben Lonkay indította meg az első katholikus napi-
lapot, még eső után való köpönyegnek sem volt 
mondható. 

A mult század első felében minden, de minden 
közreműködött, hogy a katholikus egyházat még a 
saját híveivel is meggyűlöltesse. A francia forradalmi 
eszmék, a szabadabban mozgó felekezetek ezer oldal-
ról támadták tanaiban, intézményeiben ; azonkívül 
világiainkra roppant hatással volt az, hogy főkegy-
urunk, a király, Bécsben lakott, mely városra pedig 
a magyar a mult század első felében, a Metternich -
korszakban, nagyon görbe szemmel nézett. Ugyan-
csak erőslelkűnek kellett tehát lennie annak, a ki a 
körülmények között nem szégyelte katholicitását s 
megállta az igazságtalanul rásütött «aulikus» cimet. 

Az egyház nem ismerte fel az idők nehéz já rá-
sát, a felülről támogatott ember módjára nem igye-
kezett megfelelő eszközökkel védeni nyáját a telje-
sen megváltozott korszellem ellenében. A mozgó, az 
író, a vádoló ellenfél ellenben minden erejét össze-
szedte, hogy kedve szerint földhöz teperje az egykori 
«domináns» religiót s rajta minden keserűségét ki-
öntse. Szinte csodaszámba menne, ha ennyi káros 
és nem ellensúlyozott befolyás alatt a pásztorok nem 
vesztették volna el híveiket, lia az az állapot be nem 
következett volna, melyről az imént szóltunk s be 
is állott az egész 19. században, úgy hogy ma már 
e tekintetben istenes kezd lenni a helyzet a mult 
század viszonyaihoz képest. A ki erről csak némi 
képet akar szerezni, olvassa el, hogy bántak el 48 
előtt még katholikus követek is a diétán a kápta-
lani követekkel. 

A romlás és a világi hivek elliidegülésének főoko-
zója tehát a mieink által ellen nem súlyozott, sőt 
épen a mieink által is támogatott ellenséges sajtó volt, 
a mihez a helyi viszonyokon kívül később az Európa-
szerte elterjedt keresztényellenes eszmék járultak, 
valóságos Krisztus- és Istentagadás, mely ugyan tönkre 
tette a protestantizmusban is a kereszténységet, de 
a mieink közül is sokat racionalizmusba, vagy épen 
hitetlenségbe (a többi között az 1870-ben becsem-
pészett szabadkőmívességbe) kergetett. Ugy, hogy sok 
magyar katholikusnak egyháza iránt való meghide-
giilése egyenesen hite megingatásából származott. 

A jelen probléma fejtegetésénél tehát a papság 
ú. n. fogyatkozásai csak alárendelt helyet foglalnak 
el, a baj sokkal mélyebb és a hivek megtévesztett 
gondolkozásában rejlik. S ha a baj orvoslására a 
papság fegyelmezése és korszerű működése fölötte 
óhajtandó, a hitükben megingatott lelkek mentésére 
kell gondolni első sorban. 

Az embereknek vissza kell adni hitüket, lelki 
megnyugvást kell nekik szerezni. A főbaj a sajtó 

útján terjedt el s a mai héber sajtó azt még hatvá-
nyozza. Tehát nekünk is a százesztendős mulasztást 
kellene pótolnunk, de ám hatványozott módon. A saj-
tóra (annak minden fajára) kellene fordítanunk ma 
minden gondunkat, minden kiadható pénzünket. 

Mai sajtónk kevés, gyenge és nem eléggé kor-
szerű. Nem figyeljük meg eléggé azokat a vallásellenes 
áramlatokat, melyek ma külföldről fújnak felénk, 
jobbára a meddő politika foglalja le elménket, folyó-
iratainkban pedig a 30—40 év előtti álláspontokat 
fejtegetjük. A könyvek, a szépirodalom, a napisajtó 
mind a kereszténység ellen dolgozik, ügyesen és 
szellemesen. Ám szeget szeggel, ugyanazokat az esz-
méket kellene fejtegetnünk nekünk is, nem paposan, 
nem prédikáló hangon, hanem oly modorban, a hogy 
azt a világi a többi termékekben olvashatja, neki él-
vezhető módon. 

Ma a papság a múlthoz képest tényleg sokat 
dolgozik, kivált a szociális téren. Még csak a sajtót 
(annak minden faját) kellene felkarolni egész ener-
giával s a hinni kezdő emberek, a kiknek lelkök 
most beteg a sok össze-vissza elmélettől, majd újból 
megszeretik egyházukat s helyreáll a papság és a 
világi hivek között a harmonikus viszony. 

A klandesztin vegyesházasságok érvényessé-
gének kérdéséhez. 

Azok után, a mik a «Mixta» c. cikk írójának, 
továbbá Hajdú Tibor dr., különösen pedig Hanuy 
Ferenc dr. urak tollából a Religio 7., 10. és 13. szá-
mában e kérdésre vonatkozólag megjelentek, talán 
nem lesz érdekesség nélkül való, ha az alábbiakban 
megismertetjük a Beligio i. t. olvasóival Gennari 
Kázmér bíboros, szintén kiváló egyházjogász véle-
ményét, melynek erejét mindenesetre fokozza az a 
körülmény, hogy Gennari maga is résztvett úgy az 
új házassági törvény, mint az e körül fölmerült 
dubiumokra adott válaszok meghozatalában s így 
módjában volt megismerni a törvényhozó intencióját. 

Gennari biboros «Breve commento della nuova 
legge sugli sponsali e sui matrimonio» cimen egy 
64 oldalra terjedő könyvecskét írt,1 melyben minden 
oldalról megvilágítja az új házassági törvényt. Ismer-
teti a «Ne temere» decretum célját; alapos és rész-
letes magyarázatot nyújt a decretum minden egyes 
pont jára vonatkozólag; fejtegeti annak kötelező ere-
jét s pontról-pontra feltünteti a régi és az új dis-
ciplina közt levő különbséget. 

Az illusztris szerző a decretum XI. pon t jának 2 

1 Gennari bíborosnak e müve, mely alig pár hónap 
alatt három kiadást ért, a jelen sorok írójának fordításában, 
legközelebb — mindenesetre még liusvét előtt — magyar nyel-
ven is meg fog jelenni. Már most megrendelhető az Egyház-
megyei Nyomdánál Szombathelyen. (Megjelent már. Szerk.) 

2 Szövegét 1. Hanuy dr. úr cikkében, Religio 1908. 13-ik 
szám, 206. 1. 
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fejtegetésénél, a mely pont t. i. arról szól, hogy kiket 
kötelez a decretum, részletesen foglalkozik a klan-
desztin vegyesházasságok érvényességének szóban 
forgó kérdésével is. A decretum XI. art. 2. §-a sze-
rint az új házassági törvényben foglalt rendelkezések 
irányadók katholikusoknak akár megkeresztelt, akár 
meg nem keresztelt nem-katholikusokkal kötött el-
jegyzéseire és há/asságára nézve is, «nisi pro aliquo 
particulari loco auf regione aliter a S. Sede sit sta-
tut lim». 

E kitétel magyarázatához fűzött jegyzetben — 
már művének második kiadásában, a mikor a S. Congr. 
Concilii még nem foglalkozott a «Ne temere» körül 
fölmerült dubiumokkal —megállapítja, hogy a Német-
ország részére X. Pius által 1906. jan. 8-án adott Pro-
vida kezdetű konstitúció továbbra is érvényben 
marad, tehát Németországban a klandesztin vegyes-
házasságok ezentűl 1908. ápr. 18. után is érvényesek. 

«De mit szóljunk — kérdezi Gennari biboros — 
XIV. Benedeknek ama nevezetes deklarációjáról, 
melyet Belgium és a vele szövetséges tartományok 
részére adott? — Mit mond junk e deklarációnak a 
Szentszék részéről később több, más nemzetre tör-
tént kiterjesztéséről?» S XIV. Benedek deklarációja 
idevonatkozó részének közlése, valamint ama helyek-
nek elsorolása után, melyekre e deklarációt a pápák 
idővel kiterjesztették, igy folytatja: 

«Most, hogy a Ne temere kezdetű új decretum 
irányadó, kérdés : mit kell tartanunk ama vegyes-
házasságokról . . ., a melyek Belgiumban, Hollandiá-
ban s ama helyeken köttetnek, a melyekre az emlí-
tett deklaráció kiterjesztetett? Más szavakkal: érvé-
nyeseknek tekintendők-e az említett vegyesházasságok, 
vagy semmiseknek, ha nem az itt elrendelt forma 
szerint köttetnek? 

Nehéz kérdés ez, a melynek eldöntésére szük-
séges volna a Szentszék határozott (formális) dekla-
rációja. 

Ha azonban a jogi elvek szerint akarjuk el-
bírálni e kérdést, nyilvánvaló, hogy annak megoldása 
annak ismeretétől függ, vájjon XIV. Benedeknek emlí-
tett deklarációja egyszerű deklaráció-e, avagy egy-
űttal engedmény vagy fölmentés is? Ha engedmény 
vagy fölmentés, akkor a XI. cikkely 2. §-a értelmé-
ben ki van véve a jelen decretum rendelkezései alól. 
Ha pedig a trienti általános törvénynek egyszerű de-
klarációja, akkor, mivel ezt a törvényt a jelen decre-
tum megváltoztatta, nem fog többé érvénnyel birni 
az említett helyeken ; következőleg ezekre is kötelező 
lesz a jelen decretum s azért az e helyeken kötött 
vegyesházasságok is semmisek lesznek, ha nem a 
most elrendelt forma szerint köttetnek. 

Az a kérdés tehát, hogy XIV. Benedek irata egy-
szerű deklarációt vagy engedményt foglal-e magá-
b a n ? Nevezetes kérdés ez, mely élénken foglalkoz-
tatja a hittudósokat s még mindig nincs megoldva. 
Vizsgáljuk meg először magát a Belgium és Hollandia 

részére adott deklarációt, azután pedig ennek egyéb 
helyekre történt kiterjesztését. 

A mi magát a deklarációt illeti, erre vonatko-
zólag Wernz szerint (De Matr. n. 151.) háromféle 
vélemény van. Némelyek Schulteval és Schererrel 
azt tartják, hogy a deklaráció tisztán fölmentés. Fejie, 
Van de Bürgt, Gasparri, Hoffet, Schnitzer, Ballerini 
és mások csak egyszerű deklarációnak m o n d j á k : ez 
volna az általánosabb és megokoltabb vélemény ; 
XIV. Benedek deklarációjának ugyanis az volt az 
oka, mivel a trienti törvények Belgiumban annak 
idején történt kihirdetését kétesnek tartották és ha 
érvényesen ki is hirdették, ez országnak politikai 
viszonyai és Hollandiának hozzácsatolása miatt hosszú 
időn át nem tartották meg ; s ezért e helyeken a 
trienti törvény nem volt kötelezőnek tartható (1. Gas-
parri, De Matr. n. 1186.). 

Mások végül, a kikhez De Angelis, Santi stb. 
csatlakoznak, úgy vélekednek, hogy deklaráció is, 
meg fölmentés is. Wernz ez utolsó vélemény felé 
hajlik a következő okokból: 1. mivel XIV. Benedek 
irata, . . . nem egyszerűen azt m o n d j a : declaravit 
hanem még hozzáteszi: declaravit statuitque; ezért — 
úgy látszik — nem egyszerű deklaráció, hanem egy-
úttal rendelkezés is; 2. mert ha egyszerű deklaráció 
is a majdnem teljesen akatholikus Hollandia részére, 
ez nem állhat a majdnem teljesen katholikus szö-
vetséges államokra nézve; 3. mert nem állhat meg 
az az ok, hogy a trienti törvény kihirdetése kétes, 
mert ennek nemcsak a vegyesházasságokra, hanem 
a katholikusok házasságaira is állania kellene, ez 
utóbbiak pedig itt is semmisek, ha a trienti forma 
nélkül köttetnek. 

Ha már magára a deklarációra vonatkozólag is 
ily nehéz eloszlatni a kételyt, sokkal nehezebb ez 
annak más nemzetekre történt kiterjesztésére vonat-
kozólag. Figyelembe kell venni minden egyes hely-
nek, a melyre kiterjesztetett, sajátos körülményeit és 
okait, valamint minden egyes decretumnak tartal-
mát, a mi igen nehéz utánjárást igényelne. Ballerini 
(ad Gury Vol. II. n. 838. nota a), Mansella (De Imped. 
Matr. P. I., c. 4., art. 4 §. 1.) stb. szerint csak az 
bizonyos, hogy Angolországra, az egész orosz biro-
dalomra. a lengyel királyságra, a Poroszországnak 
alárendelt rajnai tartományokra, Bajorországra, Geor-
g iára 1 nézve nem volt egyszerű deklaráció, hanem 
tulajdonképeni engedmény vagy fölmentés és hogy 
e helyekre vonatkozólag kiadott decretumok semmi-
esetre sem voltak a Benedek-féle deklaráció kiter-
jesztései. 

Mit kell tehát ebből következtetnünk kételyünk 
megoldására? Nem mást, mint ezt. Addig, míg a 
Szentszék hitelesen nem nyilatkozik, az utoljára fel-
sorolt országokat kivéve, a melyekben a vegyes-

1 Mansella, Lehmkuhl (II. n. 786.) ide sorolja Magyar-
országot is. 



244 RELIGIO I.XVII. évf. 1908. 

házasságokra nézve bizonyosan fölmentés adatott a 
trienti forma alól, a többi helyeken s magában Bel-
giumban és Hollandiában is, mivel nem bizonyos, 
hogy ezekre nézve igazi fölmentés vagy csak dekla-
ráció történt-e, a vegyesházasságok úgy tekintendők, 
mint a melyekre szintén kötelező a jelen decretum-
ban megállapított forma.» 

így vélekedett Gennari biboros idézett müvének 
második kiadásában, mielőtt a S. Congr. Concilii 
állást foglalt a Ne temere decretum körül fölmerült 
dubiumok tekintetéhen. Müvének harmadik kiadásá-
ban aztán, melyben már közli a zsinati kongregáció-
nak 1908. febr. 1-én hozott rezolucióit is, a fentiek-
hez a következő sorokat fűzi : 

«Arra, a mire a megelőző kiadásban a fentiek-
ben hivatkoztunk, sok püspök is hivatkozott ; s a 
Szentszék már meghozta Ítéletét, a mely megold 
minden kérdést. Abban a hetyzetben vagyunk, hogy 
ez új kiadásban már olvasóink elé tárhatjuk az emlí-
tett ítéletet. 

Azt kérdezték ugyanis a zsinati kongregációtól : 
«IV. An sub art. XI., §. 2., in exceptione enunciata 
illis verbis nisi pro aliquo particulari loco aut ré-
gióné aliter a S. Sede sit statutum comprehendatur 
tantummodo Constitutio Provida Pii PP. X.; an 
potius comprehendantur quoque Constitutio Bene-
dictina et cetera eiusmodi indulta clandestinitatis 
impedimentum respicientia ?» — És 1908. február 1-én 
in Romana et Aliarum, beható tárgyalás után, ez a 
határozat hozatott : Comprehendi tantummodo Con-
stitutioneni Provida, non autem comprehendi alia 
quaecumque décréta, facto verbo cum Sanctissimo ; et 
ad mentem. 

«Ez a válasz — így végzi Gennari biboros fejte-
getését — eloszlat minden nehézséget s világosan 
megállapítja, hogy kivéve a Németországra vonat-
kozó decretumot, a többi összes decretumok, ide-
értve XIV. Benedek hires deklarációját és ennek más 
nemzetekre történt kiterjesztését is, mostantól kezdve 
nem bírnak többé érvénnyel. A katholikus föld-
kerekség minden része alávetendő a Ne temere de-
cretumnak, egyedül Németországot véve ki (és ez 
idő szerint a keleti szertartást követő katholiku-
soka t ) . . . » 

A S. Congr. Concilii fenti rezoluciója értelmében 
tehát az 1908. április 18-ika után Magyarországon 
kötött klandesztin vegyesházasságok nem lesznek 
érvényesek, hacsak a Szentszék Magyarországra 
nézve másként nem intézkedik, a mi mindenesetre 
óhajtandó volna. Ez érdemben egyébként — úgy lát-
szik - már megtörténtek a szükséges lépések. Erre 
vall legalább Hanuy dr. úr értesülése,1 a mely szerint 
«a S. C. C. Magyarországra a Lambruschiniana-t 
ideiglenesen (egy évre) prorogálta volna». 

Császár József dr. 

1 L. Religio 1908. 13. sz., 209. 1., 2. jegyzet. 

'árószavak a tomizmus-vitához. 
I. A v i ta v é g é n . 

A tomizmus és a molinizmus között levő, Brin-
zeu úr által e folyóiratban újból felébresztett vita na-
gyobb hullámokat csapott, mint gondoltam, sőt mond-
hatom, mint szándékomban lett volna. Mielőtt azonban 
igen tisztelt Szerkesztő úr kívánata szerint a vitát 
bezárnók, mint az először támadott tomizmus védője, 
Ivomárik István S. J. úr soraira felelve, a zárószó 
jogával élni szeretnék, még pedig egyedül a békes-
ség és világosság kedvéért. 

Eltekintek azon többé-kevésbbé homályos fogal-
mak bírálatától, melyeket Ivomárik úr a szabadság 
meghatározásánál előrebocsát. Nem is foglalkozom 
ama zavaros nézetekkel, melyek a bűnös cselekedet-
nél való közreműködés magyarázatánál olvashatók. 
Hisz mindez régi nehézség és őszintén szólva, azt a 
molinisták sem oldhatják meg szerencsésebben. Csak 
a mi a Komárik úr «praedeterminizmusát» illeti 
(mert ezen még helytelenebb kifejezés alatt a prae-
motio tanát érti a szerző), legyen szabad megjegyezni, 
hogy ilyen isteni közreműködést én is a leghatáro-
zottabban elitélek; de ilyent nem is tanított soha egy 
nem mondom tomista, hanem általában katholikus 
theologus. Minderről értekezésem átolvasása bárkit 
meggyőzhet. 

Komárik úr «praedeterminizmusa» «természet-
szerűleg indít», azzal szemben «az akarat nem érvé-
nyesülhet», a praedeterminatio folytán «kénytelen 
olyasmit tenni, a mi rossz», az «magával ragadja az 
akaratot» ; az alatt az akarat ép oly szabad, mint a 
«bilincsre vert és megkötött ember,» mert az «fizi-
kailag» (sic! a mi alatt valószínűleg valami vegytani 
vagy elektromos erőhatást ért a szerző), hat az aka-
ratra. Ha ez volna a tomisták praemotiója, akkor 
teljes meggyőződéssel aláírom Komárik úr szavait]: 
«az ilyen értelemben vett praedeterminizmus bizo-
nyára nem különbözik Descartes és Leibnitz véle-
ményétől.» De azt hiszem, hogy ilyesmit nem tehe-
tünk fel olyan rendszerről, a mely az egyház részé-
ről elismerésben részesül és melyet annyi meg annyi 
tudós vall. 

Furcsa jelenség ez! A tomisták a praemoliót a 
szabad cselekvés létesítéséhez, megtörténéséhez szük-
ségesnek tar t ják; azért mozdít Isten, hogy az akarat 
a képesség állapotából a tevékenységbe mehessen 
át, hogy megkapja a szabad cselekvéshez szükséges 
erőt és evvel szabadon működhessék. Az akarat sza-
bad cselekvése és önönmaga mozdítása Isten műve, 
a praemotio, vagy mondjuk, egyszerűen a mozdítás 
által.1 Mindazáltal azt állítják a molinisták, hogy az 

1 «Cum aliquid movet seipsum, non excluditur, quin 
ab alio moveatur, a quo habet hoc ipsum, quod seipsum movet. 
Et sic non répugnât libertati, quod Deus est causa actus liberi 
arbitrii.» Quaestio 3 de malo, a. 2. ad 4. — «Immutat Deus 
voluntatem movendo, quando scilicet voluntatem movet ad 
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a szabadság megrontója. Itt igen nagy félreértésnek, 
fogalomkülönbségnek és zavarnak kell uralkodnia, 
máskép ily jelenség megmagyarázhatlan. 

A félreértés talán a következőkben található fel : 
1. A molinisták máskép határozzák meg az 

akaratszabadságot, ennek viszonyát a cselekvéshez, 
mint a tomisták; az ú. n. indifferentia passiva és 
activa, az actus pr imus proximus és actus secundus 
fogalma más azoknál, mint a tomistáknál. 

2. A mozditás és a mozdulás (motio—motus) 
lénytani jellegét a molinisták nem tisztázzák. Pedig 
enélkül teljesen lehetetlen a kérdést megoldani. 
A valódi motio igazi (és ezt jelenti a tomisták «phy-
sica» kifejezése) oka a motusnak. Épen azért a moz-
dítás előbb gondolandó (persze prioritale rationis et 
naturae), mint a motus, mint minden ok az akarat-
nál.1 Isten tehát előbb mozdítja az akaratot, priori-
tate naturae, mint ez mozdul; valamint Isten előbb 
teremt, mint valami teremtetik. Ez az egész titka 
a praemotiónak, semmi más. 

3. Az ellenfél az isteni mozdítás egyenes céljá-
nak minduntalan az akarat cselekvését («actiotalis») 
tételezi fel. Ebből a teljesen helytelen nézetből ki-
indulva támadja a praemotiót, mint a szabadság sér-
tőjét. Pedig az isteni mozdítás nem okozza egyene-
sen az akarat cselekvését, hanem a működéshez szük-
séges aktust adja meg, a mivel azután az akarat 
maga-maga határozza el magát a szabad cselekvésre; 
s azáltal működik az akarat tényleg szabadon. 

4. Hiányos azonkívül sokaknál az elsőrendű és 
másodrendű ok fogalma; a fő és az eszközi ok között 
levő viszony. Ebből azután az következik, hogy a 
teremtmény és a Teremtő között levő oksági viszonyt 
is hézagosan fogják fel. Féltik az akaratot, ha azt 
Istennek, saját okának, már működése csirájában, 
közvetlen erejében alárendeljük. Alig tévedek, midőn 
azt állítom, hogy az ellenfél mintegy örömmel és 
bizonyos célzással használja a «praedeterminatio 
physica» s hasonló kifejezéseket; s a helyett, hogy 
a tan velejét forgatná, a szavakból és kifejezésekből 
indul ki és abból meríti nehézségeit. Már pedig sza-
vak kedvéért nem vitatkozunk. A praemotio nem 
más, mint Isten azon cselekvése, a mely az akara-
tot quoad exercitium actus mozdítja. A ki ezt meg-
engedi, az a tomisták táborába tartozik. S mivel 
pedig szent Tamás mindezt számtalanszor bizonyítja, 
azért ő az ű. n. praemotio, vagy mondjuk röviden : 
a valódi mozdítás első képviselője. 

5. A főnehézség és félreértés pedig onnan szár-
mazik, hogy a molinisták Isten működési módját a 
teremtményekre és az akaratra azonosnak képzelik 
a teremtmények egymásra való hatásával. Mivel ezek 
egymást csak kényszerrel, szükségszerűen mozdítják, 

aliquid volendum, facit, ut homo velit, quod prius non vole-
bat.» Quaert. 22. de vérit. a. 8. 

1 «Motio moventis praecedit motum mobilis ratione et 
causa.» III. Contra Gent. c. 150. 

azt hiszik, hogy Isten sem képes az akaratra más-
képen hatni. Már pedig ezen felfogás nem egyeztet-
hető meg Isten természetével és annak legfelsőbb 
uralmával s leghathatósabb akaratával ; ez antro-
pomorphisticus Istenfogalom.1 

Csak ebből magyarázható Komárik úr össze-
hasonlítása a praemotio tana és az ú. n. determi-
nizmus kőzett. Ez az anyagelviség, az érzékelviség, 
a panlheizmus különféle fajának elveiből következik. 
Ilyesmivel Isten befolyását az akaratra általában 
össze sem lehet hasonlítani. Vagy mit szólnánk ah-
hoz, ha valaki a természettörvények szükségességé-
ből Isten szabadságának és a teremtés lehetőségé-
nek tagadását vonná le ?2 

Epen nem értem, hogyan hivatkozhatik Komárik 
úr Turco Domonkos-rendi generális eseténél Serryre ; 
holott épen Serry hivatalos okmányokkal bizonyítja, 
hogy az egész nem más, mint «putida fabella»; 
Turco megfordítva, igen nagy tomista volt.3 

Tomcsányi Lajos úr cikkéhez visszatérve, meg-
jegyzem, hogy Brucker S. J. felesleges munkát vég-
zett, midőn Pipia Domonkos-rendi főnök XIII. Bene-
dekhez intézett kérvényét feltalálta. Hisz ez hivata-
los okirat; erre felelt a pápa a «Demissas preces» 
kezdetű leiratában. Nem is arra kérték a Domonkos-
rendiek a pápát, hogy a már elkészült bullát tegye 
közzé, hanem csak azt kérvényezték, hogy az V. Pál 
által tervezett hivatalos döntést érvényesítse.4 

Komárik úr cikkének utolsó bekezdésében fel-
sorolt hittudósok oly orthodox tomisták, hogy min-
den további fáradtság az ellen igazán kárba veszett 
munka.5 Komárik úr praedeterminizmusa a molinis-
ták táborában született. A tomisták olyant nem taní-
tottak. Ok az igazi isteni mozdítást szent Tamás 
műveiből tanulták, ennek nyomdokain védik azt. 

Szabó Szádok, O. P. 

11. Még egy szót kérünk. 
Midőn főtisztelendő Brinzeu úr a molinizmus-

ról előadta véleményét, nem vettük rossz néven fő-
tisztelendő Szabó Szádok úrnak sem azt, hogy be-

1 «Ex parte voluntatis mutare actum voluntatis non 
potest, nisi quod operatur intra voluntatem ; et hoc est ipsa 
voluntas et id, quod est causa Esse voluntatis, quod secun-
dum fidem est solus Deus. Unde solus Deus potest inclinatio-
nem voluntatis, quam ei dédit, transferre de uno in aliud, 
secundum quod vult.» Qu. 22. de verit. a. q. — «Posse a Deo 
voluntatem inclinari ad aliquid appetendum vel fugiendum 
efj'icienter et physice immediate illam movendo et determi-
nando ad unum. Nam si potest ipsa se determinare, cur non 
possit etiam Deus earn determinare ?» Így szól Bellarmin (de 
grat. et t. arb.) lib. 4. c. 11. 

2 Az egész praemotiót igen világosan magyarázza Zig-
liara, Philosophia II. 483-551. (12. kiad.). 

3 Serry, Hist. Congr. etc. p. 773. s köv. 
4 V. ö. Dummermuth, Defensio S. Th. pag. 14., a hol 

mindez egész terjedelmében olvasható. 
5 Minderről : Dummermuth S. Thomas et doctr. praem. 

phys. p. 427—557. 
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küldte a «Religio»-ba a tomizmus védelmét. Joga O o 

volt erre annak, joga volt rá ennek. S ha ennél 
maradnak, nem szóltunk volna a dologhoz. 

De Szabó Szádok főtisztelendő úr minket is 
erősebben bevont a vitába. Erre szólnunk kellett. Mi 
tehát a vitát nem kezdettük. 

Szabó Szádok főtisztelendő úr a minap («Reli-
gio» 11. sz.) azt mondta : «Megvalljuk, hogy mi nem 
foglalkoztunk külön a kérdés történeti kutatásával» 
s azért utalt Morgott prelátusra. Most mást mond, 
most Morgott prelátust más szerepben lépteti fel 
(«Religio» 14. sz.). 

S midőn ezt teszi, minket háromszor is vádol 
azzal, hogy oly dolgot mondatunk vele, a mit ő nem 
mondott. Rábízzuk a nagyérdemű olvasókra, hogy 
ítéljenek felettünk, azalatt mi azt állítjuk, hogy Szabó 
Szádok főtisztelendő úr bevallotta, hogy ő «nem fog-
lalkozott külön a kérdéssel,» mely a vita tárgyát 
képezte. Mi azt mondtuk, hogy mi tanulmányoztuk 
a kérdést s röviden elmondtuk a történetet. S ez 
vitt rá bennünket arra, hogy a domonkosrendüek 
azon levelét is közöljük, melyben XIII. Benedek 
pápától kérik V. Pál bullájának közzétételét, mely 
szerintök kárhoztatta Molinát. 

Ezzel szemben vagy azt kellett volna főtisztelendő 
Szabó Szádok úrnak bizonyítania, hogy testvérei az 
általunk idézett levelet nem írták, vagy okát kellett 
volna adni annak, hogy a pápa válaszában miért 
nincs említés téve a kért bulláról ; de mindezt Szabó 
Szádok főtisztelendő úr nem teszi, hanem azt mondja, 
hogy «a pápáról ily fontos theologiai kérdésben pár-
toskodást vagy részrehajlást feltenni nem szabad.» 

Ez erős vád el lenünk; minket azonban nem illet. 
Mert mi csak ezt mondtuk : «Benedek megvigasz-
talta könyörgő testvéreit, dicsérte munkálkodásukat ; 
de V. Pál pápa bullájáról említést nem tett, nem 
tehetett, mert az a bulla — nem létezett.» 

Vádoltuk-e ezzel XIII. Benedek pápát pártosko-
dásról vagy részrehajlásról? Hiszen nem vontuk s 
nem vonjuk kétségbe, hogy az, a mit a domonkos-
rendűekről irt, igaz. 

Szabó Szádok főtisztelendő úr lekicsinyli a moli-
nizmus ellen folytatott harcnak általunk előadott 
történetét, mert nem tudja, vájjon az megegyezik-e 
a vatikáni levéltárban őrzött eredeti okmányokkal. 

Nem vette-e észre, hogy az ily okoskodás törté-
neti tudásunk jó részét tönkre silányítja ? Nem jutott-e 
eszébe, midőn ezt állította, hogy a történeti kritika 
alapszabályait t agadja? 

De hát Schneemann művére való utalásunkkal 
mégis csak elértünk, úgy látszik, valamit. Elértük 
azt, hogy a «fénynyomat» megtekintése után Szabó 
Szádok főtisztelendő úr elismeri igazainkat ; elismeri 
azt, hogy V. Pál «privát véleménye szerint» az a 
molinizmus nem olyan, milyennek azt Bannez követői 
mondták. 

Szabó Szádok főtisztelendő úr beszél üde dr. 

úrról s rá utal velünk szemben. Sok szó fér Ude dr. 
úr okoskodásához, de nem vitatkozunk vele; azon-
ban Ude dr. úr mellé igtatjuk Papagni nevét s mi 
Papagnira hivatkozunk, a ki — bár domonkos-
rendű — bevallja,1 hogy a tomizmus nem áll szent 
Tamás talaján. Tomcsányi Lajos S. J. 

J^álmáncsehi Domonkos. ,n., 
Eegyverneki Dénes fehérvári kanonok, ki más-

fél éven át élvezte a somogyvári bencés apátság 
hasznát, lemondott erről az elég értékes javadalom-
ról, melynek jövedelme több volt, mint a fehérvári 
prépostságénak a negyedrésze s Mátyás király arra 
kérte a pápát, adja Somogyvárt Kálmáncsehinek. 
IV. Szixtusz teljesítette a király kívánságát s 1483. már-
cius 21-én meghagyta az esztergomi érseknek s a 
váci és pécsi püspököknek, hogy az apátságot a 
fehérvári prépost birtokába juttassák.2 

Ez az újabb adomány csakúgy bizonysága a király 
Kálmáncsehivel szemben tanúsított állandó jó-
akaratának, mint az az apró megbízás, melyet az év 
őszén adott neki. Midőn Maraschi Bertalan citta-di-
castelloi püspök Mátyás és III. Frigyes kibékítése 
céljából pápai követül Magyarországba érkezett,3 

Budáról néhány mérföldre Kálmáncsehi ment elébe 
s ő vezeti azután a városba, a hol a főpapság s a 
nemesség fogadták a pápa küldöttjét.4 

Az év folyamán szomorú szolgálattal kellett a 
király rendelkezésére állani. Meghalt, talán még 
tavasszal, Mátyás anyja, Szilágyi Erzsébet. A király 
ennek holttestét Fehérvárra vitette, hol a koronázó 
templomban már folytak a munkálatok, melyek azt 
is célozták, hogy Mátyás családjának sírboltja legyen 
benne s itt helyeztette nyugalomra. A temetést meg-
előzőleg Kálmáncsehi ünnepélyes gyászmisét mon-
dott, mely alkalommal a király 400 forintot és sok 
viaszgyertyát ajánlott föl a prépostságnak. 

Ez a királyi adomány pert támasztott a prépost 
és káptalana között, mely 1484-ben a pápa elé ju -
tott. Ugyanis a gyászmise alkalmával a káptalan-
beliek, a szertartás végét sem várva be, az oltárhoz 
mentek s innen a jelenlevő főpapok és főurak nagy 
megbotránkozására elhordták a királytól kapott pénzt 
és a gyertyákat. Ez a hirtelen prédálás olyan hatást 
tett, mintha előre készültek volna rá ; mintha viszon-
zásnak szánták volna a prépost ellen, akivel nem 

1 V. ö. La mente di S. Tommaso intorno alla mozione 
divina nelle creature per il P. Tommaso Papagni dei Predi-
catori, Maestro in S. Teologia. Benevento 1901. — Papagni 
atya soká-soká theologiai tanár volt a domonkosrendüeknél. 

2 A veszprémi püsp. róm. okit. III. 203., 284. 11. V. ö. 
Fraknói : A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária 
Teréziáig (Budapest, 1895), 198. 1. 4. jegyzet. 

3 Fraknói : Magyarország és a római szentszék II. (Buda-
pest, 1902), 173. 1.1 

4 Pray György : Annales regum Hungáriáé IV. (Bécs, 
1767), 163. 1. 
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régiben perben voltak bizonyos jószágok miatt. 
1480-ban Kálmáncsehi Gám (Gány) és Ságvár somogy-
megyei, Kovácsi veszprémmegyei, ínke és Petény 
nógrádmegyei helységeket, melyeket Gámi Kristóf 
fia, Bernát, végrendeletileg hagyományozott, magá-
nak foglalta le, mig a káptalan azt állította, hogy 
az adomány nem a prépostnak, hanem az egyház-
nak javára, tehát az ő számokra is történt.1 Kálmán-
csehivel szemben nem tudtak diadalmaskodni.2 Talán 
ez tette a káptalan tagjait oly mohókká a foglalás-
ban s makaccsá abban, hogy az adományból sem-
mit sem akartak a prépostnak adni. Kálmáncsehi 
azonban ebbe nem nyugodott bele, hanem köve-
telte az a jándék harmadát, mert az a szokás, hogy 
a közös birtokokból s más haszonvételekből egyhar-
mad a préposté, kétharmad pedig a káptalané. 
A kanonokok azonban a prépost kívánságára azzal 
feleltek, hogy 40 éves szokás szerint az ily fölaján-
lásokból semmi sem já r a prépostnak, tehát neki 
sem adják oda a harmadrészt. 

Kálmáncsehí a káptalan ellen a pápához vitte 
az ügyét. Lehet, írja neki, hogy elődei a fölajánlá-
sokból nem követelték a részöket, de ennek vagy a 
hanyagságuk volt az oka, vagy az, hogy a fölaján-
lott dolgok értéke oly csekély volt, hogy a prépos-
tok önként átengedték a káptalannak. Mivel azonban 
általában az összes jövedelmek harmada a préposté, 
sem nem jogos, sem nem tisztes dolog, hogy a pré-
post, a ki a legnagyobb terhet viseli, a fölajánlások-
ból semmit se kapjon. Kéri tehát a pápát, mondja 
ki, rendelje el, hogy igenis, miként egyéb jövedel-
mekből, úgy az így felajánlott értékekből, oblációk-
ból is a harmadrész a préposté s ennek megfelelő-
leg a «királyné» temetésekor történt fölajánlás har-
madát a káptalan tagjai egyházi büntetés terhe alatt 
is tartoznak a prépostnak kiszolgáltatni, megtéríteni, 
a ki ezen jogát a világi karhatalom fölhasználásá-
val is érvényesítheti. A pápa mindenben teljesítette 
Kálmáncsehi kérelmét.8 

A jog és igazság szeretete, az utódai érdekei-
nek megóvását illetőleg állásával j á ró kötelesség 
vezette Kálmáncsehit a káptalannal szemben viselt 
pereiben s nem a puszta vagyonhajhászat. Ily eljá-
rásról nem tudunk. Igaz, 1483-h an beszéltek róla, 
hogy Domonkos prépost, Pápai Bertalan özvegye 
meg Laki Péter zsemléri jobbágyaikkal elfoglalták 
a bakonybéli apát agyagliki szántóját s erről Dörögdi 
Simon és Bécséi Benedek veszprémmegyei alispánok 

1 A fehérvári keresztesek levéltárában lad. 63. fasc. 2. 
nr. 4. levő okirat regestáját közölte Károly, id. m. II. 648. 1. 

2 Legalább Kálmáncsehi idejében, 1488-ban Kovácsiban 
az ő jobbágyai fizetnek 12 forint adót. A következő század-
ban, 1536-ban azonban Gám és Ságvár nem mint préposti, 
hanem mint káptalani javak szerepelnek. Ez esetleg arra 
engedne következtetést, hogy a peres felek megosztoztak. 
Csánki id. m. III. 239. 1. és IL 672. 1. 

3 A veszprémi püsp. róm. okit. III. 293—294. 11. 

1484 ápril 15-én írásos bizonyságot tettek,1 de Kál-
máncsehinek vajmi csekély köze volt az egész ügy-
höz; mindössze annyi, hogy tisztje vagy pár job-
bágya csatlakozott a többi foglalóhoz s ezekért most 
neki kellett felelnie. Épen ezen időtáj az, melyben 
ideális törekvéseinek világos jelét adja . 

Először a kegyeletnek áldozott. Hálás érzéssel 
a szent alapítók iránt, kiknek bőkezűsége juttatta a 
fehérvári prépostságnak azt a gazdag javadalmat, a me-
lyet most ő élvezett, a bazilikában megujít tatja s föl-
irattal látja el szent Imrének a hagyománytól emlege-
tett sírhelyét.2 Hogy pedig maga is emelje a bazilika 
fényét, építkezéshez fog. Mátyás király, a ki különös 
kegyelemből másoknak is megengedte, hogy a fehér-
vári bazilikában temetkezhessenek, mint pl. 1476-ban 
Gergelylaki Buzlay Lászlónak, miről azután a pré-
postot és a káptalanát is értesítette,3 mióta családja 
temetkezőhelyének szánta a bazilikát, különös gon-
dot fordított rá. 1483-tól nagy átalakításokat, csino-
sításokat eszközölt benne, melyek két évvel utóbb 
már 100,000 aranyat emésztetlek föl s még jelentős 
költségek vártak a királyra, míg a munka befejezést 
nyer ; oly jelentősek, hogy búcsút kért azok szá-
mára, kik a templom ujjáalkotásához adományaik-
kal hozzájárulnak.4 Ezen munkálatok közepette Kál-
máncsehiben is föléled az alkotó kedv: egyházának 
északi oldalán megépítteti a máig fönnálló csúcsíves 
stílű egyszerű, de azért Ízlésesen, csinosan tervezett, 
külön előcsarnokul is szolgáló, bejáróval ellátott szent 
Anna kápolnát.5 Megalkotása ideje összeesik a király-
tól kezdett építkezésekkel. Már csak azért is eire 
kell gondolni, mert 1485-től Zeng és a többi tenger-
melléki várak kormányzója6 s ekkor kevésbbé volt 
rá ideje, hogy építkezéssel foglalkozzék. Ezen tájban 
csak az volt hátra, hogy a kápolna fönmaradását 
alapítvánnyal biztosítsa, a mit 1186-ban meg is tett. 

1 Pannonhalmi rendi levéltár, capsa 64. littera K. 
2 Pray György : Dissertationes de SS. Salamoné rege et 

Emerico duce Hungáriáé (Pozsony, 1774), 78. 1. közli a sír-
helynél talált töredékes fölírást : REVEREN[DI] PATR[IS| 
DOMINICI PREPOSITI. H1C DI VI STEPHAN I CARISSIMA 
PROLES DVX EMERICUS [DICITJVR ESSE SATVS. Pray 
azonban a XIV. századi Domonkos prépostot tartaná a jel 
elhelyeztetőjének. Talán inkább beleilleszthető ebbe a korba 
s a megjelenést okadatolják a belső átalakító munkálatok. 
V. ö. Bunyitay Vince : A váradi püspökség története alapí-
tásától a jelenkorig. I. (Nagyvárad, 1883.), 332-343. 11., hol 
Kálmáncsehi rövides életrajza olvasható. 

3 Wagner: Diplomatarium Comit. Sáros. 394. 1. 
4 TheinerÁ. : Vetera monumenta Hungáriám sacr. illustr. 

II. (Róma, 1860.) 486., 504., 535. 11. 
5 A XVIII. századi restaurálás után meglevő alakjában 

képen is bemutatja Károly, id. m. 198—200. 11. 
6 Mint ilyennek hagyja meg neki Mátyás, hogy a zengi 

püspök és káptalan részére rendelt 50 aranyat, melyet azok 
néhány éve nem kaptak meg, ami azután nagy nyomorúsá-
guk oka lett, a jövőben évenként kifizesse nekik s utódai is 
ekképen cselekedjenek. Farlati 1). : Illyricum sacrum IV. 
130. 1. után Katona István: História critica regum XVI. (Buda, 
1793.), 598—599. 11. 
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April 30-án ugyanis megjelentek Mátyás király előtt 
Keresztúri Imre és Fajszi János s a maguk és csa-
ládjok nevében kijelentették, hogy a fejérmegyei 
Kereszturon, a mai Sárkereszturon levő birtokrészö-
ket, melyet már előbb is Domonkos fehérvári pré-
post s a tengermelléki várak kormányzója birt tőlök 
állandó bérletben, most 300 magyar aranyért örökös 
birtokul engedik át a prépostnak s a tőle a szűz 
Mária egyháza északi oldalán szent Anna tiszteletére 
emelt kápolnának. A király a bevallás alapján el-
rendelte, hogy a prépostot a birtokba bevezessék s 
a fehérvári keresztesek konventje még május folya-
mán jelentette a királynak, hogy a bevezetés minden 
ellenmondás nélkül megtörtént.1 

Talán nem is volt jelen a birtokba vezetéskor, 
hanem megbízottja, prókátora, mer t hivatala az or-
szág déli részein tartotta. A rendes foglalkozás mellé 
közbe-közbe rendkívüli, királyi megbízásból eredő 
járult, mint 1486. vége felé, mikor a király novem-
ber 29-iki megbízása értelmében az Oszvald zágrábi 
püspök s a szlavóniai rendek közt régtől fönforgó 
tizedperben kellett Ítéletet hoznia.2 Három évvel 
utóbb, egyszersmind az utolsó megbízás, melyet 
Mátyás királytól kapott, Kázmér lengyel királyhoz 
ment követségbe, hogy a folyton fölmerülő ellen-
tétek elsimításán munkálkodjék, a régi küzdelmek 
nyomán fakadó gyanakvások tekintetében megnyug-
tató nyilatkozatot tegyen s így a két uralkodó közt 
barátságos viszonyt létesítsen.3 

1490. ápril 6-án már csak a meghalt ural-
kodónak szolgálhatott, kit, miután április 20-án 
Budára, majd onnan Fehérvárra vittek, állásánál 
fogva ő temetett el a fehérvári templomban. A gyász-
istentisztelet alkalmával Korvin János herceg rop-
pant értékű adományokkal tette emlékezetessé a 
királyi temetést. Tömör aranyból készült, gyöngyök-
kel, kövekkel ékes keresztet adott Kálmáncsehinek, 
különféle értékes egyházi szereket, szentségmutatót, 
kelyheket, arany medencét, gyertyatartókat, serlege-
ket, ezüst szobrokat, gyöngyökkel pompázó egyházi 
ruhákat ajánlott föl a templomnak oly értékben, 
hogy azt mondták, megérnek 75,000 aranyat ; a jelen-
levő urak 700 aranyat tettek offertorium kor az 
oltárra.4 

1 Pauer János: História dioecesis Alba-Regalensis ab 
erecta sede episcopali 1777—1877. cum introductione de 
vicissitudinibus civitatis et capituli olim coltegiati (Székes-
fehérvár, 1877.), 68—72. 11. Országos levéltár: dipl. oszt. 
36478. sz. alapján Csánki, id. m. III. 375. 1. 

2 Katona, id. m. XVI. 873. 1. 
3 Bonflni, id. m. 669. I. 
4 U. o. 675. 1., Ludovici Tuberonis, Dalmatiae abbatis 

Commentariorum de temporibus suis liber I. Schwandtner-
nál, id. m. II. (Bécs, 1847.), 117—118. 11., v. ö. Schönherr 
Gyula: Hunyadi Corvin János 1473—1504. (Budapest, 1894), 
118—119. 11. és Kollányi Ferenc: A párbér jogi természetéhez 
(különlenyomat a Rcligioból, Budapest, 1908.) 27-2811., mellyel 
kapcsolatossan az oblációkról sok érdekes adat van össze-
gyűjtve. 

Mátyás halálát a királyválasztás küzdelmei kö-
vették. Kálmáncsehi ebben a kérdésben erősebben 
nem szerepelt, de annyira mégis, hogy megtudjuk, 
hogy Ulászló érdekében munkálkodott. Mikor ugyanis 
híre jött, hogy Ulászló jelentékeny hadával meg-
indult Csehországból, hogy a magyar trónt elfoglalja, 
Korvin János herceg párt ja arra gondolt, hogy sereg-
gel Fehérvárra megy s itt a herceget a bir tokában 
levő koronával királlyá koronázza. A terv tudomá-
sára jött az országos rendeknek s ezek Kálmáncsehit 
küldték sietve a koronázó város oltalmazására.1 

Mikor pedig a június 15-iki választással Ulászló 
király lett, törhetlen hűséggel ragaszkodott hozzá és 
semmiféle veszedelem, anyagi kárvallás nem tudta 
tőle eltántorítani. Királlyá koronázása alkalmával 
épen oly figyelemmel fogadta préposti házában, mint 
nagy elődjét. A szeptember 18-iki koronázás szer-
tartásában mint alszerpap vett részt, a mely szolgá-
lat a királykoronázáskor állandóan a fehérvári 
bazilika prépostjának tisztje szokott lenni.2 

A királyi trónért versengő felek küzdelmében 
Kálmáncsehinek is megvolt a maga szerepe, mint a 
veszedelem részesének, a létesítendő béke érdekében 
működő követnek. 

Miksa római király, ki Ulászló ellenében szer-
ződésekre támaszkodva jogot formált a magyar koro-
nára, sereggel akarta megszerezni az országot. Cse-
kély ellenállásra talált, hatalmába került Fehérvár 
is és 1490. november 17-én már megtarthatta diadal-
mas bevonulását a koronázó városba. A foglaló sza-
bad prédára eresztette a várost katonáinak, a kik 
elől Kálmáncsehi a templom egyik tornyába mene-
kült, hová egyháza kincseit is fölhozatta. Három 
napot töltött itt, várva az ellenség dühének lecsilla-
podását. Annyit sikerült Miksánál elérnie, hogy meg-
ígérte, hogy az egyház iránt kimélettel lesz és csak-
ugyan, december 4-én a káptalant biztosította is 
védelméről, maga Kálmáncsehi azonban nem talált 
kíméletre, prépostságát elvesztette, Miksa a maga 
emberét, Polheim Jakabot állította a koronázó egy-
ház káptalanának élére.3 Sörös Pongrác. 

Az elephantinei zsidó-arámi papyrusok• (ív.) 
IV. Mit tamilunk az elephantinei zsidók leveléből? 

Tudvalevő dolog, hogy a zsidó nép történetének 
a babiloni fogságtól egészen a makkabeusi fölkelésig 
terjedő része egyike a legbonyolultabb történeti 
problémáknak. Míg a «Királyok könyvei» a zsidó 
monarchia korát összefüggő történeti keretben tár-

1 Schönherr : id. m. 144—145. 11. 
2 Tubero müve Schvvandtnernát, II. 145. 1., Bonfini, id. 

m. 696. 1. 
3 Firnhaber Frigyes: Beiträge zur Geschichte Ungerns 

unter der Regierung der Könige Wladislaus II. und Ludwig II. 
1490—1526. Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-
Quellen III. (1849.) 428., 432., 476. 11. 
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gyalják, addig a fogságot követő hosszú időszak 
(586—180) eseményeiről csakis epizódszerü, össze-
függéstelen adatokkal rendelkezünk és e gyéren cse-
pegő történeti hagyomány értékelését is megnehezíti 
az időtani fixpontok csaknem teljes hiánya. A mit e 
korhol tudunk, Haggai, cEzra és Nehemiah könyvei-
ben, azonkívül Flavius Josephus Archaeologiájában 
foglaltatik és e könyvek adatai is, egészen a mai 
napig, hosszú és meddő tudományos viták tárgyát 
képezték. 

A legnagyobb nehézséget cEzra és Nehemiah 
működési idejének megállapítása okozza. 'Ezra tudva-
levőleg Artaxerxes 7-ik évében téri vissza hazájába. 
Nehemiah, a ki a perzsa király pohárnoka volt, 
Artaxerxes 20-ik évében tért vissza Jeruzsálembe és 
a város falainak helyreállítása után ismét visszament 
urához, hogy 12 év múlva, Artaxerxes 32-ik eszten-
dejében még egyszer meglátogassa honfitársait és a 
közöttük elharapódzó visszaéléseknek véget vessen. 

Kérdés azonban, melyik Artaxerxes életébe esik 
e két nagy férfiú tevékenysége ? Tudnunk kell ugyanis, 
hogy az achaimenidák között két király uralkodott 
Artaxerxes néven 32 évnél tovább : I. Artaxerxes 
(Longimanus 465—424) és II. Artaxerxes (Mnemon 
405—359). Ezt a kérdést sem 'Ezra, sem Nehemiah 
könyveiből eldönteni biztosan nem lehetett. Flavius 
Josephus adatai pedig az egész problémát még bo-
nyolultabbá tették. 

Nehemiah ugyanis volt kortársa bizonyos Sanabal-
lat nevű szamariai helytartónak, ki a szent város falai-
nak fölépítését minden módon meg akarta akadá-
lyozni és semmiféle cselszövéstől vissza nem riadt, 
hogy célját elérje. Ezt a Sanaballat-ot, a kinek egyik 
lányát Eliasib jeruzsálemi főpapnak egy Nehemiah-
nál meg nem nevezeti utóda feleségül vette s a miatt 
a várost el kellett hagynia, Flavius Josephus Nagy 
Sándor korában szerepelteti s neki tulajdonítja a 
garizimhegyi templom fölépítését. Ha már most 
valaki Flavius Josephus elbeszélését hitelesnek tartja, 
Nehemiah működését II. Artaxerxes korába kell hogy 
helyezze, a mint azt egyes katholikus tudósok csak-
ugyan meg is tették. 

Jelen sorok íróját Nehemiah főpapi jegyzékének 
beható vizsgálata arról győzte meg, hogy a szóban-
forgó perzsa király csakis I. Artaxerxes lehet, hogy 
továbbá Flavius Josephus elbeszélései történeti szem-
pontból értéktelenek és nevezetesen Nagy Sándornak 
az Archaeologia XI. könyvében elmesélt jeruzsálemi 
útja nem egyéb költött novellánál.1 Ezt a felfogást 
az elephantinei zsidóknak Bagóhi-hoz, a jeruzsá-
lemi perzsa helytartóhoz, intézett levele fényesen 
igazolja. 

Az elephantinei levélből látjuk, hogy 411 táján 
Sanaballat vagy egyáltalán nem élt már, vagy a köz-

1 Erről lásd Knioskó, A zsidók politikai története a 
liellenismus kezdetén, Budapest, 1906. 34—61. 1. 

iigyek terén megszűnt működni, mert az elephantinei 
zsidó telepesek fiaihoz fordultak. Sanaballat műkö-
désének fénykora tehát 1. Artaxerxes korába esik, 
úgy, a mint azt i. m. 41. 1. állítottuk. Arról tehát 
beszélni sem lehet, hogy Sanaballat Nagy Sándor ko-
rában, vagyis jó 100 évvel később még élt volna ; 
már pedig ezzel Flavius Josephus Nagy Sándor-me-
séjének legalább fele, mely kizárólag Sanaballat körül 
forog, megdől. 

Erre talán azzal a kibúvóval lehetne felelni, hogy 
hátha két ily nevű szamariai helytartó élt: egyik 
Nehemiah, illetve 1. Artaxerxes, a másik Dárius 
Codomanns életében. Eltekintve azonban attól, hogy 
Fl. J. elbeszélése Nehemiah 1328-on alapszik, a zsidó 
Liviust (FI. Josephust) még egy más nagy történeti 
tévedésen kapjuk rajta, mely forrásainak történeti 
értékelésére megsemmisítő csapást mér. 

Arch. XI, 7, l-ben elmondja, hogy «Eliasibos 
halála után a főpapi méltóságban fia, Jodas, követ-
kezett», ez után «Joannes, ki miatt Bagoses (más 
kéziratok szerint Bagöas), a másik Artaxerxes vezére 
a templomot beszennyezte és adókat vetett ki a 
zsidókra» és pedig 50 drachmát egy-egy áldozati 
bárány után. Arch. XI, 7, 2 szerint viszont Joannes 
fiatalabbik fia, Manasses lett volna az a Nehemiah-
nál (1328) meg nem nevezett zsidó pap, a ki Sana-
balletes Nikaso nevű lányát feleségül vette volna. 

Az elephantinei levél révén immár módunkban 
van a zsidó Livi us összes tévedéseit megfejteni. 
Bagöas, a kiről Fl. J. úgy beszél, mint «a másik 
Artaxerxes vezéréről», azonos az elephantinei zsidók 
levelében említett Bagóhi-val, csakhogy az utóbbi 
jeruzsálemi helytartó volt csupán, nem pedig III. Arta-
xerxes (Ochus 859—338) factotum-a, a ki néhány 
királyt másvilágra küldött, míg végre az utolsó Darius 
a számára készíteti méreggel megkínálta és ezzel 
a veszedelmes embertől nagynehezen megszabadult. 
Flavius Josephus tehát a II. Darius korabeli Bagóhi 
nevű jeruzsálemi helytartól összetéveszti Egyptom 
leverőjével, a hadvezéiTel; s mivel egyrészt úgy volt 
értesülve, hogy Bagóhi vagy Bagöas és Sanaballat 
kortársak voltak; másrészt pedig Strabo és Polybius 
nyomán tudta, hogy Bagöas III. Artaxerxes szolgála-
tában állott, nem volt nehéz azt a teljesen hibás 
következtetést levonni, a hogy Sanaballat élete s a 
szamaritán templomépítés Nagy Sándor korába estek. 
FI. Josephust legföljebb az mentheti, hogy adatait 
már jelen alakjukban készen kapta Alexander Poly-
histortól, vagy tudja a jó ég micsoda krónikából. 

Viszont lény az is, hogy az Arch. XI, 7, l -ben 
elmondottaknak bizonyos történeti alapjuk van. 
Joannes, az ott említett zsidó főpap, azonos az 
elephantinei zsidók levelében előforduló Jahühanan-
nal. Az persze megint más kérdés, mennyi igaz abból 
a gyilkosságból, melyet Fl. J. szerint Joannes tulajdon 
testvérén, Jesuson elkövetett volna. Az elephantinei 
levél Joannes testvérét Ostan-nak, héber nevén 'Anani-
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nak nevezi ; l erre azonban azt lehetne mondani, hogy 
Joannesnek esetleg löbb testvére volt. Fl. J. elbeszélé-
sének ezt a részét az elephantinei levél alapján köz-
vetlenül megtámadni nem lehet, bár valószínűsége a 
mondottak alapján erősen megrendült. 

Még egy kérdés van há t ra : hogyan kerültek a 
zsidók Elephantine városába? A mint a levél szö-
vegéből látjuk, az elephantinei zsidók gyarmatuk ke-
letkezését még a perzsák uralmát megelőző időkből, 
mikor Egyptom saját benszülött fejedelmeinek uralma 
alatt állott, származtatták. És ebben alkalmasint 
igazuk is volt. 

Tudjuk ugyanis, hogy mikor a cháld hadak 
Jeruzsálemet elfoglalták és a zsidók javarészét Me-
zopotámiába deportálták, Nabukodonozor király a 
zsidó Gedaljah herceget nevezte ki a kirabolt ország 
helytartójává. Ezt egy másik zsidó herceg, valami 
Isma'el nevű izgága ember eltette láb alól, mire a bábeli 
király haragjától félő zsidók Jeremiás próféta tanácsa 
ellenére Egyptomba menekültek s ott a Delà vidé-
kén, Migdol, Tacpanhes és Memphis vidékén megtele-
pedtek.2 Innen, úgy látszik, II. Psammetich (594—589) 
idejében kerültek az ország déli részeibe. Ez az ural-
kodó ugyanis görög, kariai és phoinikiai zsoldos ha-
dakat toborzott össze, hogy az assyr hódoltság ide-
jébentel jesen elszakadt Aethiopiát, vagyis a Nílusnak 
az első kataraktától délre fekvő részét visszahódítsa. 
Psammetich serege egészen Abu-Simbel-ig haladt 
előre ; katonái látogatásuk emlékét az ottani Ramses-
templom oszlopainak talapzatára í r ták; ott látni 
egymás mellett görög és phoinikiai felírásokat, melyek 
szövegéből világos, hogy íróik Psammetich király 
zsoldosai voltak.3 

Valószínű, hogy Psammetich seregében zsidók 
is voltak, a kik visszatértükkor az ország déli részé-
ben megtelepedtek és Elephantine városában csak-
hamar jómódra tettek szert, a mint azt Jahu tem-
plomának gazdag fölszerelése mutatja. Hogy külön-
ben az elephantinei zsidók nem csupán katonai te-
lepesek voltak, azt onnan következtethetjük, hogy 
birtokaikkal szabadon rendelkeztek; következőleg 
házaik és egyéb földjeik nem voltak katonai feudumok, 
vagy mint a Hammurabi-codex m o n d j a : ilké, kötött 
kisbirtokok, melyeket tulajdonosaik el nem idege-
níthettek, mert haszonélvezetük katonai szolgálatok 
teljesítéséhez volt kötve.4 IIa már most Mahsejah-nak 
471-ben, házassága első éveiben tulajdon háza volt 
az erődben,5 alig hihető, hogy a házat ő maga sze-

1 Megjegyzendő, liogy saclian fordítása ezen a helyen 
aligha helyes : Ostan ahohoi zi 'Anani alighanem annyi mint : 
'Anani testvére ; mely esetben 'Ostan valami más, a főpapi 
családtól távolálló személy lesz. 2 Jerem. 4117; 44i. 

3 Meyer, i. m. II, 363 ; Wiedemann, i. 111. II, 631 s köv. ; 
Lidzbarski, Altsemitische Texte, I. Giessen, 1907. 11. 43 p. 37 ; 
Bâdeker6 p. 378. 

4 Die Gesetze Hammurabis in Umschrift 11. Übersetzung 
-hsg. v. H. Winckler, Leipzig, 1904. §§ 26-38, p. 15-19. 

5 A 1—4. ed. Staerk, p. 6 sqq. 

rezte volna, hanem apjától örökölte, a mi tényleg 
arra vall, hogy az ottani zsidók már hosszabb idő 
óta élvezték Elephantine vendégszeretét; azonfelül 
Aristeas levele is az egyptomi zsidó diasporát a per-
zsák uralmát megelőző korszakra vezeti vissza,1 úgy, 
mint azt az elephantinei zsidók állítják a Bagóhi-hoz 
intézett levelükben. Kmoskó Mihály dr. 

L o n d o n . Az új elemi iskolai törvényjavaslatról Tíg\ 
Glannon kanonok közölt ismertetést a «Catholic Times»-
ben. Nyilatkozatának veleje ez : «A bili átvizsgálása . , 
alapján összegezett véleményem az, hogy a sokszor ismé- " r o > 

telt katholikus követeléseket, t. i. hogy «katholikus taní-
tást katholikus tanítók katholikus iskolákban adjanak 
katholikus ellenőrzés alatt», ez a javaslat teljesíti. 
A katholikus iskolát a bili nem érinti». Amiből világos, 
hogy a katholikusok kifogásai csupán az állami segítség 
csekélységére vonatkoznak. 

* 

W a s h i n g t o n . Az éjszak-amerikai eyyesúlt államok 
pénzeire visszakerül a vallásos fölirat. Nemrég emlí tet tük 
e helyen, hogy Roosevelt elnök, mivel a trust szó a 
trösztök elleni gazdasági hadjáratban rossz hangzásúvá 
és gúny tárgyává lett. az állam pénzeiről a «In God we 
trust» (mi Istenben bízunk) régi feliratot levétette s 
hogy e miatt az Egyesült-Államok területén óriás nyug-
talanság és tiltakozás keletkezett. Rooseveltnek az a 
nyilatkozata, hogy ő tiszteli a vallást és a feliratot is 
épen tiszteletből, a kigúnyolt trust szó miatt vétette le, 
nem csendesítette a nagy köztársaság lakosainak fel-
háborodását. A régi felirat visszaállításának követelése 
oly órási erővel zúgott végig az óriás állam területén, 
hogy a köztársaság törvényhozásának első tényezője, a 
képviselőház vagyis, a kamara 255 szóval 5 ellenében 
kimondotta azt, hogy az állam pénzeire az Istenbe vetett 
bizalom kifejezését vissza kell vinni. Világraszóló jelen-
tősséggel bír ebben a dologban különösen az is, hogy 
az 5 képviselő, aki nemmel szavazott, nem vallásellenes 
szellemben szavazott így, hanem Roosevelt elnök állás-
pontját kívánta helyeselni, a ki nem vallástalanságból 
hanem — persze tévesen — a vallás iránt való tiszte-
letből távolította el a feliratot a pénzérmekről. Vagyis 
a washingtoni parlament egyhangúlag a vallásosság 
mellett nyilatkozott. A francia példával szemben, a 
melyre az egész világ szabadoncai oly sűrűn szoktak 
hivatkozni és természetesen még többször epedve gon-
dolni, hogy t. i. állam ellehet Isten és vallás nélkül, 
ime most az ő szellemi és physikai erejének teljes és 
egyre duzzadó birtokában levő amerikai nagy köztár-
saság megadta a világraszóló választ ; kimondta az isten-
telenségre a lesújtó ítéletet. Istenbe vetett bizalom nél-
kül a nagy köztársaság törvényhozása nem tud, nem 
akar ellenni. E mellett a nagy hitvallás mellett, a melyet 
az éjszak-amerikai Unió alapítójának és első elnökének, 
Washingtonnak világhírű hitvallása mellé lehet állítani, 
a francia elaljasodott szabadkőművesség vallástalansága 
még inkább eltörpül. Ezeket a nagy eseményeket isko-
lákban és templomban kell hirdetni. 

1 §§ 13, 35; Kautzsch, Apokryphen u. Pseudepigraphen, 
II, pp. 5, 8. 
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Braz í l ia . .4 katholikus egyház helyzetéről a brazíliai 
köztársaság területén mgs. Silva s. paolai püspök igen 
érdekes nyilatkozatot tett egy olasz publicista előtt. 
Braziliában tudvalevőleg állam és egyház, a mint szo-
kás mondani, el vannak választva. A nevezett püspök 
biztosított arról, hogy ez az elválasztás nem szabad-
kőműves alapokra van fektetve és azért az egyház Bra-
ziliában szabadabbnak érzi magát, mint sok olyan állam-
ban, a hol az állam és egyház közt kapcsok vannak, 
de a melyet az állam az egyház szabadságának korlá-
tozására szokott fordítani. 

* 

S z e n t - P é t e r v á r . A graeca fides graeca fides marad. 
A «Nowoja Wremja» avval kezd izgatni Róma és a 
katholicizmus ellen, hogy szerinte a Vatikán az ortho-
dox, vagyis schismatikus Oroszország ellen «aknamun-
kára» készül, mert legújabban Litvániában és Fehér-
oroszországban a növendékpapok számát szaporítja és 
azok közöl 20-at Rómába rendelt nevelésbe, a hol orosz 
nyelven gyakorolják magukat a szónoklásban. A rossz 
lelkiismeret gyanakvó szokott lenni és rosszra magya-
rázza a legnemesebb és legtisztább szándékból fakadt 
cselekedeteket. Világra szóló tény, hogy Oroszországban 
megtérések útján a katholikus egyház hívei megszapo-
rodtak. A hivek szaporodása a lelkipásztorok szaporí-
tását teszi szükségessé. Róina tehát szaporítja az orosz 
nyelvű kispapokat, mert kénytelen. És ezt nyíltan teszi, 
nem alattomban. Mert a jognak nincs is alattomos 
utakra szüksége. Graeca fides — mala fides! Gnoszti-
cizmus, arianizmus stb. megszűntek : mikor szűnik meg 
a gyászos eredetű és következményű schisma ? ! 

* 

M ü n c h e n . X. Pius pápa aranymisés papságának és 
pápaságának ünneplésében a kis Bajorország megelőzött 
minden katholikus népet. íme, milyen hatása van annak, 
hogy Münchenbe X. Pius pápa német anyanyelvű nun-
ciust küldött. A hivatalos Bajorország a katholikus nép 
mellé állt és történeti nevezetességű pápai jubileumot 
tart az ország fővárosában, a íőszékesegyházban és az 
országos központi katholikus kaszinóban. Érdemes evvel 
röviden megismerkedni. A pápai jubileum ügyének 
oszágos intézésére alighogy megalakult Münchenben a 
nagy bizottság, máris nagyszabású négyszeres ünnep-
ség folyt le múlt hó 19-én Bajorország fővárosában. Dél-
előtt 10 órakor volt nagy szentmise Te Deum-mal a 
Íőszékesegyházban, a hol az állami hatalom teljes fénnyel 
jelent meg. A regenshercegen kívül megjelentek még 
Ludwig, Rupprecht, Károly, Ferenc, Henrik, Lajos Fer-
dinand hercegek, valamint az államminiszterek és az 
ország kormányzásának többi főbb tényezői. Megjelent 
Frűhwirth érsek pápai nuncius is. A királyi ház her-
cegnői és Bajorország női előkelő tagjai számára a szent 
Cajetánról nevezett udvari templomban volt 11 órakor 
nagy szentmise. Délben a nunciusnál nagy ebéd volt, 
mely alatt Podevvils miniszterelnök németül köszöntötte 
fel a pápát, örömét fejezve ki a fölött, hogy a pápa 
német nuncius kinevezésével lehetővé tette neki azt, 
hogy anyanyelvén köszönthette fel az egyház fejét, kit, 
úgymond, jámborság, jóság, felebaráti szeretet tesznek 
kedvessé Isten és emberek előtt. A nuncius viszonzásul, 
szintén németül, a regens hercegre mondott nagyszabású 
felköszöntőt. Délután a katholikus kaszinóban, a trón-

örökös és neje és más hercegnők, valamint az ország 
nagyjainak a jelenlétében, népes ünnepi estély volt 
X. Pius pápa tiszteletére. Az ünnepi szónok, August 
Rumpf ügyvéd, igazán remek beszédben fejtette ki a 
pápa jelszavát : «Instaurare omnia in Christo». Erre a 
beszédre esetleg — ha a szerkesztő úr jónak látja — 
még visszatérünk. —í / - ' ^ -

K ö z k e l e t ű bö lcse le t i f é l s z e g s é g e k . III. A «régi» Iroda 
bölcselet. Bölcseleti irodalmunk kilencven százaléka, j o m 
közte a tankönyvek nagy része is, megegyezik abban, 
hogy ahol csak éri, kegyetlenül és kegyeletlenül leszólja 
a régebbi korok bölcseletét, a mult idők nagy gondol-
kodóit. E becsmérléseket olvasva, azt hinné az ember, 
hogy számos évszázadon át irtózatos rövideszűek lehet-
tek az emberek és csak úgy a 18. század felé kezdett 
derengeni a fejekben, amikor is aztán egyszerre akko-
rát haladt az emberiség értelmisége, hogy mai nap 
minden második-harmadik bölcselkedő túltesz az el-
múlt századok legünnepeltebb lángelméin. 

Nevezetesen a természetbölcseletről és a lélektan-
ról divatos azt hangoztatni, hogy voltakép csak a leg-
újabb korban lettek tudományos kutatás terévé. 

Szitnyai azt mondja, hogy a lélektan «évezredeken 
keresztül csaknem egy fokon állott, alig telt előre egy 
lépést», továbbá, hogy «csak a mult század közepe tá-
ján kezd mint igazi tudomány haladni», (i. m. 14. 1.) 

Ugyanezt erősítgeti Simon Gábor is (i. m. 4., 0., 
128. stb 1.) ; szerinte a régiek csak «meddő metafizikai 
spekulációkhoz» értettek s főleg lélektanuk «majdnem 
mindig egy körben mozgott és alig haladt valamit». 

Sárffy szerint is csak 100—150 év óta létezik lélek-
tan, mint különálló rendszeres tudomány. (8. 1.) «A tu-
dományra nézve (első sorban a bölcseletet érti, úgy 
látszik) sok évszáz veszett el gyümölcsözetleniil» (150. I.) 
tudniillik a régi bölcselök hibájából. (Miért nem mondja 
meg mindjárt határozottan : melyek voltak azok a tudo-
mánytalan századok? talán szent Ágoston, Nagy Albert 
vagy szent Tamás százada?) 

Még az irodalomtörténetekbe is befurakodik ez a 
felfogás. Beöthy Zsolt irodalomtörténete (VII. kiadás. 
I. k. 59. 1.) mely pedig tudvalevőleg egész intelligencián-
kat befolyásolja közvetlenül vagy közvetve, Descartes-
ról és Apácairól szólva így ír az arisztotelészi bölcselő 
iskolákról: «E száraz és nehéz tudománnyal (az iskolai 
bölcselettel) csak a llieologia kedvéért s ennek aláren-
delve foglalkoztak, fősúlyt nem a tárgyi igazság kutatá-
sára, hanem saját vallási álláspontjuk mellett a vitat-
kozási ügyességnek minél nagyobb kifejtésére fordítot-
ták ; ennélfogva a vizsgálódás igazi szabadságáról és 
eredményéről szó sem lehetett.» Hasonló tájékozatlan és 
kegyeletlen állításokkal uton-útfélen találkozunk cik-
kekben, könyvekben egyaránt. 

* 

Ez a nagyhangú és sokban igaztalan Ítélkezés leg-
fölebb akkor lehetne helyén, ha a mai bölcselet igazán 
minden tekintetben gazdagabb és elöhaladotlabb volna 
a megvetett réginél. Ez azonban, sajnos, épen nem áll. 

A modern bölcselet egyik vezérférfia, Paulsen, nem-
régiben nagyon lehangoló, panaszos hangon ecsetelte 
mai bölcselet belső szakafkwcotlsáeát, tehetetlenségéi; 

(n) . Ms&M—v l k • • . «ja-- ^ i ^ T i 
V ^ - 6 ) 
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ürességét és iránytalanságát. A mai tudomány «csőd-
vallásáról» beszél a bölcseleti téren s azt mondja, hogy 
e kifejezés «mély igazságot» rejt magában. «Nincsenek 
ma már közösen elfogadott szilárd alapelveink» ; — 
«végső gondolataink a szélrózsa minden irányában elá-
gaznak,» — a bölcselet terén «fejetlenség és bábeli zűr-
zavar» foglalt helyet, — «nincs egységes bölcseleti világ-
nézetünk, mint pedig egykor volt, volt, legalább bizo-
nyos határokon belül».1 

És hozzátehette volna, a mi a legszégyenletesebb : 
hogy tudniillik nagynak magasztalt modern bölcsele-
tünk még mai nap is tehetetlenül, kételkedve áll a legele-
mibbkérdés, az alapvető feladat előtt; nem tudja meg-
oldani a legelső szfinksz titkát, mely a tudás templomát 
őrzi, a kérdést tudniillik: hogy egyáltalában megismer-
het-e értelmünk valamit? A modern szubjektivizmus 
és Kant-kultusz a legerősebb bizonyíték reá. 

Ezeket a pótolhatatlan hiányokat pedig korunk 
technikai és tapasztalattudományi vívmányai semmi-
kép sem egyenlítik ki. Mit használ a gőzgép és táviró, 
a Röntgen-sugarak és elektromos motorok, a holt anyag 
s az élőtestek legapróbb részecskéinek nagyítóüveg 
alatt való elemezgetése, mit használ ezerfélét tudnunk 
a természetről, ha annál kevesebbe tudunk önma-
gunkról, az élet céljáról és legégetőbb kérdéseiről ? 
Mit használ nagy területet látni, de csak ködös homály-
ban ; többet tudni, de kevesebbet érteni meg, szeren-
csésebb körülmények között, de kevésbbé bölcsen gon-
dolkozni és élni, mint az elmúlt idők bölcselői? 

Nem felel meg tehát az igazságnak, hogy a modern 
bölcselet valami nagy haladást jelent a tudomány terén 
a «régi» bölcselettel szemben. Sokkal inkább áll ennek 
épen az ellentéte, amint azt modern bölcselők is be-
ismerik. 

De tekintsünk el egy pillanatra attól a sülyedéstől, 
mely a modern bölcseletet sok tekintetben jellemzi ; 
még akkor sem volna szabad felejtenünk, hogy bámu-
latos vívmányaink s egész huszadik századbeli művelt-
ségünk voltakép ép annyira a régiek érdeme, mint a 
mienk. Amint a torony büszke tetőzete nem jöhet létre 
az alapfalak építői nélkül, úgy művelődésünk sem ér-
hette volna el fejlődése mai fokát a régebbi korok elő-
munkálatai nélkül. Ha azok az ócsárolt régi bölcselők 
nem alapoznak, mi ma aligha építünk vagy tetőzünk; 
ha azok nem ültetik el s nem gondozzák a fát, mi ma 
nem kérkedünk gyümölcseivel. A mesebeli ökörszem 
is túlszárnyalta a sast, midőn előbb a sas vállán a 
magasba szállt s aztán egy két ujjal fölébe emelkedett 
eddigi hordozójának. 

Már ezért sem méltányos dolog tehát mai bölcse-
leti Íróinktól, hogy azzal akarják a modern bölcselet 
érdemét emelni, hogy leszólják, érdemén alul lebecsü-
lik a régebbi idők bölcseletét, amelynek pedig vállain 
állnak s amelynél annyi tekintetben szegényebbek 
lettek. Olyan ez, mint mikor a fiú gyalázza apját, a ki-
nek pedig mindenét köszöni s a kinek értékes birtokait 
elpazarolta : kisebb értékű csecsebecsékért becserélte. 

De az meg egyenesen igazságtalanság, ha látatlan-
ban ítéljük el s kárhoztatjuk őseinket. Már pedig min-
den jel arra mutat, hogy ennek a lenéző Ítélkezésnek 

1 L. Paulsen a bölcseleti művelődésről . Bölcseleti folyóirat. 
1905. 482. s k. 1. 

legfőbb oka : a régi bölcselet érdemeinek és műveinek 
nem ismerése. 

Olvasnák el csak tankönyvíróink a magyar és 
német iskolai kompendiumokon és néhány legujabbkori 
terméken kívül például Arisztotelész vagy a 13. és 17. 
századbeli szellemóriások egy-egy művét : azokat a 
mainap már alig ismert elmeéllel és szokatlan logikai 
erővel megírt foliánsokat, melyek, ha itt-ott abstruziókba 
bonyolultak is, egészükben mégis remekművek s neve-
zetesen a lélektant is mint bölcseletet oly virágzásra 
emelték, hogy eredményeikhez voltaképi bölcseleti szem-
pontból a legutóbbi századok alig tehettek hozzá vala-
mit : hihetőleg hamarosan megváltoztatnák vélemé-
nyüket a régi bölcelőkről s alábbhagynának azzal az 
úri leszóló hanggal. Hanem hát forrásaik (például a 
Szitnyaiéi) néhány egyoldalú, pozitivista író egy-két 
müvére szorítkoznak, többnyire német s néhány angol 
műre s amint minálunk általában szokás, hogy a kül-
földi benyomásokat lehető legkritikátlanabb passzivi-
tással engedjük magunkon érvényesülni, úgy e téren is 
szépen utána mondogatják íróink azokat a becsmérlő, 
kicsinylő állításokat, melyekkel a germán megalománia 
szereti diszkreditálni mindazt, a mi nem germán földön, 
hanem — mint a «régi» bölcselet — első sorban román 
országokban és katholikus nemzetekben nevelkedett 
naggyá. 

Mily különös fényt is vet a történeti tények egész 
sorozala az olyan állításra, hogy például a lélektan, 
mint tudomány egyáltalában csak 100 vagy 150 év óta 
kezd szerepelni s hogy évezredeken át egyetlen lépést 
sem tett! 

Ezzel szemben Arisztotelészről például így ír egy 
alapos újkori ismerője, Rolfes E. : «Nem tudni, müvel-
ték-e a tudományos lélektant már ő előtte is (Plátótól 
eltekintve) : ő mindenesetre úgy oldotta meg a felada-
tot, hogy a lényeges kérdésekben két évezreden át mind 
e mai napig senki felül nem multa. Arisztotelészt a 
logika megteremtőjének szoktuk nevezni, de ép oly 
joggal nevezhetnők a lélektan megalapítójának is.»1 

De az sem igaz, hogy Arisztotelész óta egy körben 
mozgott a lélektan. Az ellenkező áll : a mint a meg-
alapító, úgy a továbbfejlesztők is nagyot müveitek a 
lélekbölcselet terén minden időben s ha volt kor, mely 
a lélektant inkább elsekélyesitetle, mint fejlesztette, az 
mindenesetre a legújabb és a jelenkor. A modern 
pszichiáterek hajmeresztő lélektani fogalomzavara egy-
magában elég bizonyság reá. 

Már az egyház első tanítói és írói sürün foglal-
koztak lélektani kérdésekkel. Szükségük volt erre a 
keresztény tanrendszer kialakítása szempontjából. Ter-
tullián, Nyssai Gergely, Ambrus Ágoston, Kassziodor 
stb. külön iratokban tárgyaltak lélektani kérdéseket, 
ez utóbbi például főkép a test és lélek kölcsönös viszo-
nyát fejtegette. A középkorban külön lélektani műveket 
adtak k i : Alkuin, Rabanus Maurus, Hinkmár stb., 
majd a meginduló iskola művelői : Alexander Halensis, 
Duns Scotus, D'Ailly Péter stb. Aquinói Tamás és 
csaknem valamennyi jelentősebb scholasztikus legalább 
is külön értekezésekben bővebben és behatóan tárgyal-
tak lélektani kérdéseket s bár a mélyebben járó me-

1 Des Aristoteles Schrift über die Seele. 1901, Bevezetés. 
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tafizikai kérdéseket szerették előtérbe tolni, viszont 
nem hanyagolták el a tapasztalást s az egykorú ter-
mészettudomány adatait sem. Szent Tamás például 
számtalanszor beszél a testi-lelki ténykedések kölcsö-
nös hatásáról, az agynak és főleg az anyagi képzeletnek 
szerepéről gondolkodásunkban, az álomról, az érze-
tekről, az emlékezetről, — ez utóbbiról külön munkát 
is írt Arisztotelész Liber de memoria-ja alapján. Érdekes, 
hogy e műben Arisztotelész nyomán ugyanúgy álla-
pította meg a képzettársulás három főtörvényét, — a 
hasonlóság, ellentét és együttesség törvényét — a mint 
azokat a legújabb korban Bain, Hume, Hamilton és 
Stuart Mill felállították s melyeket Szitnyai, Simon stb. 
szintén közölnek mint megannyi újkori találmányt. 
(Amaz 44., ez 43. 1.) 

A keresztény bölcselő-iskolák második virágzási 
kora a 16. és 17. században ismét hatalmas lendület-
nek indította a lélektani tanulmányokat s hogy Suarez-ek, 
Vasquez-ek, Silvester Maurus-ok és hasonló lángelmék 
mélységes problémákba is behatoltak, azt csak foga-
lomzavar vagy előítélet tekintheti megtévedésnek. Leg-
előkelőbbjeik így is egyre sürgették a tapasztalati lélek-
tan minél bővebb kiaknázását, bár a megfigyelés mel-
lett a mély gondolkodást sem hanyagolták el ; s a 
modern lélektan kedvenc kérdéseiről, például a képze-
letről, az agy s a testszervezet befolyásáról a lelki 
tényekre, a képek feléledéséről és elmosódásáról, a 
nevetésről és sírásról, örömről és fájdalomról, a cso-
dálkozásról, félelemről, az álomról, az érzéki csalódá-
sokról stb. stb. szintén találunk náluk rendszeres fej-
tegetéseket. Urráburu remek koncepciójú új-skolasztikus 
lélektana (3 óriási kötetben) azon egy kérdésre vonat-
kozólag : mi a szerepe a képzeletnek az értelmi fogal-
mak első megalkotásában, nem kevesebb, mint negyed-
száz 16. és 17. századbeli iskolai bölcselő műveire utal.1 

Az az egy igaz, hogy a régi lélektan nem bővel-
kedett azon tapasztalati, főleg élettani és fiziologiai is-
meretekben, melyek a voltaképeni bölcseleti lélektan-
nak mindenkor legbiztosabb — bár nem egyedüli — 
alapjai s melyekben korunk oly gazdag. Ez azonban 
először is nem a bölcselők és lélekbúvárok hibája, hanem 
az akkori természettudomány rovására írandó : annak 
feladata a megfigyelő és kísérletező módszer fejlesztése, 
meg a tapasztalati adatok gyűjtése is. Azután meg nem 
kell ama tapasztalati adatok fontosságát sem túl-
becsülni : a bölcselet első sorban észtudomány s már 
a köznapi megfigyelés és tapasztalás egymagában is 
teljes rendszeres tárgyalás és tudományos kutatás tárgya 
lehet. A régi pszichologusok érdeme tehát ellenkezőleg 
csak annál nagyobb, a mennyiben az egykorú termé-
szettudományok és a kísérletezés hátramaradottsága 
dacára is oly nagyszerű eredményeket értek el a böl-
cseleti lélektanban és csekély eszközökkel oly rendszert 
állítottak fel, melynek lényeges pontjait a legmoder-
nebb eszközökkel dolgozó legújabb lélektani kutatások 
sem voltak kénytelenek megváltoztatni. 

^ Bangha Béla, S. ./. 

Die Enzyklika Pius X. und Erhard's Kritik 
derse lben. Von Joseph Müller. Innsbruck, 1908., 48. 1. 

Itt a «Religio»-ban foglalkoztunk minap (85. lap). 

I Psychologia. Valladolid. 1896. II. k. 486. 1. 

Erhardnak azon cikkével, melvet X. Pius pápának «Pas-
cendi» enciklikájáról az «Internationale Woclienschrift-»-
ban (jan. 18-án) írt. Most ugyanarról a cikkről jelent 
meg a fönti cimen Müller innsbrucki tanárnak mélyre-
ható tanulmánya, melynek kiváló értéke abban áll, hogy 
még embert ritkán szedtek úgy széjjel, mint benne 
Erhard kifogásaival történik. Régen érezzük, hogy Erhard 
nem rosszakaratú ember, hanem históriai tanulmányaiba 
annyira elmerült, annyira egyoldalúvá lelt, hogy elfe-
lejtette a dogmatikát. Katholikus tudóson pedig ez a 
hiány, bármely szakmával foglalkozzék is, mindjárt 
meglátszik ; ez az Erhard az enciklikáról nyilvánított 
téves, sőt teljesen alaptalan kifogásainak is a forrása. 
Erre mutat rá Müller s tanulmányára főkép azért volt 
szükség, hogy valaki végre részletről-részletre figyelmez-
tesse Erhardot, mintegy rávezesse tévedéseinek fölisme-
résére. Valóságos szellemi élvezet ezt a megkapó erejű 
s kézzelfoghatólag bizonyító művet olvasni. 

Az innsbruckiak valóban alapos tudományú férfiak 
s nagy érdemük, hogy minden fölmerülő kérdéshez 
rögtön hozzászólnak, nem engedik a tévelyt terjedni 
ellenszer nélkül. Igy tett a napokban Fonck tanár 
Wahrmund plagizált s tudatlanságtól terhes fölolvasá-
sával, mindjárt írt füzetet s bemutatta a közönségnek, 
hogy micsoda tudóssal van dolga Wahrmundban. Ez 
aztán az életrevaló s hasznos eljárás ! Ajánljuk magunk-
nak is. 

* 

Manuale Juris Canonici. Continuo respectu 
habito ad Hungáriám. Auetore Alexandra Tauber, juris 
canonici et hist. Eccl. o. professore. Editio tertia. Pre-
tium : 13 coronae. Szombathely, 1908. 8°. 782 1. 

II. Míg a «Pars Specialis»-nak múltkor már ismer-
tetett «Liber primus»-ában szerző az egyház alkotmány-
jogát (az új kodifikációnak «de personis» része), addig 
a «Liber secundus» (346—466. 1.) a szentségekre vonat-
kozó joganyagot («de sacramentis») adja elő ; az ezután 
következő «Liber tertius»-ban már «de rebus et locis 
sacris» való tárgyalás következik (498— 632. 1.) majd 
pedig («Liber quartus») a «de delictis et poenis» (634— 
652. 1.), végre («Liber quintus») a «de judiciis» rész 
(652—667. 1.) és a függelék (673-712. 1.). Ezen felosztás, 
mint említve volt, az új kodifikáció felosztása, a mely 
ellen érdemleges ellenvetést tenni nem akarok, de fel-
tűnőnek kell mondanom azt, hogy szerző a «de officiis 
et benefieiis eccl.» szóló fejezetet a «Liber tertius»-ba 
osztotta belé, holott az, mint az egyház közjogához tar-
tozó részlet inkább a «Liber primus» keretébe tartozott 
volna. Ha a kodifikáció is a szerző felfogása szerinti 
helyre szorította be a javadalmi joganyagot, akkor itt 
ismét a kodifikációnális felosztási tervezetnek egy, elmé-
leti szempontból nehézséget okozó újításával állanánk 
szemben. 

A «Liber II.»-ban szerző tényleg csupán és kizáró-
lag a házasságról szól ; nem szól tehát sehol sem szerző 
az Eucharistia, Poenitentia Extr. Unctio szentségeinek 
joganyagáról ; a keresztségről és az egyházi rendről 
már a «Liber I.»-ben («De personis») voll szó. 

A házasságjogi első §-ban («Notiones generales de 
matrimonio» 348—57. 1.) túlságos hosszúnak találom a 
Boldogságos Szűz és szent József közti házasság jellegé-
nek pro és contra vitatását. Szerzőnek azon állítását, 
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hogy az egyház a trienti zsinatban hallgatással tűrte és 
tűri most is a keleti egyháznak a házasságnak házas-
ságtörés esetében való felbonthatóságára vonatkozó véle-
ményét, nein akceptálhatom, mert hisz a trienti zsinat 
eléggé kifejezte a bár negative megfogalmazott 7. házas-
sági (hitbeli) kánonjában (sess. XXIV.) azt, hogy a latin 
egyház felfogása a helyes és épen ezért a görög-katho-
likus szertartásuaktól is ezen felfogás vallását meg-
követeli. 

A polgári házassági törvényhozás nemzetközi cho-
rographiáját szerző kimerítően rajzolja meg. A legújabb 
házassági törvényhozásról szerző ezen 116. §-ban vala-
mint az előzőben («clandestina») még nem tesz említést, 
és így még csakis a trienti zsinat «Tametsi» decretumá-
nak kihirdetése esetén tagadja meg a klandesztin, ille-
tőleg a polgári házasságoktól az érvényességet. Ez csak 
1908. április 18-ig lesz így; azután már csak a német-
országi vegyes vallású és (mindenütt) a tisztán pro-
testáns házasok polgári házasságait lehet majd egyedül 
így elbírálni; szerző persze még nem reflektálhatott a 
S. C. C. 1908. február 1. resolutio-jára, a mely előtt, de 
a «Ne temere» decretum kibocsátása után, még érvé-
nyeseknek ígérkeztek az összes «benediktinás» területe-
ken kötendő klandesztin vegyes házasságok is. 

A 117. §-ban («Conspectus historicus juris matri-
monialis in Hungaria») tévesen írja szerző ezeket: 

«Legis articulus 48. anni 1868. §. 22. pro catholicis 
graeco-orientalibus, protestantibus et unitariis relinque-
bat quidem iurisdictionem in causis matrimonialibus 
penes iudicia eorum eccl. quoad iudicia ferenda de 
valore matriinoniorum atque de divortio temporali vei 
perpetuo ; in ceteris tamen relationibus, ex matrimonio 
fluentibus, in quibus hucusque iudicia eccl. iudicabant, 
tribunalibus regiis contulit iurisdictionem exercendam». 

Szerző itt összekeverte az 1868. évi tényállást, neve-
zetesen összetévesztette az 1868 : XLVIII. t.-cikket (a 
vegyes házassági válóperekről) az 1868 : LIV. t.-c. (a pol-
gári törvénykezési rendtartásról) 22. §-ával. 

Az 1868: XLVIII. t.-cikkben ugyanis, mely összesen 
csak három §-ból áll és így nem is bírhat «22. §.»-al, az 
mondatik ki, hogy a vegyes házassági válóperekben a 
házassági köteléket illető bíráskodás (a divortium «itt» 
nincs említve) megilleti a római katholikus, a görög-
katholikus és a görög-keleti egyházak egyházi törvény-
székeit egész Magyarországban, a kétféle protestánsokra 
és az unitáriusokra nézve azonban ezen felekezetek egy-
házi biróságai csakis Erdély területén illetékesek (a 
saját egyházukhoz tartozó hitvest illető bíráskodásra) 
még a szorosan vett Magyarország területén a kétféle 
protestánsok vegyes házassági perei a protestáns felet 
illetőleg a királyi törvényszékek hatáskörébe utasíttat-
tak (ez új dolog volt, eltérés az 1790—1 : XXVI. t.-c. 
16. §-tól, mely a «vegyes» házasságokra, az akatholikus 
felet illetőleg is, a katholikus szentszékek kizárólagos 
illetékességét mondta ki), úgy mint a tisztán protestáns 
vallású házasok közti válóperek Magyarországon már 
az 1790—1: XXVI. t.-c. 11. §-a által (bárcsak ideiglene-
sen!) a kir. törvényszékek hatáskörébe utaltattak és 
pedig mindaddig, míg ők (az erdélyiek példájára) egy-
házi házassági bíróságokat, királyi jóváhagyás mellett, 
nem szerveznek. (Ezeket azonban soha sem szervezték 
meg!) 

Az 1868: LIV. t.-c. 22. §-a pedig csak azt mondja 
ki, hogy a különféle egyházi házassági bíróságok 1868. 
után már csak a házassági köteléket, az ideiglenes elvá-
lást és a végleges felbontást illetőleg maradnak illetéke-
sek a házassági perekben való bíráskodásra, de mái-
nem a házassági viszonyból származó peres kérdésekre 
(a házasság polgári következményei). Felemlíti ugyan 
a 22. §. expresse a «kétféle evangélikusok és unitáriusok 
jelenleg fenálló egyházi törvényszékeik»-et is, de ezek 
alatt épen csakis az erdélyiek értendők és érthetők, (az 
Erdéllyel való unió 1848. illetőg 1867-ben megtörtént), 
mert hiszen Magyarországon nem bírtak a protestánsok 
sohasem egyházi házassági bírói szervezettel, unitáriu-
sok pedig nem is birtak egyetlen hitközséggel sem még 
1868. évben. 

Az eljegyzési joganyagnál szerző pontosan jegyzi 
(119. §. 371—2. 1.) a «Ne temere decretum» újításait. 
A következő §-ban szerző épen csak érinti az 1894 : 
XXXI. t.-c. álláspontját az eljegyzéssel szemben, de sem 
itt, sem az előző §-ban nem tesz arról említést, hogy 
ezen törvényben vannak a bánatpénzt (poena convent.) 
és a kötbért (arrha) érintő szakaszai is (2., 3. §§.), 

A házassági akadályok tanát Aichner módszere sze-
rint adja elő szerző. Mindenütt jegyzi a magyar állami 
házassági jog (1894: XXXI. t.-c.) megfelelő szakaszait, 
bár nem mindenütt teljesen ; például a tévedés esetei 
közül (id. t.-c. 54. §. a—f pont) ő csak az «impraegnatio 
sponsae»-t említi, holott a törvény még 5 tévedési ese-
tet különböztet meg. (Szerző alább az «impotentia»-nál 
említi még az 54. §. c. alatti tévedési okot.) A metus 
reverentialis (390. 1.) meghatározásában nem érthetek 
egyet szerzővel ; az ő definíciója szerint ez is «ab extrin-
seco (seil, a parentibus) incussus metus» volna, holott, 
ha az volna, akkor nem is lehetne kétség annak házas-
ság-dirimátó természetéről, a mint a kellő fokot eléri, 
de a «metus reverentialis» épen egy belső, erős, néha 
ellenállhatatlan befolyást gyakorló érzelemből : a szülők 
iránti tiszteletből vagy félelemből fakad, a mely csak 
előre feltételezi a néha súlyos természetű erőszakolást 
és attól fél, de azt még ezen házasságra nézve nem 
tapasztalta. 

Az «impotentia»-ról véleményem szerint többet 
nyújt szerző, mint azt ilyen kis terjedelmű egyházjogi 
könyvben az arány és általában az impotentia termé-
szete is kívánná ; az egyházi válóperek válási okfői közt 
ugyanis az impotentia nem mondható olyan nagyon 
gyakorinak és még ha hellyel-közzel ilyen volna is, a 
plébánosoknak és segédlelkészeknek abszolúte nincsen 
ilyen részletes adatokra szükségök, elég, ha a szentszéki 
tagok azokat nagyobb művekben megtalálják. Azt meg 
egyáltalában feleslegesnek tartom, hogy az impotentia 
§-ában a «foecundatio artificialis»-ról és a «sterilitas»-ról 
olyan physiologiai bő apparatussal tárgyal szerző. Tauber 
könyve első sorban növendékpapoknak készült ; ily bő-
ségben belévezetni őket a «generatió» titkaiba, a milyen 
bőven arról csakis orvosok vagy pláne orvos-specialis-
ták tudnak, nemcsak nem hasznosnak vagy szükséges-
nek, hanem, mert feleslegesnek, azért (de sexualibus 
levén szó) károsnak is tartom. Nagyobb egyházjogi és 
erkölcstani munkákban vagy szakértekezésekben ter-
mészetesen benne lehet minden, még részletesebben is ; 
ott keresse meg abnormis impotentia esetében az a pap, 
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a kinek in casu concreto szüksége van reá. A «delectus 
aetatis»-nál a «copula carnalis»-ra való érettség részle-
teinek oly bő feltárásáról szintén épen így vélekedem. 

A «cultus disparitas» akadályánál szerző még mindig 
irányadónak tekinti az unitáriusokat illetőleg az eszter-
gomi 1858. évi tartományi zsinatnak határozatát (Tit. 3. 
c. 2. nr. 3.), holott az a megtérés esetében mindenesetre 
irányadó, de a házasságkötésre nézve olyan tuciocrisz-
tikus álláspontot foglal el, melyen az általános egyház 
joga már 1830. évben (S. C. C. 17. Nov. 1830.) túladott. 
A kétes keresztség négyféle esetére nézve szerző fölvette 
ezen új kiadásba azon szabályokat, melyeket Gasparri 
nyomán 1904. évben megjelent munkámban röviden 
összegeztem.1 

Mellőzve a többi házassági akadályoknak, különös 
megjegyzést nem provokáló, anyagát, a «clandestinitas»-ra 
térek, amelyet féloldalas, három bekezdéses, kis §-ban 
(142. §., 442.1.) tárgyal szerző ; míg a «forma Tridentina»-
ról és a «Ne temere» újításairól alább, a házasságkötés-
nél (152-3. §§.) tárgyal. 

A 142. §-ban nem tehetem magamévá szerzőnek 
fölfogását a «clandestinitas» és a «Ne temere» decretum 
közti viszonyról. Tauber ugyanis a «clandestinitas» lénye-
gét és előidéző okát, a «proprius parochus» távollétében 
véli látni,2 úgy, hogy szerinte 1908. április 18-ig a 
clandestinitas akadálya bontó akadály a trienti zsinat 
«Tametsi» decretuma alapján, 1908. április 18-ától pedig 
csak tiltó akadály, mert a «Ne temere» decretum szerint 
a «proprius parochus»-nak a liceitashoz szükséges enge-
délye nélkül nem szabad a «parochus loci copulationis»-
nak a feleket összeadni. 

A dolog pedig úgy van, hogy a klandesztin házas-
ságok az egyházzal egykorúak ; a trienti zsinat előtt til-
tottak voltak, azóta pedig érvénytelenek. A «Tametsi» 
decretum által statuált «trienti formának» a «clandesti-
nitas»-t módosító intézkedése nem abban áll, hogy «csakis» 
a «proprius parochus» előtt köthető érvényes házasság 
(mert hiszen csak a «proprius parochus» egymaga nem 
is elég, kell még két vagy három tanú is hozzá s a 
«Tametsi» nem is említi a «proprius» szót a forma elő-
írásánál); hanem az, hogy egyáltalán irritatorius klauzu-
lával láttatott el az «in facie Ecclesiae» kötés, (mely az-
előtt csak sürgetve és parancsolva lőn) és ennek folytán 
bontó akadállyá ( = imped, clandestinitatis) lőn téve a 
«non in facie Ecclesiae» kötési mód. Ebből következik 
hogy 1908. április 19-én a clandestinitas lényege nem 
változik : ezentúl is, a «Ne temere» decretum hatálya 
alatt is, csak az «in facie Ecclesiae» kötött házasságok 
érvényesek, a nem «in facie Ecclesiae» kötöttek érvény-
telenek lesznek és pedig érvénytelenek, mert nem fog-
nak bírni az egyház törvényében («Ne temere») megkí-
vánt nyilvánossággal és ünnepélyességgel, vagyis, mert 
titkosak (clandestina). A «Ne temere» decretum a clan-
destinitas-t tehát nem enyhíti, hanem inkább szigorítja, 

1 A vegyes házasságokra vonatkozó tételes jog és gyakorlati 
eljárás. Pécs, 1904. 406. 1. 

2 Tauber i. m. 442. 1. : «Juxta ius nov i s s imum ez decreto S. C. C. 
cNe temere» d. d. 2. Augusti 1907., iussu et auctoritate P. J. Pii X. 
editi, quod die 19. Április a. 19U8. ubique vim legis habere incipit, 
assistentia proprii parochi non amplius ad validitatem, sed solum-
modo ad liceitatem praescribitur iuxta statuta eitisdem decreti.» Ez 
tehát úgy hangzik, hogy a «clandestinitas»-t szerző 1908. ápril 19. után 
csak «tiltó» akadálynak tartja. 

mert az extratridentinumos területek privilégiumának 
véget vet és így megszorítja a lehetőségét annak, hogy 
a klandesztin házasságok mégis érvényesek lehessenek ; 
teljesen azonban nem szünteti meg, mert az akatholi-
kusok házasságai mindenütt, a klandesztin vegyes házas-
ságok pedig Németországban még fönntartják továbbra 
is az érvényes klandesztin házasságok kihalni készülő 
speciesét. 

A «Ne temere» decretum tehát az «impedimentum 
clandestinitatis» lényegén mit sem változtatott, csakis 
módosította az «in facie Ecclesiae» kötésnek egyes alkotó 
elemeit, midőn t. i. a plébánost illetőleg a «locus regit 
actum» elvet fogadta el és érvényesnek mondja a házas-
ságot, ha azt a házasságkötés helyének illetékes plébá-
nosa előtt és két tanú előtt kötötték és csakis a liceitás-
kor, a szabad állapot bizonyításán kívül követeli, 
legalább egyik házasfelet illetőleg, az ott helybeni 
lakóhelyet (nem kizárólag «rendes lakóhelyet», mint 
tévesen fordította Tauber a «domicilium»-ot a Religio 
1907. évi 34. számában 586. lapon) vagy legalább is 
egy havi tényleges tartózkodást; ha pedig egyik félre 
nézve sem birna a kopuláló plébános ilyen jogcímmel 
(vagy domicilium vagy menstrua commoratio), vagyis 
lia a jegyesek a kötés helyén mindketten peregrinusok, 
akkor szükséges még azon plébános engedélye («licentia»), 
aki rájuk nézve ilyen illetékességgel (vagy domicilium 
vagy menstrua commoratio) bir ; ha pedig ilyen plé-
bános nem létezik, vagyis ha «vagus»-ok a jegyesek 
mindketten, akkor a püspök engedélye kell az összeadás 
liceitásához. 

A gyakorlati életben a házasságkötések legtöbb ese-
teiben tehát a «parochus ad validam copulationein cora-
petens» 1908. április 18. után ugyanaz lesz, a ki volt, 
1908. április 18-ig ; mert hiszen a házasságkötések túl-
nyomó része eddig is vagy az egyik, vagy a másik fél 
domiciliumában történt, minden delegáció nélkül ; csak 
ott a különbség, hogy a jövőben a «parochus loci copu-
lationis»-nak soha sem lesz delegációra szüksége, de szük-
sége lesz «licentia»-ra az egyik félre competens plébá-
nostól az esetben, ha a «laus copulationis» plébánia te-
rületén mindakét fél peregrinus és egyik fél sem tar-
tózkodik ott még egy hónap óta sem. 

Tauber, mint említettem, az «assistentia parochi» 
(és «testiuin») ezen új joganyagát később külön §-ban 
(153. §.) tárgyalja. Itt, véleményem szerint, ismét nem jól 
különbözteti meg az új rendben eszközölhető «delegáció»-t 
a «licentia»-tól («potest dari delegatio seu licentia», 485. X.) 
A dolog úgy áll, hogy a «delegációnak ezentúl csak azon 
engedély nevezhető, a mellyel a «valida copulatio»-ra való 
jog adatik meg a «parochus loci» által, mig a két pe-
regrinus összeadásához úgy a «loci parochus»-nak, mint 
az ő delegáltjának (káplán) szüksége van csak egyszerű 
engedélyre (licentia) azon plébánostól, a kinek plé-
bániájában «domicilium»-mai (akár verum akár quasi-
domic.) vagy «menstrua commoratio»-val bir a férfi vagy 
a nő. Vagyis az új rend semmiféle egészen új engedély-
fajtát nem létesített: a «delegáció» ezentúl is delegáció 
lesz (a «Ne temere» decretum is III. p. így nevezi), az 
illetékes plébánostól nyert egyszerű felhatalmazásnak 
csak a neve «licentia» látszik újnak, (eddig neve Magyar-
országban «dimissoriales» volt, melyet ki kellett kérni a 
nem kopuláló «parochus proprius»-tól, mint az egyik 
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jegyesnek, az ő hívének, a stólát biztosító és «functio paro-
ehialis-ra és esetleg a plébánia kötelékéből való elbocsátást 
tartalmazó iratot), lényegében azonban ez nem más mint 
az eddigi, a parochialis jogot védelmező «dimissorialis»-
nak folytatása, a melyet azonban (a «Ne temere» szerinti 
«licentia»-t) ezentúl a hitvesek különféle plébániai ille-
tősége esetében kopuláló «proprius parochus»-nak (rend-
szerint : parochus sponsae) sohasem kell ezentúl már 
bekövetelnie a nem kopuláló «proprius»-tói (rendsze-
rint : parochus sponsi), mig eddig a nem kopuláló másik 
propriusnak «dimissorialis»-a szükséges volt mindig ilyen 
esetben ; ha pedig az új rend szerint a kopuláló plébános 
egyik félre nézve sem competens, (legalább egy havi 
tartózkodás alapján) akkor is elég csupán egyik vagy 
másik fél illetékes (domic, vagy egy mens, commor.) 
plébánosának «licentia»-ja a házasságkötés liceitásához. 

Általában azt látom, hogy nem egészen szerencsés 
kézzel nyúlt Tauber a «Ne temere» decretum új anyagá-
hoz sem itt, sem a «Religio»-ban megjelent cikksoroza-
tában, mikor úgy itt, mint ott, igen nagy mélységeket 
tartalmazó szakaszokat világosaknak mond és csupán 
szómagyarázattal kisér, de teljességében fel nem tár. 
Hihetőleg lesz alkalmam önálló külön munkában tüze-
tesen foglalkozni a «Ne temere» decretum joganyagával 
és annak tartalmát a jogelmélet és a joggyakorlat szem-
üvegén át vizsgálat alá venni. 

A «sanatio matrimonii in radice»-ről szólva (494. 
lap) szerző elmulasztotta felemlíteni azt, hogy mi-
lyen bontó akadályok esetében alkalmazható a «sa-
natio» és egy jegyzetben idézve a S. Poenit. 1890. 
április 25. intézvényét, a melyben egy házasságnak 
a ligámén megszűnése utáni sanatio-ja mondatik ki, 
azon látszatot kelti, mintha a «ligamen» is eltávolítható 
volna sanatio útján. Meg kellett volna fönt a szövegben 
jegyezni, hogy sanatio rendszerint csak «iuris ecclesias-
tici humani» és pedig közjogi akadályokkal szemben 
alkalmazható és ez esetekben a «sanatio» eltávolítja a 
bontó akadályt és érvényre emeli az első (érvénytelen) 
consensus-t; mig ha «iuris naturalis», vagy akár csak 
«iuris eccles. privati» akadály állott fönn, akkor csak 
rendkívüli esetekben történhetik sanatio, t. i., ha az 
indispensabilis akadály már magától megszűnt (a liga-
men, a fönti esetben, halál által, az error, a vis-metus 
a megtámadási jogról való belenyugvás folytán való le-
mondás által) és ilyen esetben a sanatio nem az aka-
dályt távolítja el, hanem csakis érvényre emeli az első 
(érvénytelen) consensust. 

A «de rebus sacris», a «de delictis et poenis» és a 
de «iudiciis» részekhez nincs különös megjegyzésem. 

A függelékben közli szerző az «Apostolicae Sedis» 
bulla censuráit (I.), a magyar püspöki kar 1895. szep-
tember 1. «Instructio»-ját és annak a pécsi és szombat-
helyi és talán még más egyházmegyében is kötelező 
«Supplementums-át,1 >z esztergomi érsek 1908. január 
8-án a «Ne temere» decretumra nézve kibocsátott uta-
sítását, az 1894 : XXXI. és XXXII. t.-cikkek teljes szö-

1 Megjegyzem, hogy ezen «Supplementum» 1895. év őszén a 
pécsi püspöki irodában ( P o z s g a y J. kanonok) a pécsi egyházmegye 
részére készült, de alkalmas volta miatt más püspöki megyékbe is 
átvették. Fönti kritika írója a «fieri» idejében szintén azon irodában 
viselt tisztséget és opponált a klandesztin vegyes házasságok érvény-
telenségét k imondó 6. pont ellen. Tauber, mint «Encyclica littera Eppi 
Sabariensis»-t idézi. 

vegét, végre az egyházi ügyekre vonatkozó főbb hazai 
törvények szakaszait, miniszteri rendeletek és bírósági 
döntvények érdemleges szövegeit. 

Betűrendes tárgyi és személyi index zárja be a 
kötetet. 

Tauber műve,mintáz egyházjognak legújabb magyar-
országi tankönyve, a benne dicséretre méltó szorgalom-
mal összehordott és fölhalmozott legújabb tételes jog-
anyag miatt, hasznos szolgálatot tesz a jogot tanuló vagy 
kereső közönségnek. Jogtudományi szempontból kifo-
gásolandó e könyvben az önállóság csekély mérve, úgy 
a fölosztást, mint a fölfogást illetőleg, a jogászi mélyebb 
és magasabb perspektíváknak nem nagy bősége, a tárgy-
nakpongyola latin, de még inkább nem szabatos, nem 
kiforrott jogászi nyelven és módszerben való kezelése. 
Szerző az első kiadásnál korán lépett ki művével a 
könyvpiacra; müvével hiányt pótolt ugyan így is, de a 
tagadhatalanul tetemesen javított újabb kiadásokban sem 
lehet teljesen helyrehozni az első kiadásnak alaphiányait. 

A könyvet egyébként, mint hasznos tan- és vezér-
könyvet, melegen ajánljuk a főtisztelendő papság figyel-
mébe és pártolásába. Hanuy Ferenc dr. 

M. Ka locsa . Előfizetése 1908 végéig szól. 
K—cs. B u d a p e s t . Tavalyi hátráléka 6 kor. 
J . Ny i t r a . A világért sem szabad engedni, hogy a régi 

emlékekből elvesszen, vagy elpusztuljon valami. Az az egyszerű 
ember nem tudja mit pusztít el, mit rak tűzre. Nagyon helyes 
lesz egyházmegyei múzeumot felállítani a szép egyházmegyei 
könyvtárral kapcsolatban s az egyházi hatóság intézkedése 
folytán a lelkészek oda küldjék be az «ócska» tárgyakat. 
Szakértelmed majd megjelöli helyéi minden tárgynak. Lám 
azok a béressk nem tudhatták, hogy Szent István-kori pénzeket 
vetett fel ekéjük a földből. Nyitra szomszédságából, Ivánka 
határából, került elő Konstantinos Monomachos aranykoro-
nája is. Régi, történeti talaj ám Nyitra és vidéke. 

S. Pozsony . Barkóczyban ritka tiszta jellemű, becsületes 
embert honorált az országgyűlés. Hogy törvényt szegett volna, 
mesebeszéd, sohasem teszi ; hanem a zsidó-szabadkőmíves 
csoport is azt tartja, hogy csak édes szőlőre tolulnak a 
darazsak. Ok se kezdenek ki akárkit. 

l i . Esz t e rgom« Igen, van tudomásom az alakuló kath. 
gyermekvédő Ligáról. Furcsa is az, hogy a meglévőnek miért 
kell a szabadkőmívesek kezében lennie, hogy a katholikusok 
pénzével tegyenek jó t? Ha a magok zsebével nem operálnak, 
a mi pénzünkkel mi magunk is tudunk jót cselekedni. Sok 
rébusz van az életben. 

Z. Z n i ó v á r a l j a . Célszerűségi okból nem közölhetem. 

TARTALOM : Böjti gondolatok. II. — A klandesztin 
vegyesházasságok érvényességének kérdéséhez. Császár 
József dr.-tól. — Zárószavak a tomizmus-vitához. Szabó 
Szádoktól és Tomcsányi Lajostól. — Kálmáncsehi 
Domonkos. II. Sörös Pongráctól. — Az elephantinei 
zsidó-arámi papyrusok. IV. (Flavius Josephus értékelése.) 
Vége. Kmosko Mihály dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
—y—/a-tól. —Irodalom. Közkeletű bölcseleti félszegségek. 
(A «régi»bölcselet.) III. Bangha Béla S. J.-től. — Müller : 
Erhard's Kritik. — Tauber : Manuale : Juris Canonici. 
II. Hanuy Ferenc dr.-tól. — Telefon. 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Harnack és Loisy a föltámadásról. 
Ismeretes, milyen szerepe volt az életbelépő és 

terjeszkedni kezdő kereszténységnél a nagy ténynek, 
Jézus föltámadásának. Ez vezette a zsidókat és a 
pogányokat Jézus hivei közé. Ennek alapján hitték 
el, hogy ő valóban Isten Fia. «Izraeli férfiak ! hall-
já tok ez igéket: A názárethi Jézus t . . . megöl té tek . . . 
Ezt a Jézust föltámasztotta Isten, minek mi mind-
nyájan tanúi vagyunk . . . Ezeket hallván megillető-
dének sz ivökben. . . A kik tehát elfogadták beszédét, 
megkereszteltetének». (Ap. Csel. 2, 22—41.) Ime egy 
epizód Péter első jeruzsálemi térítő föllépéséből. Szent 
Pá lpedigmindentkockára tevén, prédikálása fő támasz-
tékára nézve így állította föl a vagy vagy-ot: «Ha 
Krisztus föl nem támadott , akkor hiábavaló a mi 
prédikálásunk, hiábavaló a ti hitetek is. Akkor mi 
Istennek hamis bizonyságaiul tartatnánk, mint a kik 
bizonyságot tettünk Isten ellen, hogy föltámasztotta 
Krisztust». (I. Kor. 15, 14—5). A kortársakkal szem-
ben ily merészen hivatkozni egy tényre csak az 
el lenmondás lehetetlensége esetében lehet s ily alapon 
elterjeszteni egy vallást, mellyel az összes fönnálló 
viszonyok ellenkeznek, melynek fölvállalásával csak 
szenvedés jár , csak a kétségbevonhatatlan valóság 
meggyőző ereje hatalmával lehet. 

A nagy «junctim», a föl támadás valósága és a 
keresztény tan igaz volta között oly szoros, hogy 
pár já t hiába keressük a történelemben. Két forrása 
van tehát reánk nézve Jézus föltámadásának, mely-
ből ténybeli valóságáról meggyőződhetünk: az írott 
források, az evangéliumok, melyek a tény részleteit 
elbeszélik és az íratlan forrás, az őskeresztény tár-
sadalom, melynek keletkezése, elterjedése minden 
Írásnál félreérthetetlenebbül, okozatként mutatván rá 
mint létesítő okára, bizonyítja a föl támadás történeti 
valóságát. S míg az Írásokat csűrni-csavarni lehet, 
a «junctim» másik tagja, a millió és millió meg-
hódolt emberrel, a szenvedésnek neki menő tömén-
telen hitvallókkal (ez volt az őskereszténység) lehe-
tetlenné tesz minden ellenkező okoskodást. 

Ha tehát meggyőződésünk számára krit ikusokat 
keresünk, kik nekünk a tényt meghiteltessék, illetéke-
sebbeket és hitelreméltóbbakat nem találhatunk 

magoknál az ősi keresztényeknél, kik ezen az alapon 
hagyták el szülői hagyományaikat s különösen, mint 
pogányok, egy nagy államvallás fényét és előnyeit 
s csatlakoztak a keresztrefeszített Krisztushoz, hogy 
hozzá hasonlók legyenek. Az emberi természet pedig 
a szenvedések lien nem csal, hanem őszinte. 

Azért a bibliai kritikusok, kik Lessing «wolfen-
bütteli töredékei» óta egész kedvteléssel tagadni 
merik a föl támadás tényét, mindig csak fél munká t 
végeznek, midőn az evangéliumi adatokat a tény 
rovására minden lehető és lehetetlen módon elma-
gyarázni iparkodnak. Azokkal a szövegekkel szem-
közt áll ugyanis a nagy történelmi reflex, maga a 
létező kereszténység, mint olyan kommentár , melyen 
semmiféle meghamisított hermeneut ika ki nem fog. 
Bármit hozzanak is ki az evangéliumokból, miután 
a néma betű önvédelemre képtelen, a nagyr tény 
mindig ellenökbe áll s nem engedi a maga jussát. 

De hiszen tula jdonkép az evangéliumi szöve-
gekkel sem tudnak boldogulni. Lessing óta épen a 
negyedik exegétai divatnak vagyunk ma tanúi a 
racionalista i rodalomban a tekintetben, hogy hát mi 
is történhetett voltakép, ha Jézus föltámadását két-
ségbevonjuk. Sokáig esküdtek Lessing csalási hipo-
tézisére, hogy az apostolok ellopták Jézus tetemét a 
sirbót s ebből támadt volna a föltámadás hite. Majd 
követte a mult század 40-es éveiben a másik divat, 
Paulus tübingai tanár tetszhalál-hipotézise, hogy Jézus 
ájultan került a sírba, azután magához jött és elő-
csüszott a sírból. Strauss vetett ennek véget, azt 
mondván, hogy mégis lehetetlen, hogy ezt az esetet 
magyarázta volna valaki föl támadásra s fölállította 
a hallucináció-elméletét, hogy az apostolok fölindult-
ságukban látni vélték Jézust elevenen. Ma már erre 
is ráuntak, hallucinációkról nem beszélnek többé. 
Az a sok «kritikai» munka, melyet a tagadás ősi 
szelleme száz éven át e téren végzett, i lyformán tel-
jesen kárba veszett. Pedig mily nagyra volt önma-
gával annak idején mindenik, mint a kutatás neto-
vábbja, mely végre megfejtette a nagy talányt. Szegény 
Biblia! Hic liber est, in quo quaerit dogmata sua 
quisque, invenit et pari ter dogmata quisque sua. 

Eltekintve a kérdést megkerülő kísérletektől, 
így midőn Holtzmann az utolsó vacsorát a zsidó 
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«Passah»-tól elválasztani akarja s egyszerűen magán-
vacsorának minősíti,1 vagy midőn Schwartz annak 
kimutatásán mesterkedik, «dass das Osterfest kein 
historisches Erinnerungsfest der Auferstehung sei»,2  

hanem a zsidó Pascha-nak egyszerű utánzása az ősi 
kereszténységben, vagyis midőn a föltámadás egész 
keretét tönkretenni iparkodnak, hogy aztán a föl-
támadási tény hitének elvonják valószínű alapjait s 
e célra csűrik-csavarják Márk evangéliumát, mely 
mint legrövidebb, erre nekik legalkalmasabbnak kínál-
kozik,3 mondom, eltekintve az ilyen megkerülő kísér-
letektől, az álláspont m a : az ignoramus, a sokat 
mondani látszó, de azért legkevésbbé megnyugtató 
frázis : a föltámadás se be nem bizonyított, se be nem 
bizonyítható tény, hanem a történeti kutatás körén 
kívül esik. 

Annyi ez, mint fölhagyni a racionalizmus céljaira 
haszontalannak bizonyult textus-csavarással; annyi, 
mint fölhagyni a lehetőségek keresésével s egy szel-
lemes ötlettel oda fordítani a kérdést, a hol midőn 
semmit se mondunk, mégis okosan látszunk beszélni, 
a fantázia beláthatatlan területére. 

Ezt az álláspontot képviseli a racionalisták részén 
Harnack,4 a modernisták részén Loisy,5 a két hang-
adó vezető. «A föltámadott Üdvözítő nem tartozik 
többé a jelen élet rendjéhez, következéskép a föl-
támadás nem képezhet megállapítható tényt». Az alap-
hiba ebben a nézetben a csoda félreértése, melyről 
azt tartják, hogy miután előidéző oka nem rendes 
természeti erő, hanem Isten közvetetlen működése, 
tehát hogy nem is a természet körében megy végbe, 
nem esik az érzéki tapasztalás alá. Pedig odatartozik. 
«Lássátok kezeimet és lábaimat, hogy önönmagam 
vagyok, tapintsátok meg és lássátok, mert a léleknek 
husa és csontjai nincsenek, a mint látjátok, hogy 
nekem vagyon» (Luk. 24, 39) mondta a föltámadt 
Jézus apostolainak. 

Nem az apostolok hite, nem Harnack «Oster-
glaube»-je költötte a föltámadás tényét, hanem ellen-
kezőleg a föltámadás ténye, a történt események 
voltak okai az az előtt félénk s a keresztrefeszítéskor 
megfutamodott tanítványok ingathatatlan hitének. 
Loisy egyszerűen fölcseréli a csoda és a hit okszerű 
viszonyát. Nem a hit ruház föl valamely tényt csodás 
jelleggel, hanem épen ellenkezőleg a csodatény 
indítéka a hitnek.6 Nagy dolognak kell előbb tör-

1 Holtzmann : Das Abendmahl im Urchristentum. (Preu-
schen : Zeitschrift für die neutest. Wissenschaft und die 
Kunde des Urchristentums. 1904. évf. 103. 1.) 

2 Schwartz: Osterbetrachtungen (Preusehen : Zeitschrift. 
1906. évf. 20. 1.) 

3 Márk evangéliumának természetéről Schäfer : Die Evan-
gelien und die Evangelienkritik. 1908. 23. s k. 1. 

4 Harnack : Das Wesen des Christentums. 1903. 101. f. 
5 Loisy—Griére-Becker : Evangelium und Kirche. 1904. 

88-90. 1. 
6 Az új nézet részletes taglalását lásd : Dudek : A moder-

nizmus és a katholicizmus 1908. 111—16. 1. 

ténnie, hogy akkora hitet támasszon, a milyen volt 
az apostolok és az első keresztények hite. 

Midőn így okoskodnak s remélhetőleg az ötlet 
ismét csak muló divatot képez, melyet 10—15 év 
múlva fölváltand egy másik ; midőn így okoskodnak, 
de, mint látjuk, okoskodásuk már magában hordja 
a pusztulás csiráját, a «junctim» másik tagjáról meg-
feledkeznek, elfelejtik a tényezőt, melyre az életbe-
lépő kereszténység támaszkodott, melyből merítette 
meggyőződésének erejét. Elfelejtik fejtegetni, hogy 
az anyagias zsidóból és a testi élvezetekhez szokott, 
a «panem et circenses» után futkosó pogányból hogyan, 
miért lett a Neró fáklyáivá avatott keresztény? 

A katholicizmus helyezte igazán könnyű eme 
tudományos viták között. A történelmi tény erejével 
áll rendületlenül s nézi a viaskodókat, a kik helyette 
is elvégzik a cáfolás munká já t : az ellenfelek cáfolják 
egymást s egyik ássa a másiknak sírját. Könyvtár 
telnék ki az e kérdésről 100 év óta írt munkákból 
s íme Harnack iskolája ráírja e könyvtár a j t a j á ra : 
Fuit. Minden, a mi itt írva van, már elavult. 

Míg ők vitatkoznak s fölfedezni akarják a régen 
fölfedezett igazságot, a kereszténység tovább halad 
ú t j án : éltetve s üdvözítve a «jóakaratú» embereket. 
Épít, míg ők csak ron tanak; alkot, míg ők jobb 
ügyhöz méltó buzgósággal új elméleteken törik fejüket, 
hogy majd oda temessék a régiek mellé. Itt az élet, 
ott a temető s ennek az életnek kapuján a letörül-
hetetlen fölirat: Christus resurrexit, Alleluja 1 

A nemzetiségi elv és a kereszténység. (L) 

Előre kell bocsátanom, hogy nem szándékozom 
politikai cikket írni ; nem csak azért, mert a «Religio» 
nem politikai lap s azért sem pusztán, mert izetlen-
ségnek tartom az olvasót ott is politikával üldözni, 
a hol talán épen a hírlapírói toll szenvedélyes serce-
gése elől keres menedéket ; hanem főképen azért, 
mert hiábavaló fáradozás lenne a címben jelzett 
tárgyra politikai célzattal csak egy szót is vesztegetni. 

A napi nézetek ár ja ellen közvetlenül valamit 
tenni, valami sikert aratni, a lehetetlenséggel határos 
s azért az uralkodó nemzetiségi elvről, mely a modern 
koponyákat teljesen elhomályosította, a hazaszeretet 
erényét hálójába kerítette s a «hazaftság»-ot oly rossz 
hírbe hozta, fölvilágosító szót vagy csak idegen népek-
ről beszélve, vagy csak nagyon távolról és elvontan 
lehet kockáztatni, hogy a ki gondolkodni nem rest, 
azt magára alkalmazza s gyakorlati elveit tisztázza. 
A napi nézetekből táplálkozó politika, melyet szám-
talanok alacsony céljaik elérésére használnak föl, 
érzéketlenné tette az embereket a tiszta igazság iránt 
s így politikai cikkezéssel az igazság diadaláért a 
meggyőzés reményében síkra szállani hiú fáradozás ; 
a bagoly tovább is csúfolni fogja a verebet nagy 
feje miatt s a farkas feddeni fogja a bárányt a víz 
megzavarásáért. Azért mellőzve minden konkrét vonat-
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kozást, célom rámutatni arra a tényre, hogy a modern 
világnézet, melynek egyik társadalmi élettani dog-
mája a nemzetiségi elv, e téren is szembe helyez-
kedik a kereszténységgel s hogy mint más terén 
a kereszténység elvetésével, itt is romlásba dönti 
az emberi társadalmat, tönkre teszi azt, a minek 
erősítését célozza, az állami életet, mert az arany közép-
útról a határtalan túlzás útvesztőjére tévedt. 

Keresztényellenes ezen elv premisszáiban, magá-
ban és következményeiben s azért a keresztény meg-
győződéssel össze nem egyeztethető, követése bűn 
Isten ellen és az emberiség ellen. 

Ne ütközzék meg senki azon, ha látszólag ab ovo 
mundi kezdem fejtegetésemet, de mi tagadás benne, 
a nemzetiségi elv a keresztény erkölcstan alapigaz-
ságaiba ütközik, tehát előbb ezeket kell az olvasó 
emlékezetében fölfrissíteni. 

A kereszténység szellemét és rendeltetését meg-
jelölték a Krisztus születésénél éneklő angyalok, mi-
dőn hangoztatták: «Dicsőség a magasságban Isten-
nek s békesség a földön a jóakaratú embereknek.» 
Igen, a kereszténység azért jelent meg a világon, hogy 
Istennek visszaszerezze azt a dicsőséget, melyet az 
ókor tőle megtagadott és a teremtményeknek tulaj-
donított, hogy így visszaadja az emberiségnek az Isten-
től való elfordulás folytán megzavart belső és külső 
békét. Ismeretes az ókori embernek belső, vagyis 
lelki élete s ebből kifolyó külső élete : nyugtalanság 
és békétlenség uralkodott az emberek lelkében és a 
népek között, mert nem ismerték kútfőjüket és cél-
jukat, nem ismerték a hozzávezető u ta t ; a mit tettek, 
azt a földért cselekedték, ez azonban megnyugtatni 
nem tudta, sőt inkább szüntelen harcra tüzelte. Ezt 
az áldatlan állapotot megszüntetni a kereszténység 
hivatása. Ezt meg is tette, midőn az emberiség sze-
mét a földi göröngy fölé emelte s fölvilágosította 
az emberi törekvés egyedül helyes irányáról és út já-
ról. Mind oly elv, mely az emberiség szemét a föld-
höz láncolja s teremtménynek tulajdonítja azt, a mi 
egyedül Istent illeti meg s ennek természetes követ-
kezményeként zavart és békétlenséget hoz a világba, 
a kereszténységnek letagadása, vagyis úgy ellenkezik 
vele, hogy mindkettőt egyszerre vallani nem lehet. 
Ez a mondottakból oly világos, hogy bővebb magya-
rázgatásra és bizonyításra nem szorul. 

A kereszténység rendeltetésének megfelelő tör-
vényeket adott az emberi nemnek: Keressétek Isten 
országát, a fönnlevőket keressétek, nem a földieket. 
Ennek módját is megjelölte: Szeresd Istent minde-
nekfölött és felebarátodat, mint tenmagadat ; a mit 
nem akarsz, hogy mások tegyenek neked, te se 
tedd másoknak s a mit akarsz, hogy mások csele-
kedjenek neked, te is tedd másoknak, inert a milyen 
mértékkel mértek másoknak, olyannal fog nektek 
méretni. így az egész emberiséget egy családdá egye-
sítette, mert azt a parancsot teljesíti, melyet alapitó-
jától kapott : «Tanítsatok minden nemzeteket, tanít-

ván őket megtartani mind, a miket parancsoltam 
nektek», «hogy mindnyájan eggyé legyenek.» Azért 
Krisztus «a mi békességünk mind a kettőt (zsidót és 
pogányt) eggyé tette és lebontotta a választófalat, az 
ellenségeskedést az ő teste által, megölvén az ellen-
kezést önmaga által.» «Nincs különbség zsidó és 
görög között, mert ugyanazon egy Urok van mind-
nyájuknak.» Ennélfogva a keresztények «a hivatáshoz, 
melyre hivatva vannak, méltólag járnak, minden alá-
zatossággal és szelídséggel, béketűréssel, elszenvedvén 
egymást szeretettel, igyekezvén fön tartani a lélek 
egységét a béke kötelékével. Egy test, egy lélek, a 
mint hivatásuk egy reményére vannak hivatva. Egy 
az Isten és mindenek Atyja, ki mindenek fölött 
vagyon és mindeneken és mindnyájunkban.» Igen, 
a kereszténység testvérekké tette az összes embere-
ket, mert egy és ugyanazon Atyjok van az égben, 
kihez egyenlő joggal kiáltanak : Mi atyánk, ki vagy 
a mennyekben ; a ki egyaránt szeret mindenkit, tehát 
a ki őt szereti, felebarátját is kell szeretnie, mert 
hogyan szeretheti a láthatatlan Istent, ha látható test-
vérét gyűlöli ? 

Nincs oly földi dolog, mely ezen kötelem alól 
föloldhatna, mert minden véges csak eszköze a vég-
célnak, mely felé a szeretet parancsa irányít. «Adjá-
tok meg a császárnak, a mi a császáré és Istennek, 
a mi az Istené ;» ez a parancs minden földi dologra 
vonatkozik. Isten ura mindennek, tehát az ő parancsa 
irányadó miden földi kötelem és jogra nézve, egy 
sem vonhatja ki az embert Istennek tartozó engedel-
messég alól, mert Istennek szolgálatára és dicsősé-
gére vannak mindenek rendelve. 

Ezek a keresztény erkölcstan alapigazságai; ha 
tehát valamely elv akár magában, akár feltételeiben 
vagy következményeiben ezekkel ellenkezik, keresz-
tényellenes. 

A nemzetiségi elv szabályul állítja föl, hogy az 
államoknak történeti s egyéb jogokra való tekintet 
nélkül a nemzetiség alapján kell alakulniok, vagyis 
minden államnak egy nemzetiségűnek kell lennie, 
honpolgárainak származást, nyelvet, jellemet, erköl-
csöt, egy szóval minden lelki és testi tulajdonságai-
kat illetőleg egyezniök kell. Épen azért a nemzetiség-
nek jogában áll erőszakkal is önálló állammá ala-
kulni s a hozzá tartozó töredékeket más államtól 
elszakítva magába olvasztani. Voltak, a kik ezt a 
jogot minden natióra kiterjesztették, mások azon-
ban -— a kevésbbé következetesek és számítók — 
szűkebbre szorították a jogosultak körét, mert csak 
azoknak a natióknak tulajdonít ják e jogot, a 
melyeknek életcélja az álammá való alakulást 
megkívánja és kilátásuk van sikerre, érvényesülésre, 
vagyis azoknak a natióknak van ilyetén joguk, 
melyek ennek megvalósítására képességgel és erő-
vel bírnak. 

Itt kérdezheti az olvasó : mi köze ennek az elv-
nek a kereszténységhez, a J q n n e b b említett igazsá-/ ' 

fa) .. 



260 RELIGIO I.XVII. évf. 1908. 

gokhoz? Ha csak pusztán elméleti elv volna is, akkor 
is érintené a kereszténységet, mert a hitcikkelyekkel 
valami viszonyban lenne ; de ez az elv gyakorlati, 
a gyakorlat irányítását célozza, tehát még kevésbbé 
lehet közömbös a kereszténységre nézve, mivel 
erkölcstanával érintkezik. Oly föltételekből indul 
ki, melyek a hittel ellenkeznek s oly következ-
ményeket von maga után, melyek a keresztény er-
kölcsöt sértik. 

Nézzük először önmagában. Azt mondja, hogy 
a nemzetiség az államalakításnak egyedüli termé-
szetes alapja; mert ez az értelme annak, hogy 
a nemzetiségnek természetes joga van bármi uton-
módon állammá alakulni, mivel ez a jog csak úgy 
ismerhető el, ha az államalakítás más alapjai jog-
talanok. Csakhogy ez nem áll, a mint ez a natio és 
állam fogalmából kiviláglik. Mi is az a natio vagy 
nemzetiség ? Az emberiség bizonyos része, mely ugyan-
azon családból fejlődött ki s melynek összekötő 
szálai s más részektől megkülönböztető jegyei : ugyanaz 
a vér, erkölcs és nyelv. Ezen belső tényezőknél fogva 
az ember úgy ragaszkodik nemzetiségéhez, mint csa-
ládjához, a mi külsőleg úgy nyilvánul meg, hogy vér-
belieinek javát hathatósabban kivánja, erkölcseit és 
nyelvét föntartani törekszik s mással fölcserélni nem 
hajlandó. Ez a ragaszkodás öntudatossá lesz, ha az 
ember nemcsak ösztönszerűleg, mintegy érzelemtől 
hajtva vonzódik így a nemzetiségéhez, hanem nem-
zetiségének értéket tulajdonítva erkölcsi kötelességé-
nek tartja annak épségben való tartását és emelését. 
Vagyis midőn tudja, hogy őt ilyen kötelékek fűzik 
másokhoz s ezen tudatból levon kötelességeket az 
egyvérüekkel szemben és az egyesítő tényezőkre 
nézve; így lesz a nationalis együttérzésből nationalis 
öntudat. 

Ez azonban még nem teszi a natiót állammá, 
mert nem egyesíti egy zárt egésszé, egysége csak 
logikai, vagyis gyűjtő fogalom, mely több egyenlőnek 
összegét fejezi ki, t. i. azoknak összegét, kik ugyan-
azon törzsből származván, egy erkölccsel és nyelv-
vel birnak s ebből kifolyólag egymáshoz ragaszkod-
nak. így a natio valami elvont dolog, csak úgy, mint 
az emberiség. Hogy állammá legyen, a puszta ragasz-
kodáshoz és sajátságok azonosságához valami maga-
sabbnak kell járulnia, valami erkölcsi eszmének, mely 
belső életerővel zárt egésszé teszi az egyenlők össze-
gét. Midőn t. i. egy natio vagy ennek tetemes része 
kifelé való biztosítás és belső rend végett másoktól 
bizonyos belső alkotmány által magát elkülöníti, 
keletkezik az állam. Ekkor a natio, mint szervezett 
egység erkölcsi alannyá lesz, vagyis jogok és köte-
lességek reális hordozójává; az államot tehát a jog és 
biztonság rendje teszi és nem a natio, mert azáltal 
keletkezik és áll fönn, hogy az emberek erkölcsi és 
jogi célokra való közreműködésre egyesülnek s ebben 
megmaradnak. Az állam tehát nem nő úgy magától, 
mint a natio, melyet a puszta érzelmi ragaszkodás 

egyesít, hanem, habár a természet utalja rá az em-
bert, szabadon teremtett, erkölcsi, vagyis kultur-
célokra berendezett, tehát erkölcsi intézmény; nem-
csak testi és érzéki ragaszkodás élteti, hanem belső 
szellemi életerő, erkölcsi eszme. Azért az állam maga-
sabb a natiónál, mert szellemibb s így ehhez való 
visszatérés bukás számba megy, hordává süllyeszti a 
népet. 

A natio hasonló a családban tartózkodó fiúhoz 
s az állam a közéletben működő férfihoz. Vájjon 
hogyan lesz a fiú férfivá, legalább olyanná, a ki e 
névre érdemes? Ki kell lépnie a szűk családi kör-
ből, ki kell vetnie fejéből azt a szűkkeblű gondo-
latot, hogy családja minden fölött áll, mindent fölül-
múl, minden tevékenységnek célja és központja, a 
létnek egyedüli föltétele s bizonyos tevékenységi 
kört a családon kívül kell keresnie, melybe teljes 
ambicióját helyezi. Ragaszkodnia kell továbbra is a 
családhoz, de abban elmerülnie nem szabad, mert 
máskülönben, a mint semmi közhasznút nem hoz 
létre, úgy családját sem emeli s maga is korcs marad, 
így a natiónak is ki kell ragadnia magát a szűk-
keblű nationalis gondolkodásból, a nélkül azonban, 
hogy nemzetiségi jellegét levetné s magasabb eszme 
alapján kell egyesülnie s tevékenységét a nationa-
lizmusnál magasabb célra irányítania s így lesz 
állammá. 

Következőleg az állam célja nem a nem-
zetiség, ez csak eszköze lehet a célnak, melyért ala-
kult s melyre minden tevékenységének irányulnia 
kell, ha a szertelen nationalis törekvéseknek káros 
érvényesülését legyőzni aka r j a ; máskülönben mint 
minden céljától eltévelyedett intézmény, saját létét 
teszi kockára. 

De ha nem célja az államnak a nemzetiség, ak-
kor hamis az az elv, hogy egyedüli természetes 
alapja az államalakitásnak. Vagyis, ha nem mond-
hatjuk, hogy az államnak célja az egy nemzetisé-
gűek egyesítése s nationalis jellegöknek fejlesztése, 
hanem azt kell elismernünk, hogy a célja biztonság és 
jogrend védelme és föntartása: akkor azt sem állít-
hatjuk, hogy csak egy nemzetiségűek alkothatnak 
egy államot s az összesek csak egyet. Mert minden 
alkotást a cél okol meg vagy igazol, vagyis akkor 
észszerű, ha célja van és ennek megfelel, ennél-
fogva észszerű és jogos indító oka minden alkotás-
nak az észszerű cél ; az államnak észszerű célja nem 
a nemzetiség, tehát ez nem is képezi indító okát, 
vagyis az államalkotásnak alapját. Előnyös az államra 
nézve az egynemzetűség, mert szorosabb az egysége, 
a hazafiságnak erősebb emeltyűje és a nép gondol-
kozására buzdítóbb, kiváló tettek rugója, a mi mind 
előmozdítja az állami életet és céljához közelebb hoz. 
De azért nem egyedüli s nem is legfontosabb s an-
nál kevésbbé kizárólagos tényezője az említett elő-
nyöknek. 

Mihalovics Ede dr. 
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J^álmáncsehi Domonkos. du., 
Kálmáncsehi II. Ulászlóhoz ment, ki kegyesen 

fogadta "menekülő hivét. Talán a király kíséretében 
vonult az ország északi részébe, hol Albert lengyel 
herceg, Ulászló testvére, fegyveres erővel iparkodott 
megvalósítani a rákosi gyűlésen történt királlyá 
kiáltását. A két testvér közt sikerült békét létesíteni, 
melyet 1491. február 20-án Kassánál foglaltak irásba.1 

Miksa pénztelenségében nem tudta folytatni a 
hódítást, maga kivonult az országból. Ulászló föl-
használta a kassai békével beállott nyugalmat s 
Fehérvár visszaszerzésére indult. Bizonyára vele volt 
Domonkos is. Bár a király a táborozás alatt a mocsa-
ras vidék miatt megbetegedett és Újlaki Lőrinc palo-
tai várába kellett vonulnia, hogy itt magát gyógyít-
tassa, 1491 július 29-én Miksa seregei kénytelenek 
voltak Fehérvárt megadni. Az elfoglalt város Kál-
máncsehinek azt jelentette, hogy újra elfoglalhatja 
prépostságát.2 

Alig tekinthetett azonban körül, követségi útra 
kellett indulnia. Albert lengyel herceg Ulászló beteg-
ségének hírére az imént kötött kassai béke sérel-
mével újra támadásra szánta magát s az atyjától, 
Kázmér lengyel királytól kapott sereggel az országba 
tört, Kassa vidékét pusztította. Ulászló, ki már föl-
gyógyult betegségéből,Zapolyai Istvánt indította ellene.3 

Hogy pedig a nagyobb vérontást elkerülje, Kálmán-
csehit és Pálóczi Mihályt testvéréhez küldötte, hogy 
támadása abbanhagyására bírják, illetve atyjához, 
Kázmér lengyel királyhoz, hogy arra kérjék, ne adjon 
Albert számára katonákat. 

Kálmáncsehi Albert előtt rámutatott arra a nemes-
nek nem mondható eljárásra, hogy az imént kötött 
béke megszegésével ismét fegyveres támadást inté-
zett testvérje s Magyarország ellen; figyelmeztette, 
hogy lehetetlenségre számít, ha azt hiszi, hogy a már 
megkoronázott Ulászlóval szemben a magyar trónra 
juthat, hiszen pusztításaival még hiveit is elidegeníti 
magától; óvta, ne folytassa a harcot, mert megbá-
nat ják vele a támadást. 

A lengyel herceg azzal okolta meg az új táma-
dást, hogy a kassai béke pontjait az ő kárára nem 
tetjesitették, meg azután testvéréről azt hallotta, hogy 
halálosan beteg. 

A mentegetés azonban nem volt valami komoly, 

1 Pray : Annales reg. Hung. IV. 218. 1. hibásan szerepel-
teti Kálmáncsehit a kassai békénél. Bonfini előadásából egé-
szen világos, hogy ez csak Albert újabb fegyverfogásakor 
történt. 

2 Bonfini, id. m. 706. 1., Istvánífy Miklós: História regni 
Hungáriáé post obitum gloriosissimi Matthiae Corvini regis 
(Bécs, 1578.), 7. 1. 

3 Ulászló betegségéről, fölgyógyulásáról, Albert támadá-
sáról és Zapolyai ellene indulásáról különböző követjelenté-
sek szólnak. L. Ováry Lipót : A Magy. Tud. Akadémia törté-
nelmi bizottságának oklevélmásolatai I. (Budapest, 1890.), 
161—163. 11. 

mert csak Zapolyai fegyvere tudta Albertet komoly 
békére kényszeríteni. Lehet, hogy a követek, kik a 
herceg szavában megnyugodtak, nem is tartották 
szükségesnek a Kázmérhoz való utat ; de azért telje-
sítették kötelességüket. A lengyel király Ígéretet tett, 
hogy fiát a harctól visszatartja, seregeit visszahívja.1 

Azonban ennek az ígéretnek csak a magyar fegy-
ver tudott erőt adni. 

Míg ő követségi út ján járt, megkezdődtek az 
alkudozások Miksával. A béke meglett; igaz, hogy 
az ország szégyenére, kárára. Az udvarhoz tartozók 
azonban elfogadták és Kálmáncsehi, mint a nagyok 
közt a kisebbek egyike, 1491. november 29-én Budán 
szintén azok közt van, a kik a Miksa és Ulászló 
között kötött békéről kijelentik, hogy a magyar rész-
ről küldött követek szándékuk, akaratuk, tanácsuk 
és fölhatalmazásuk szerint járván el annak meg-
kötésekor, föntartására tehát pecsétes levelökkel köte-
lezik magukat.2 

A Miksával megkötött béke alkalmával kereste 
föl levelével Kálmáncsehit Váradi Péter kalocsai 
érsek, a ki régebben mások között a prépost ellen 
is pert indított ugyan a miatt, hogy mint György 
volt kalocsai érsek végrendeletének egyik végrehaj-
tója, oly hagyatéki jószágokat is lefoglalt, melyeket 
György az egyház vagyonából szerzett s igy azok-
ról testamentumot nem tehetett,3 de azért szemé-
lyesen jó viszonyban maradt vele. Az ország mos-
tani helyzetében, midőn a költők mondásai : «Omnia 
vulnus» és «Imus, imus praecipites» alkalmazhatók 
az országra, mely bizony csak seb s hanyatlik, hir-
telen alázuhan még csak imént kimagasló állásából, 
a megkötött béke örvendetes hirének hatása alatt 
irt hozzá november 17-én. Csak az aggasztotta még, 
hogy Ulászló és Albert között kitör a háború, mely 
még az előzőknél is nagyobb bajokat hozhat. A levele 
végén utal rá az érsek, hogy nincs rá szükség, hogy 
Kálmáncsehi magát neki ajánlja, mert változatlan 
szeretettel s jóindulattal gondol rá, készséggel és 
szívesen megtesz mindent, a mivel tetszését meg-
nyerheti, tisztességét, méltóságát emelheti.4 

Az érsek levelének végső sorai azt gyaníitatják, 
hogy Kálmáncsehi valami ügyében pártfogását kérte. 
Lehet azonban, hogy általánosságban ajánlotta ma-
gát az érsek jóindulatába. Közvetlenül ugyanis nem 
történt semmi, a miben az érsek támogató jóindulata 
mutatkoznék, hanem csak két évvel utóbb részesültKál-

1 Bonfini egész beszédet közöl, melyet Kálmáncsehi 
mondott volna el. Alapjában nincs benne, a mi a helyzetnek 
meg nem felelne ; de oly formában, a mint közli, alig hang-
zott el. Id. m. 716. 1. s ennek nyomán jár Istvánffy, id. m. 
12—13. 11. V. ö. Pray : Epistolae procerum regni Hungáriáé I. 
(Pozsony, 1806.). 26-29. 11. 

2 Casp. Ursini Velii : De bello Pannonico libri decern 
(Bécs, 1762.), 260. 1. Firnhaber, id. h. 497-498. 11. 

3 A veszprémi püsp. róm. okit. III. 289—290. 11. 
4 Wagner Károly : Petri de Warda . . . . epistolae (Po-

sony-Kassa, 1776.), 234-235. 11., v. ö. 258-260. 11. 
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máncsehi új jutalomban.1 Ekkor János csanádi püspök 
pálos szerzetessé lett, lemondott tehát püspökségéről s a 
tőle birt szekszárdi apátságról.2 Erre azután, 1493-ban 
Kálmáncsehi kapta meg a gazdátlanná vált apátsá-
got. A somogyvári apátságról ekkor bizonyára le-
mondott, hiszen Szekszárd is oly javadalom volt, 
melynek jövedelme püspökségével ért föl. Hivatalos 
taksája Rómában annaták cimén 266 2/s forint, vagyis 
majdnem eléri a nyitrai püspökségét (275 forint) s 
jelentékenyen több, mint a szerémié (1331/z forint) 
vagy a tinninié (150 íorint).3 Gazdagságát szembe-
szökőleg mutatja, hogy 1495-ben közel 1000 forint 
adó volt kivetve az apátság javaira.4 

Az apátságban való működéséről egyetlen okirat 
maradt fönn, mely azt mondja el, hogy mint az apát-
ság birtokosa földesúri jogon, fogott bírák, arbiterek 
ítélete szerint, a gyermekek és végrendelet nélkül 
meghalt Pesti másként Ősz Bálint hagyatékából ne-
gyedrészt kapott s a rokonság a részökre megítélt 
ugyancsak negyedrészből 100 arany forintot tartozott 
volna Kálmáncsehinek az elhunyt adósságai fejében 
kifizetni. A fogott bírák azonban semmiféle hiteles 
hely előtt nem tettek az Ítéletről jelentést, úgy, hogy 
Kálmáncsehi még évek múlva sem tudott a követe-
léshez hozzájutni.5 Sörös Pongrác. 

A «TVe temere» decretum újabb magyará-
zata és a «passiva assistentia.y> 

A «Ne temere» (1907. aug. 2.) deer. IV. pont ja 
így szól : 

«IV. Parochus et loci Ordinarius valide matr i-
monio adsistunt: §. 1. a die tantummodo adeptae 
possessionis beneficii vel initi officii, nisi publico 
decreto nominatim fuerint excommunicati vel ah 
officio suspensi ; §. 2. intra limites dumtaxat sui terri-
torii : in quo matrimoniis nedum suorum subditorum, 
sed etiam non subditorum valide assistunt; §. 3. dnm-

1 Fraknói : A szekszárdi apátság története (Budapest, 
1879.), 27. 1., azt hiszi, hogy Kálmáncsehi Vitéz után, 1490 
táján jutott Szekszárdhoz. Vitéz után Mátyás király, majd 
Debrenthei, azután János'citriai püspök birták Szekszárdot, 
ez után pedig Mátyás a pápa engedélyével a királyi kápolna 
ispánjai számára szerezte meg. Ebben az állapotban volt az 
apátság, mikor 1490. ápril. 16-án László vasvári prépost, mint 
az apátság adminisztrátora szerepel. Ezt követte azután János 
csanádi püspök. A pápai udvarnál azonban csak 1494 novem-
ber 4-én intézték el az ügyet, illetve ekkor fizette le Kálmán-
csehi az apátságért járó dijakat. A veszprémi püsp. róm. 
okit. IV. (Budapest, 1907.) 33. 1. 

8 L. Eubel cikkét : In Commendam verliehene Abteien 
während d. Jahre 1431—1563. Studien und Mittheilungen aus 
der Benedikt, und Cisterc. Orden XXI. (1900.), 253. 1. 

3 Decsényi Gyula : Olaszországi történeti kutatások. Szá-
zadok, (1893.) I27/1. 

4 Engel': id. m. 133., 137., 143. 11. — Ebben az időben a 
pénz vásár]óképessége, relativ értéke úgy 15-ször akkora, 
mint ma. 

5 Fraknói : A szekszárdi apátság története, 79—81. 11. 

modo invitaíi ac rogati, et neque vi neque metu gravi 
constricti requirant excipiantque contrahentium con-
sensum.» 

Ezen utolsó pontban (§. 3.) kursiv betűkkel szedett 
szavak azt mondják, hogy 1908. április 19-étől fogva 
a plébánosnak nemcsak (3. §. első része) «testis invi-
tatus et rogatus et liber»-nek kell lennie a házasság-
kötésnél (vége tehát a régi «testis authorizabilis» 
vagyis «testis adhibitus, licet reluctans», jelenléte 
mellett kötött házasság érvényességének !), hanem 
(3. §. második része): a plébánosnak aktive kell közre-
működnie a házasságkötésnél és pedig : kérdezve 
(requirant) és elfogadva (exeipiant) a házasulok házas-
ságkötési kölcsönös szándékát (consensum contrahen-
tium). 

Első tekintetre ezen intézkedésben (requirant, 
exeipiant consensum) semmi ujat sem lát az ember, 
mert hiszen a katholikus házasságkötés rendes alak-
jánál, az «activa assistentia»-nál, ez eddig is így volt : 
megvolt a kérdezés és a feleletek elfogadása. 

De ha visszatekintünk a IV. pont bevezető mon-
datára («parochus et loci Ordinarius valide matrimonio 
assistunt»), azonnal szembeszökik a nagy újítás. 

Eddig is megvolt ugyan az esketésnél a kérdezés 
és felelet átvétele, sőt már a «Tametsi» decretumban 
is említi a trienti zsinat a kérdezést és a «mutuus 
consensus» megtudakolását,1 de ez nem volt «ad vali-
ditatem matrimonii» előírva. De 1908. április 19-étől 
kezdve «ad validitatem matrimonii» elő van írva, 
hogy a : «parochus requirat et consensum exeipiat.» 

Hogy a trienti zsinat «Tametsi» decretuma alapján 
nem volt «ad validitatem» kötelező a kérdezés és 
consensus-átvevés, azt bizonyítja a vegyes házasságok 
jogtörténetében a XVII. századtól fogva szórványosan, 
a XVIII. és a XIX. században pedig rendszerint alkal-
mazásba vett «passiva assistentia», melyet a pápák 
eleinte csak a cautio-k megadása esetében, a XIX. 
században pedig (Poroszország 1830., Bajorország 1834., 
Magyarország 1841. ápr. 30., Ausztria 1841. május 22.) 
egyes országokra nézve a cautio-k megtagadása ese-
tében is megengedtek, és végre azt 1899. évben a S. C 
Inquis. (Decr. de die 11. Jan. 1899., Acta S. S. 1899. 
évf. 690. 1.) egy katholikus egyénnek egy hiltagadóval 
(szabadkőmíves, apostata a fide Christiana) kötendő 
házassága esetére mint házasságkötési módot meg-
engedte az egész világ püspökeinek, de az összes gyer-
mekek katholikus neveltetésének előzetes kikötése 
mellett. 

Ezen «passiva assitentia» lényege épen abból 
1 Conc. Trid. sess. XXIV. de réf. matr. c. 1. («Tametsi») : 

«. . . . Omnibus denuntiationibus factis, si nullum legitimiim 
opponatur impedímentum, ad celebrationem matrimonii in 
facie ecclesiae procedatur, ubi parochus, viro et mutiere inter-
rogans, et eorum mutuo consensu intellecto, vel dicat : Ego 
vos etc.» Csak két mondattal alább jön a klandesztinitás bontó 
akadályát fölállító szövegrész («Qui aliter, quam praesente 
parocho ...») ; világos tehát, hogy a consensus-kipuhatolást 
nem írta elő a zsinat bontó hatállyal. 
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állott, hogy csakis az tartatott meg az «in facie Eccle-
siae» házasságkötésből, a mi a házasságkötés érvé-
nyességéhez okvetlenül megkívántatott, vagyis : a plé-
bánosnak, mint «testis authorizabilis»-nak, egyszerű 
jelenléte, de elhagyatott, sőt a cautio-k megtagadása 
esetében egyenesen tiltva volt, bármiképen active 
közreműködni, tiltva volt tehát a consensus-t kér-
désekkel kitudakolni. 

Ezt XVI. Gergely pápának 1841. évi «Quas vestro» 
brévéje e szavakkal fejezi k i : «tune Parochus Catho-
licus aliusve Sacerdos eius vice fungens poterit iis-
dem nuptiis materiali tantum praesentia, excluso 
quovis ecclesiastico ritu, adesse, perinde, ac si partes 
unice ageret meri testis, ut aiunt, qualificati seu auc-
torizabilis : ita scilicet, ut utriusque coniugis audito 
consensu, deinceps pro suo officio actum valide 
gestum in matr imoniorum librum referre queat.» 

Itt a hangsúlyt az «audito» (consensu) szóra 
helyezem, a mellyel szemben áll a «Ne temere» de-
cretum «requisito et excepto consensu» szövegezése. 

Az 1841. évi brève intencióinak megfelelt a magyar 
püspöki kar már előbb, 1840 jul. 2-án, kibocsátott 
«Instructiójában» (a melyet az 1858. évi esztergomi 
tartományi zsinat ismét felújított) az által, hogy a 
«passiva assistentia»-nál a kérdezés mellőzésének 
lehetővé tétele végett előírta a vőlegény és a meny-
asszony által (kérdezés nélkül) elmondandó szavakat.1 

Ez máig érvényes jogszabály volt Magyarországon. 
Leitner az ő, a «Ne temere» decretum magya-

rázata végett kiadott füzetében2 még vitatja azt, hogy 
a «Ne temere» decretum előírja ugyan az aktív közre-
működést a copulationál, de nem statuálja ezt, mint 
az érvényességre szükséges követelményt; de már 
Vermeersch S. J., A. Schmöger és Knecht3 ezt (t. i. a 
papnak a consensus megtuda kolása körüli aktiv 
közreműködését), mint az érvényességhez a decretum 
által megkívánt követelményt, tekintik. Es vizsgálva 
a szöveget (IV. p. 3. §.) ez utóbbiaknak kell igazat 
adnunk. 

Épen azért ezen IV. 3. pontja szempontjából 
már is beteljesültnek és épen azért feleslegesnek 
látszik azon kívánság, a melynek Hajdú Tibor 
dr. e lapban kifejezést adott, t. i. hogy a vegyes 
házasságok kötésénél a passiva assistentia a jövő-
ben mellőztessék. Úgy ő, mikor cikkét írta, mint 
e sorok írója, a mikor arra észrevételeket tett, 
még abban a véleményben voltunk (a püspöki kar 
tagjainak körlevelei is ez álláspontot foglalták el), 
hogy a decretum XI. pont ja értelmében az egyes 
országoknak a vegyes házasságokra nézve adott enged-
mények továbbra is hatályosak lesznek, és így érvé-

1 Décréta et Acta Conc. Prov. Strig., Pest. 1849., 44—5. 1. 
2 M. Leilner, Die Verlobungs und Eheschliessungsform 

nach dem Dekrete «Ne temere», II. kiadás, 1908, 35. 1. 
3 A. Schmöger, Form der Ehekonsenserklärung etc., Wien 

und Leipzig, 1908., 31. 1. ; A. Knecht, Die neuen eherechtlichen 
Dekrete, Köln, 1907, 56. 1. 

nyesek lesznek Magyarországban és más benedik-
tinás területeken a klandesztin vegyes házasságok; 
s így reám nézve az a következtetés is világosnak 
látszott, hogy a passiva assistentia is marad a régiben. 

De ezután j ött köztudomásra a S. Congr. Conc.-nak 
1908. február 1-én adott és a «Ne temere» decretumot 
magyarázó tizenkét pontot tartalmazó rezoluciója1 és 
nevezetesen azok között a vegyes házasságokra vonat-
kozó IV. pont. 

Mivel ezen IV. pont (1908. febr. 8. resol. IV. pontja) 
a «Ne temere» decretum XI. pontját úgy magyarázza 
(helyesebben: restringálja), hogy csakis a Németország-
nak 1906. évben (jan. 18.) adott «Provida» constitutio 
által a vegyes házasságokra nézve, egész Németország 
területére, megadott engedmény (klandesztin vegyes 
házasságok érvényessége) értendő a XI. pontban 
említett pápai kivételes intézkedések alatt, de nem 
az egyéb országok engedményei, léhát nem értendő 
a Magyarországnak adott 1841. évi engedmény sem : 
ebből következik, hogy a magyarországi «vegyes» 
házasságokra nézve is, a XI. pont 2. § első részének 
szavai szerint, egész terjedelmökben és szigorukban 
alkalmazandók a decretum III.—X. pontjai, tehát a 
IV. pont 3. §-a is; és ha ez áll, akkor hatályon kívül 
van hetyezve a vegyes házasságok kötésénél, a cautio-k 
megtagadása esetében, alkalmazható «passiva assis-
tentia»-nak privilégiuma, a melyet XVI. Gergely 1841. 
április 30. brévéje adott meg Magyarországnak. 

Vagyis az 1908. február 1. rezolució IV. pontja 
nemcsak a Lambruschini-féle instructiót(1841. ápr. 30.), 
hanem az ugyanazon napon kelt pápai brévét is 
hatályon kívül helyezte és az elsővel (Lambr. instr.) 
véget vetett Magyarországon a benediktinás privilé-
giumnak, a klandesztin vegyes házasságok érvényes-
ségének, a másikkal (brévé) pedig törölte a «passiva 
assistentia»-t a vegyes házasság érvényes kötési mód-
jainak sorából. 
J * * * 

Helyreigazításul (a Religio 13. számában 209. 1. 
1. has. 2. jegyzethez) még ide igtalom azon értesülé-
semet, hogy a S. Congr. Conc. a decretum XI. pont-
jára nézve kért egy évi prorogatio-í nem adta 
meg a magyar püspöki karnak, hanem a Szentséges 
Atya, 1908 április 8-án a S. C. C. Card. Praefectusa 
által hercegprímás 0 Em.-hoz intézett levél értelmében, 
a magyar püspököknek 1908. húsvéttól számítandó hat 
hónapon belül hatályban maradó fölhatalmazást adott, 
hogy vegyes házasságoknál a klandesztinitás alól 
egyes esetekben fölmentést adhatnak, illetőleg ezekre 
nézve a decretum XI. pont jának végrehajtásától el-
tekinthetnek [«sed tantum facultatem Episcopis ad 
sex menses indulgere dignata est (Sanctitas Sua), ut 
dispensando in casibus particularibus, executionem 
praefati articuli (értsd: art. XI.) non urgeant; facta 

1 A Religio 13. számában ezen rezolució dátumát tévesen 
1908. január 25-re tettem ; e napon tanácskozott a S. C. C. 
először ezen ügyben, de véglegesen csak febr. 1-én határozott. 
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singulis vicibus annotatione dispensationis in regestis 
Curiae, et servatis de jure servandis»]. Ezen fölmen-
tésre való engedély természetesen alig fog «pro contra-
hendis» megadatni, de gyakran lehet reá szükség 
«in contractis» (matrimoniis), vagyis a püspököknek 
van 6 hónapig tartó joguk «ad convalidationem 
matr imoniorum ex capite clandestinitatis irritorum», 
és ennek megadása nem plébániai matrikulákba, 
hanem a püspöki hatóság jegyzőkönyveiben («in 
regestis Curiae») örökítendő meg, vagyis az ilyen 
klandesztin házasság a «matrimonium conscientiae» 
természetével fog birni. Hanuy Ferenc dr. 

Szent Terenc harmadik rendje. (i.) 
(A társadalmi bajok legjobb^ orvosszere.) 

Sokan lelkes szavakkal beszélnek a modern tudo-
mány terjedéséről s magasztalják a haladás, az em-
beri törekvés újabb és újabb vívmányait. Tényleg 
nagyot haladtunk; korunknak valóban olyan fény-
oldalai vannak, melyeket még a leggyengébb szem-
nek is észre kell vennie. De a fényoldalak mellett 
sötét, fekete árnyékot is látunk, oly árnyékot, mely-
nek éppen nem az a rendeltetése, hogy a fényoldalt 
jól kidomborítsa és szembetűnőbbé tegye, mert azt 
igen gyakran elhomályosítja, sőt el is takarja. Sőt a 
figyelmes szemlélő még többet is lát. Nyugodt meg-
fontolás után a mai társadalom úgy tűnik fel előt-
tünk, mint egy nagy betegségtől gyötört test, mely-
nek ágyánál az orvosok tanácstalanul állanak. A filo-
zófusok megvizsgálták már alaposan s több receptet 
is írtak számára, de semmit sem értek el. A poli-
tikusok és államférfiak is kéz alá vették és számta-
lan reformot javasoltak, de ők sem érték el a kívánt 
eredményt. Társadalmunk még mindig beteg, sőt a 
kór, mely testét marja, még egyre terjed. 

Tehát tényleg nincs orvosságunk, mely nieg-
könnyebülést és gyógyulást eredményezne? De igen, 
van, csakhogy az emberek nem akarják felismerni. 
A legjobb orvosság ama gyógyír, melyet az assisi 
Szegény Umbria völgyének csendes magányában 
saját korának sebeire készített s melyet a nagy lelki-
orvos, XIII. Leo, pápa ujjá alkotott a mai társadalom 
fekélyeire. E nemes aggastyán ugyanis pápai t rónjá-
ról, mint magas őrtoronyról élesen megfigyelte a 
társadalmat és megvizsgált mindent, mit ennek orvos-
lására használtak. Midőn látta, hogy a sok orvosszer 
csaknem hatástalan maradt, ú jabb szert keresett, 
olyat, mely csakugyan társadalmi bajaink ellenszere 
lesz. Odatérdelt az oltár elé s miután buzgón imád-
kozott, csendes párbeszédben tárgyalta Urával, mivel 
lehetne a társadalmi bajainkat legbiztosabban orvo-
solni. Jól megfontolván a dolgot, körlevelet bocsátott 
ki, melyben azt i r ta : «Táisadalmi bajaink orvoslá-
sának egyedüli biztos eszköze assisi szent Ferenc 
harmadik rendje.» 

XIII. Leo pápa körlevelei mindig nagy hatással 

voltak az egyházra s még most is gyakran szeretünk 
azokra hivatkozni. Első körlevele (1878. ápr. 21.) a 
modern társadalom bajairól szól. Még ugyanazon 
évi december 28-án kiadott enciklikájában a szocia-
lizmusra, kommunizmusra és nihilizmusra figyelmez-
tet. Egy későbbiben a kormányhatalomról nyilatko-
zik. (1881. jún. 19.) Ezeknek mintegy természetes 
folytatását képezi az 1882. szeptember 14-én kiadott 
«Auspicato» bulla, melyben miután beigazolta, hogy 
a középkort az erkölcsi sülyedéstől a harmadrend 
mentette meg, áttér korunkra s annak szomorú álla-
potát ecsetelvén, a legjobb orvosszernek a harmad-
rendet mondja. «Azért, mondja e bullában, minden 
keresztényt intünk, hogy Krisztus e szent seregébe 
beállani ne vonakodjék.»1 

Csodálatos, hogy XIII. Leo eme bullájával nem 
igen foglalkoznak, pedig ha szemügyre vesszük tár-
sadalmunk betegségeit s utána a szeráfi Szent har-
madik rendjére tekintünk, be kell látnunk, hogy mi-
ként a XIII. századnak, úgy mai társadalmunknak is 
nagy szüksége van a harmadrendre. 

A legnagyobb baj, mely társadalmunkat sújtja, 
kétségtelenül ama félelmetes kötelességmulasztás, mely 
már minden társadalmi rangba és állásba behatolt. 
Isten és az egyház iránti kötelesség elmulasztását 
követi a család és társadalom, az elöljárók és alatt-
valók iránti kötelesség elhanyagolása. Ez ama mér-
ges baj, mely mindig tovább terjed s mindig nagyobb 
pusztítást visz véghez; ez képezi csiráját a többi 
betegségnek is, melyek társadalmunkat emésztik. 

Mivel lehetne e bajt elfojtani? Semmi esetre 
holmiféle panaszokkal, sem a törvények és rendele-
tek gyarapításával, sem a rendőrség szigorú felügye-
letével, hanem egyedül és kizárólag azáltal, ha min-
denki a saját megjavításán munkálkodnék, ha kiki 
önmagát megreformálná. «Mindenki söpörje az utcát 
a maga háza előtt — mondja egy kinai közmon-
dás — s akkor tiszta lesz az egész város.» Vonat-
koztassuk e közmondást társadalmunk legnagyobb 
bajára s akkor igy hangzik: Teljesítse mindenki a 
maga kötelességét, akkor megsemmisül a legnagyobb 
társadalmi baj. 

Kötelességteljesítés 1 Nem űj fogalom. Mindenki 
tudja, mit jelent e szó. Bizonnyal nem mást, mint : 
megtenni mindazt, mivel Istennek, felebarátunknak 
és önmagunknak tartozunk. E kötelességek röviden, 
de velősen egy kőből készült törvénykönyvben van-
nak összegezve, mely diadalmasan fölülmulta az év-
ezredeket s melyben az emberi ész sohasem talált 
olyat, mit abból ki lehetett volna törülni, de nem is 
akadt sohasem olyanra, mit hozzá kellett volna fűznie. 
E törvénykönyv neve «dekalogus«, vagyis tízparan-
csolat. A «tízparancsolat az emberiség vezérfonala, 
mert aszerint emelkedik vagy sülyed, a mint hozzá 

1 Prohászka: Szentséges Atyánknak, XIII. Leo pápának 
beszédei és levelei. 152. oldal. 



10. szám. RELIGIO 265 

közeledik, vagy tőle távozik. Ha a világ meg akarja 
őrizni a békét, kövesse Isten tízparancsolatát; ha a 
világ elvesztette a békét, térjen vissza a tízparancso-
lathoz!» mondja Leplay, e szorgos kutató és józan 
kritikus. És igaza van, mert ki a tízparancsolatot tel-
jesíti, megteszi mindazt, mit embertársai és a társa-
dalom érdekében tennie kell. 

Azon eszköz pedig, mely a cél elérésére vezet, 
mely a tízparancsolat betartását biztosítja, szent Fe-
renc harmadik rendje. Ennek célja ugyanis nem más, 
mint Isten törvényeit egész terjedelmökben érvényre 
juttatni. 

Sokan nagyon furcsán gondolkoznak, sőt hatá-
rozottan rossz véleménnyel vannak a harmadrend 
felől. Azt hiszik, hogy a harmadrend nem más, mint 
szigorú kolostori élet világias álarcban s azért oly 
önsanyargatásokat és bűnbánati cselekedeteket tulaj-
donítanak neki, melyek a társadalmi kötelességekkel 
és szokásokkal sehogysem egyeztethetők össze. S ki 
ennek az oka ? Rendesen csak egy ember, ki a har-
madrendről alkotott rossz nézetét és véleményét 
világgá kürtölte. «A harmadrenddel a kolostori élet 
behatolt a családi szentélybe, mert Lacordaire sze-
rint a harmadrendieknél minden szoba: cella, min-
den ház: Thebais.» Lacordaire valóban mondotta 
ezt;1 de ha szavait idézzük, úgy ismernünk is kell 
azok jelentését. A harmadrendi szobája nem rideg 
cella s háza nem magános sivatag, mely állandó 
imát és önmegtagadást kíván, hanem igenis, minden 
harmadrendi szobája annyi, mint a cella s háza, mint 
a sivatag, mert a harmadrend a világi egyént ugyan-
oly tökéletességre vezeti, mint a szerzetest a cella, 
a remetét a sivatag. A harmadrend ugyanis azt 
kívánja, hogy Isten iránti és állapotbeli kötelessé-
geinket mindenkor és minden körülmények között 
hiven és pontosan teljesítsük. Ez a célja a harmad-
rendnek s e célját teljesen és tökéletesen el is éri. 

Mi szükséges ahhoz, hogy kötelességeinket hiven 
teljesíthessük? Mindenek előtt lelkesedés és erő. Lel-
kesedés, hogy örömmel vállaljuk magunkra köteles-
ségeinket és erő, hogy azokat tényleg teljesíthes-
sük is. 

Első sorban lelkesedés. Közismert a régi mon-
dás : «Ha a munkát örömmel és szeretettel kezdjük, 
akkor nehézségét és fáradalmát csak félig érezzük.» 
Nézzük csak a katonát, midőn háborúba indul. Mi 
viszi az ellenséges országba? mi erősíti a számtalan 
veszélyben ? mi hevíti a gyilkos és mindent romboló 
golyózáporban ? mi ad neki bátorságot, hogy a halál-
lal merészen szembenézzen? A haza jóléte iránti lel-
kesedés. Vagy nézzük a vértanút, Krisztus katonáját. 
Mi okozza azt, hogy örömtől sugárzó arccal siet a 
vesztőhelyre? mi hatja át annyira, hogy a kereszt 
tövében, a hóhér bárdja alatt, a vadállatok fogai közt 
alig fojthatja el örömét? Az Isten dicsősége iránti 

1 Lacordaire : Szent Domonkos élete. 

lelkesedés. Vagy nézzük a hittérítőt. Mi birja őt arra, 
hogyr kedves szüleit és rokonait, szeretett hazáját 
örökre elhagyja s ismeretlen országokba, műveletlen 
népek közé vonul jon? mi kényszeríti arra, hogy a 
szerencsétlen pogányokat felkeresse, hogy nekik 
mennyei türelemmel és nagy áldozatok árán oly sok 
veszély közt is a szeretet evangéliumát hirdesse ? 
A lelkek megmentése iránti lelkesedés. Igen, a lelke-
sedés, mert ez a rugója minden nemes léleknek, ez 
a szülőanyja minden hősi tet tnek; ez a nap, mely 
az emberi életet megtermékenyíti, táplálja és fenn-
tartja minden égalj alatt egyformán. E lelkesedést 
pedig megadja nekünk az elragadó szó, a hősi példa 
és a kilátásba helyezett jutalom. 

1. A szó. Midőn Napoleon Egyptómban hábo-
rúskodott, a csata előtt e szavakkal bátorította kato-
nái t : «Katonák, e pyramisok tetejéről négyezer év 
tekint le reátok !» Ez az egy mondat biztosította a 
csatát, mert — mintha elektromos áram futott volna 
végig az egyes sorokon — minden kebelben harci 
kedvet és áldozatkészséget teremtett. E lelkesítő szót 
megtaláljuk a harmadrendben is, főkép a havi gyű-
lések alkalmából. A harmadrendiek ugyanis minden 
hó bizonyos vasárnapján a rendi gyűlésen tartoznak 
megjelenni, melynek egyik pontját mindenkor az 
igazgató beszéde képezi. Természetesen, e beszéd nem 
hat mindenkor, mint az elektromos áram, de azért 
mégsem veszíti el célját; mert mint a csendes májusi 
eső, hull a jó, az istenes életre intő szó az ember 
szivébe s lia lassan is, de biztosan felüdíti és meg-
termékenyíti azt. 

2. A példa. Verba movent, exempla trahunt — 
mondja a latin közmondás. Hogy mennyire igaz ez, 
mutatja azon körülmény, hogy még a leghidegebb 
szív sem vonhatja ki magát a jó példa hatása alól. 
Ha a katona még oly bátortalan és fáradt : ha látja, 
hogy társai körülötte vitézül harcolnak, ha látja, hogy 
vezére minden veszélye ellenére is, hevesen támadja 
és veri az ellenséget, u jabb bátorság szállja meg lel-
két s tagjaiban új élet támad és ő is vitézül harcol 
a győzelemig vagy — halálig. 

Hol találunk szebb példát az élet harcában, mint 
a harmadik rendiek között ? Mily erővel hat minden 
nemes szívre az assisi Szegény csodás élete? Minő 
erővel vonnak bennünket a jóra egy magyarországi 
szent Erzsébet, vagy egy franciaországi szent (IX.) La-
jos király állapotbeli és irgalmassági cselekedetei, 
egy boldog Luchezius j ámbor élete? hogy ne is em-
lítsem az ég ama számos boldog lakóját , kik a világ 
zajában élvén, szent Ferenc harmadik rendjének vol-
tak tagjai. 

A harmadrendiek továbbá egymásnak is állan-
dóan jó példát adnak. Kempis Tamás m o n d j a : 
«Valahányszor emberek között voltam, mindannyi-
szor mint kevesebb ember jöttem haza.» A ha rmad-
rendiek pedig joggal m o n d j á k : «A hányszor rendi 
testvéreim közé megyek, a hányszor a rendi gyűlé£ 

/ C ) Itt.' ' /L-
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sen részt veszek, mindig mint több ember és több 
keresztény térek haza. Midőn mi harmadrendiek a 
templomban összejövünk s látom, mint térdelnek 
mellettem rendi testvéreim, férfi és nő, ifjú és öreg, 
gazdag és szegény, előkelő és pór, mind a Magasság-
belinek oltára előtt s hallom, mint hirdetik az Isten 
dicsőségét egy szívvel és egy ajakkal és látom azt 
az Isten tisztelete és az emberek üdve iránti lelke-
sedést, akkor az én szivemben is fellángol a szent 
lelkesedés tüze, akkor erősen felteszem magamban, 
hogy a jövőben én is jobban és készségesebben tel-
jesítem majd Isten és az emberek iránti kötelessé-
gemet.» Ezt mond ja az egyik, ezt mondja valamennyi. 

3. A kilátásba helyezett jutalom. Lelkesedést kelt 
bennünk a szó, még biztosabban a tett, de leginkább 
a kilátásba helyezett jutalom. Többé-kevésbbé min-
den ember önző s mindenben, a mit cselekszünk, 
még a legszentebb cselekményekben is a saját hasz-
nunkat keressük. 

A vértanú, ki a legborzalmasabb kinok közt is 
habozás nélkül utasítja vissza a legcsábítóbb ígére-
teket, ki örömmel nyujta nyakát a hóhér bárdja 
alá, bizonnyal Isten iránti szeretetből teszi ezt, de 
egyúttal saját haszna is vezeti: annak tudata, hogy 
a rövid harc után diadalmas fejét hervadhatatlan 
koszorú fogja diszíteni. A hithirdetőt, ki idegen föl-
dekre siet s ott tölti éleiét lemondásban és a világ-
tól elfeledten, kétségtelenül a halhatatlan lelkek 
iránti szeretet vezérli, de egyúttal nem kevésbbé 
parancsolja ezt néki az önszeretet : a vágyódás — az 
ideiglenes javak megvetése árán — az örök boldog-
ság után. Szóval mindenben, a mit csak teszünk, a 
ju ta lomra tekintünk s minél nagyobb a jutalom, 
melyet ígértek s minél nagyobb a biztonság, hogy 
azt el is nyerjük, annál nagyobb a lelkesedésünk is 
munka közben. 

Nézzük csak, minő jutalmat igér és ad nekünk 
szent Ferenc harmadik rendje! Nem igér és nem is 
ad ideiglenes, földi javakat, sem mulandó világi 
örömöket, hanem tartós, igazi, végtelen értékű kin-
cseket : erényes életet s vele tiszta, zavartalan örö-
met, utána pedig örök boldogságot. «Oh, szeretett 
testvéreim, — szól mindnyájunkhoz szent Ferenc — 
oh, örökre áldott fiaim, hallgassatok meg engem, 
hallgassátok meg atyátok szavát! Nagy, a mit Ígér-
tünk, de nagyobb, a mit Isten nékünk igért. Tartsuk 
meg ezt, vágj^ódjunk azok felé! A gyönyör rövid, a 
büntetés örök. Rövid a földi szenvedés is s örök az 
égi dicsőség. Testvéreim, míg időnk van, tegyünk 
jót, mert végtelen lesz a jutalom!»1 Tehát végtelen 
jutalmat igér szent Ferenc az ő fiainak, ha hiven és 
pontosan teljesítik kötelességeiket. 

Ennek meggondolása pedig lángra gyújtja az ember 
szivében a szent lelkesedés tüzét, annál is inkább, 
mert a harmadik rend nemcsak kilátásba helyezi a 

1 Szent Ferenc utolsó intelmei. 

jutalmat, hanem egyúttal igen könnyűvé is teszi en-
nek megszerzését. A harmadrend segíti ugyanis meg-
bánni a ballépéseket, melyeket tagjai meggondolat-
lanul tettek és azokat ismét tökéletesen jóvá tenni. 
Mi más az a számtalan búcsú, melyet a harmadik 
rend tagjai nyernek, két pápai áldás és nyolc álta-
lános feloldozás évenkint s havonkint vagy tizenöt 
teljes búcsú s az a számtalan n e m teljes búcsú, 
melyeket a tagok naponkint nyerhetnek bizonyos 
jócselekedetek fejében, mi mások ezek, mint eszkö-
zök a bűn utolsó következményei, a büntetések el-
hárí tására; mi más ez, mint részenkénti jutalom s 
biztos záloga a jövő életnek, melyet szent Ferenc 
gyermekeinek igért. —/.— 

Mainz. Hogy áll a tudomány és tanítás szabadságá-
nak az ügye a német eggetemeken ? — Látszat és hír 
szerint azt lehet mondani, hogy fényesen; valóság 
szerint azonban azt kell felelni, hogy csúnyán. Hazugság, 
önámítás és világcsalás foglalta el a német egyetemeken, 
tisztelet a ritka kivételeknek, az igazság önzetlen kul-
tuszának a helyét. A legújabb eset, a müncheni, a napi-
lapokból ismeretes. De ha már ismeretes is, nem árt 
arra vissszatérni, mert az fölöttébb tanulságos marad 
mindenha, amennyiben a hires német tudomány és 
tanítás szabadságáról kegyetlenül lerántotta a dicsőség 
sugarait szóró leplet s megmutatta, hogy tudomány-
müvelésben és a tanítás kezelésében mekkora szűkkeblű-
ség és zsarnokság uralkodik a német egyetemeken. 

A müncheni eset tudvalevőleg az, hogy a müncheni 
egyetem tanácsa rosszalását fejezte ki Bardenhewer theolo-
giai tanárnak a miatt, hogy kollegájának, Sclinitzernek, 
hitellenes és szofisztikus tanítását megbírálni merte. Ha 
vakon követi Bardenhewer szerencsétlen tanártársának 
a tanait s azokat agyondicséri, a müncheni egyetemi 
tanács Ítélete szerint dicséretre érdemes munkát végzett 
volna. De úgy, a hogy tényleg eljárt, vagyis mivel sza-
badon kimondta, hogy nem osztozhatik Schnitzerrel 
ennek tévedéseiben, ez már crimen, a melyért ünnepélyes 
feddés jár a tanács részéről. Vájjon minek a cimén, 
minek a nevében ? A szabadságéban ? Dehogy. A hitetlen 
klikk-uralom tetszésének a cimén s annak a nevében. 

A német egyetemeken uralkodó szabadságtipró, 
egyeduralmú klikk-szellem elhatalmasodásáról, valóban 
alkalomszerüleg, igazán emlékezetes adatokat állított 
össze a «Freiburger Bote» ; korántsem «ultramontân», 
hanem tősgyökeres szabadelvű egyetemi tanárok komoly 
nyilatkozataiból. Dr. Robert Piloty, protestáns vallású és 
szabadelvű egyetemi tanár Würzburgban, «Die Senate 
der Universitäten» cím alatt érdekes kultúrtörténeti 
tanulmányt írt és adott ki 1907. október havában a 
«Süddeutsche Monatshefte» cimű folyóiratban. Kifejti 
ebben, saját tapasztalatai alapján, hogy a német egye-
temeken az egyetemet kormányzó hatóság, a Senatus, 
összeállítására nézve valóságosan programmszerüleg jár 
el a klikk-uralom. Az uralkodó klikknek megvan a 
mértéke az iránt, ki illik be a tanácsba, ki nem. A ki 
ezt a mértéket meg nem üti, az a tanácsba soha be 
nem juthat. Az uralkodó klikknek minden karban 
vannak ügynökei s ezek csinálják a hangulatot a 



10. szám. RELIGIO 267 

karokban belülről. Kívülről, hangulatcsinálásra, Piloty 
mondja, sok mindenféle ember, még nők is szoktak 
vállalkozni, illetve alkalmaztatni. A jelszó a hires 
«Voraussetzungslosigkeit», a mi azt jelenti, hogy a kiben 
megvan, az beleillik a klikkbe, a kiben nincs meg, «hic 
niger est», azt a klikknek boykottálni kell. Legkiválóbb 
tulajdonsága a «Voraussetzungslosigkeit»-nek tudvalevőleg 
a keresztény hittel való meghasonlás, a hideglakatosság 
fokától kezdve a nyilt istentagadásig. Ez mind jól minő-
sítő tulajdonság az egyetemi tanárságra és az egyetem-
ben való uralkodásra. Ez a hires német «akademische 
Freiheit», a mely miatt a német egyetemiek magukat a 
tanszabadság «Hochburg»-jainak tartják és hirdetik. 

A Piloty-énál még világosabb, még lesújtóbb dr. Fried-
rich Dahl egyetemi tanár ítélete a német egyetemi klikk-
uralom fölött. Megjegyzendő, hogy dr. Dahl szintén nem 
valami «ultramontán» elkeseredett mellőzöttség, hanem 
szintén tősgyökeres jókedvű protestáns és szabadelvű 
celebritás, a ki azonban ellensége a klikk-szellemnek, 
mert szereti az igazságot. A hires berlini vitatkozáson 
szemben állt Wasmann S. J. atyával, de nem mint el-
fogult ellenség, hanem mint az igazság kiderítését óhajtó 
vetélytárs. E napokban röpiratot adott ki : «Die Rede-
schlacht in Berlin über die Tragweite der Abstammungs-
lehre. Jena, 1908». A mit dr. Dahl ebben a röpiratban a 
«német tudomány szabadságá»-ról a 10. 1. mond, az 
alkalmas arra, hogy világszerte föltűnést keltsen, tárgyila-
gosságánál és kíméletlenségénél fogva. «Végül itt vagyunk, 
úgymond, a «szabadság es tudomány» fogalmánál. Itt 
újból határozottan Wasmann pártjára kell állanom és 
kérdeznem : no, hol van hát a tudománynak ez a sza-
badsága? Azt felelik nekem, hoj_v a mi államunkban a 
tudomány és a tanítás szabad. Persze, hogy ez a papiron 
ott áll. Hanem hát azok, kik ez állítás megtartására 
ügyelni kötelesek, szintén emberek. Élettani téren állások 
betöltésénél az első javasló szó manapság például kiké? a 
monisztikus hit követőié. Mi természetesebb, hogy 
ezek csak oly kutatókat hoznak javaslatba, a kik a mo-
nisztikus hitnek nem ellenségei. Végtelenül távol esik 
tőlem, ebben a dologban rosszhiszeműséget föltételezni. 
Azok a tnácsadók azt hiszik, hogy csak az ő hitük viheti 
előbbre a tudományt. De én ismét fölvetem a kérdést : 
hol van itt a tudomány szabadsága ?» Igazán nem lehet 
erre más feleletet adni, mint a melyet Dahl adott : «a 
papiron».1 

L o n d o n . Neívman bibornok emlékének tisztázása. — 
Az «Osservatore Romano» március hó 26-án X. Pius 
pápa egy levelét közölte, mely március 6-iki kelettel a 
limericki püspöknek szól. Ebben a levélben ő Szentsége 
köszönetet mond az ír püspöknek azért a könyvért, 
melyet ez Newman bibornokról irt és a pápának meg-
küldött. A pápa üdvözli a limericki püspököt, hogy 
könyvében bebizonyította, miszerint Newman bíbornok-
nak a «Pascendi» pápai körlevélben elitélt moderniz-
mushoz semmi köze. XIII. Leo, az emberek és ügyek 
éleslátású értékelője, mondja a levélben X. Pius pápas 
avatta bíbornokká Newmant és szakadatlanul mély érze-
lemmel vonzódott hozzá. Munkáinak nagy tömegében, 
kétségkívül, a hittudósok rendes szójárásától eltérő 

1 A keresztény pedagógia bölcseletkari tanítása ügyében ugyan-
ezt bizonyította be nálunk nemrég a bölcsészet i kar. 

kifejezéseket lehet itt-ott találni, azonban olyasvalamit 
az ő munkáiban, a mi az ő igazhitüségére vetne árnyé-
kot, semmit sem lehet. 

Pái ' is . Negyvenedi gyászmise Richard bibornokért 
emlékbeszéddel. — Temetéséről szólva a bíbornolcnak, 
említettük is, hogy a gyászbeszéd róla a negyvenedi 
requiem idejére lón halasztva. Ez az idő elkövetkezett. 
Március 31-én a Notre-Dame ismét megtelt gyászoló 
közönséggel. A boldogult utódjával, Amette érsekkel 
együtt hat érsek és huszonnyolc püspök jelent meg a 
végtisztességen. A gyász-szentmisét Ardin sensi érsek 
mutatta be Istennek, a gyászbeszédet, a temetésen tör-
tént megállapodás szerint, Luçon bibornok, rheimsi 
érsek mondotta, nagy szónoki erővel és gazdag tanul-
ságokkal. Mindjárt bevezető szavai, emlékeztetve Bossuet 
kezdő szavaira XIV. Lajos fölött mondott beszédében, 
megrendítő hatással voltak. «Un homme a disparu, et 
toute l'Eglise de France est en deuil, egy ember tünt 
el, úgymond, és az egész francia egyház gyászba borult».1 

E mondat hatása alatt, írja egy jelenvolt, mintha az 
egész hallgatóság egy sóhajban egyesült volna. A szónok 
igazán valamennyi hallgatójának a szivéből beszélt. 
«A gúnyolódó hithidegségnek, így folytatta a szónok, és 
a lázas nyugtalanságnak e korszakában a mi rengeteg 
fővárosunk megmutatta, hogy mily tiszteletet tud benne 
kelteni az egyházi rend szent jellege (le caractère sacré), 
hogyha vele egyéni életszentség párosul.» Nagyszabású 
bevezetés után a bíboros szónok három részben ismer-
tette az elhunyt bibornok életét. Az első rész a «szent 
pap»-nak volt szentelve, a ki mintája az erénynek és a 
papi buzgóságnak. A második rész a «példás püspök-
ről» szólott. A harmadik rész az apostoli Szentszék 
bíbornokát mutatta be, mint az egyház ügyeinek tánto-
ríthatatlan, rettenthetetlen védelmezőjét. Az apostoli 
Szentszékhez ragaszkodva, Richard bibornok a párisi 
érseki széket cím nélkül Franciaország primási székévé 
tette. O volt az a főpap, a ki az állammal kötött Con-
cordatum megszűntével megkötötte a Concordatumot a 
francia néppel. «C'est lui qui nous assembla a Notre-
Dame, pour placer sous la protection de la patronne de 
la France, après la raptare du Concordat officiel, le Con-
cordat populaire qui ne cessera jamais d'univ la France 
à l'Eglise.» A gyászbeszéd zárószavai reveláció-jellegűek 
a múltra, jelenre és jövőre nézve. Szórói-szóra idézzük, 
a mint következik : 

«Mi nem kívánjuk a polgári társadalmat kormá-
nyozni, habár mindig készek vagyunk neki odaadásunk 
segítségét nyújtani. Nekünk föladatunk Franciaország 
keresztény lakosságának biztosítani az ő istentiszteletü-
ket és az ő vallásos életükhöz szükséges intézményeket. 

Az állam többé nincs és nem jár velünk ; tehát igy 
volt ez az apostolok idejében is. Mi be fogjuk bizo-
nyítani, hogy a püspökség és az egyház ereje nem az 
állami hivatalos jelleg varázsában rejlik, hanem abban 
a felsőbb erőben, mely onnan felülről jön. 

Ebben a nagy munkában kövessük a mi szent 
bíbornokunk sugallatát és dolgozzunk bizalommal. Úgy 
van, bizalommal! Bizalommal népünkben, ebben a nép-
ben, a mely, a mint emlékeztek, bennünket ebből a 
templomból kiléptünkkor oly rokonszenvvel üdvözölt s 

i Külön füzetben is megje lent ez a beszéd 8-r. 48. lapon. 
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a mely itt az ő főpásztorának holttestét oly nagy tisz-
telettel vette körül ; ebben a népben, a mely az egyház 
és állam szétszakításáról szóló törvény alkalmából a 
hitszakadás iránt oly idegennek s atyái hitéhez oly hű-
ségesnek bizonyult ; ebben a népben, a mely, midőn az 
ő vallásának fönntartására az államtól megvont szent 
adót magára vállalja, ezt lelkéből fakadó nemes bőkezű-
séggel és készséggel teszi. 

De bizalommal legyünk papságunk iránt is, a mely-
nek bátorsága a rázúdult súlyos bajok elviselésében az 
egész világ bámulatát keltette föl. 

Legyünk bizalommal a mi Nagyasszonyunk, Mária 
iránt is, a ki a mult század folyásában oly gyakran 
meglátogatta Franciaország földjét, mindenesetre azzal 
a céllal, hogy bátorságunkat támogassa megpróbáltatás-
sal szemben, a melyet ő előre látott. 

Végül vessük egész bizalmunkat az Úristen szere-
tetébe, a ki nem választotta volna Franciaországot a 
szentséges Szív kinyilatkoztatására, hogyha' szándéka 
lett volna ennek az országnak elhagyása. 

A mi ügyünk, egyébiránt, az igazság, az igazságos-
ság és a szabadság ügye ; a mi ügyünk az Isten ügye : 
ez nem pusztulhat el. Mi csak a Gondviselés óráira 
ügyeljünk; és a mint a boldogult bibornok tette, bizunk 
abban, hogy a Megváltó Jézus Krisztus bizonyos jövő-
ben az egyház legidősebb leányának a béke és szabadság 
idejét fogja meghozni. A mint a boldogult tette, éljünk 
mi is ebben a várakozásban és reményben. Hogyha 
onnan a mennyekből, a honnan küzdelmeinket szem-
léli, meg volna engedve neki hozzánk szózatot intézni, 
bizonyára azt mondaná most is, a mit a földön nem 
szűnt meg mondani soha : «Szeressétek az egyházat ; 
szeressétek Franciaországot; bízzatok az Istenben!» 

—y -la. 

Iroda- B ö l c s e l e t i í ' é l s z e g s é y e k . IV. «Régi» es új logika. 
. Ha íróink a régebbi bölcselőknek a természetbölcselet 

vagy akár a lélektan terén egyoldalúságot vetnek sze-
mükre, ez, bárha sokszor tájékozatlanságon alapul is, 
valamikép mégis érthető. Van azonban a bölcselelnek 
egy szaka, melyben csak teljes tudatlanság és vakmerő-
ség vállalkozhatik rá, hogy a «régebbi» bölcselőket az 
újkori bölcselet nevében megleckéztesse; s ez a szak a 
szorosabb értelemben vett logika (a kritikát nem értve 
ide1), a gondolkodástan. 

A régiek a logikának kétségtelenül eddig felül nem 
mult mesterei elméletben, gyakorlatban egyaránt. Elmé-
letben odafejlesztették a gondolkodási törvények és mód-
szerek tudományos rendszerét, hogy ma is ugyanoly 
befejezett, tökéletes egészként áll előttünk, a mint kezük 
alól kikerült; legújabb gondolkodástanaink sem igen 
térhetnek el tőle (bárha ezt bevallani nem szeretik) s 
a hol eltérnek, rendszerint kárukra térnek el. Gyakor-
latban pedig a szigorú logikai önellenőrzés és fogalom-
tisztázás annyira a vérükbe ment át, hogy e tekintet-
ben ma csak kivételes esetekben akadunk íróink közt 
hozzájuk hasonlókra. Fényes példa ez utóbbi pontra 

1 így ért ik a «logika» szót tankönyviróink is, megfelelőleg az 
iskola logica. pura- ja vagy formal is-ának ; dialektikának m a mái-
ba jos nevezni, m e r t e szó alatt — a folytonos helytelen értelmezés 
következtében — m a m á r rendesen «vitatkozástant') ér tünk. 

Pázmány. Meggyőző, minden esetben kérlelhetetlenül 
diadalmaskodó «vaslogikája» közmondásossá lett s ha 
minálunk az irodalomtörténetet nem kálomisták csinál-
nák, senki ez országban nem kételkednék benne, hogy 
Pázmány tudományos művei s főleg a «Kalauz» és a 
«Prédikációk» épen logikai erejük, formai, tudományos 
megközelíthetetlenségük miatt a magyar irodalomnak 
legelsőrangú remekművei, melyekhez foghatót főleg 
épen logikai érték és tökéletesség szempontjából sem 
előtte, sem utána a magyar irodalom nem mutat föl. 
Pázmány pedig ezt a logikai képzettséget lángelméjén 
kívül a régi, az «iskolai» bölcseletnek köszöni, mely-
ben nevelték s a melyet utóbb maga tanított is. 

Ha azonban modern íróinknál, pl. tankönyvíróink-
nál kérdezősködnénk a régi logikusok felől, bezzeg mást 
hallanánk. Szitnyai Elek pl. egész sor elemi gondat-
lanságot vet szemükre. Rájuk fogja pl., hogy az ok és 
okozat viszonyának kérdésével «igen hosszú ideig nem 
is foglalkoztak» ; «először Stuart Mill foglalkozott vele» 
stb. (152. 1.) 

Másutt azt mondja: «Évezredek folytak le a nélkül, 
hogy eszébe jutott volna valakinek e kérdést föltenni», 
hogy t. i. mi az induktív következtetés alapja s mily 
jogon következtethetünk egyes ismétlődő jelenségekből 
állandó és általános törvényre? Ismét csak Stuart Mill 
vetette föl szerinte legelőször ezt az ugyancsak alapvető 
kérdést (151. I.) s ugyanő felelt is meg reá. 

Annyira megszokott dolog a régiek e valótlan és 
igaztalan leszólása, hogy szinte csodálkoznunk kell 
rajta, ha egy-egy modern írónk védelmükre emeli föl 
szavát. így Szitnyai akár Böhm Károlytól megtanul-
hatta volna, hogy az indukció elméletét nemcsak Ariszto-
telész állította föl, hanem az arisztotelészi iskolák is, 
köztük a középkori szerzetes bölcselők fejlesztették ki 
s alkalmazták tudományos megalapozással és tudatosan ; 
továbbá, hogy Verulami Bacon inkább elsekélyesítelte, 
mint helyreállította az indukciót s «azért az indukciót 
az ő nevéhez kötni, nem helyes eljárás» még kevésbbé 
helyes tehát Mill Stuart-ot tartani az indukció tudo-
mányos megvédőjének. Ugyanez áll az okfogalomról is, 
melyről az iskola sokkal mélyrehatóbban értekezett 
(Suarez, Silvester Maurus stb.), mint Stuart Mill, a ki 
nemcsak nem elsőnek, de egyáltalában nem magyarázta 
meg, hanem félreértette és lényegében föladta mind az 
indukciót, mind az okfogalmat.2 

A régi logikusok Achillese a szillogisztika volt. 
Szitnyai szerint azonban a arégi logikusok" e téren is 
merő kontárok voltak ; hiszen pl. a szillogizmus min-
tájának «Arisztotelész óta» ezt tartották : 

«Minden fém olvasztható. 
A vas fém. 
Tehá t a vas olvasztható.» 

A mire aztán Szitnyainak könnyű Stuart Mill-lel 
rábizonyítania, hogy semmitmondó üresség, «idem per 
idem», melyben a főtételt a következtetés nélkül s a 
következtetést a főtétel nélkül nem bizonyíthatjuk be, 
s így az ilyen szillogizálás semmivel sem viszi előbbre 
a tudományt (138. 1.). 

1 Böhm : Logika, 62. I. 
2 L. pl. Wi l lmann : Gesch. des Idealismus2 , 1907. — T. Pesch : 

Die grossen Welträtsel3 , 1907. (Számos helyütt .) — U. a. Instit. 
logicales, 1889. pl. II., 235-51. 1. 
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Pedig meg lehet róla győződve Szitnyai, hogy azt 
a szillogizmust soha semmiféle régi logikus nem tekin-
tette a szillogizmus mintájának. A szillogizmusról egy-
általán furcsa fogalma lehet Szitnyainak, a ki volta-
képen maga szintén csupa szillogizmussal dolgozik és 
implicite szillogizmusokkal bizonyítja be, hogy a szil-
logizmusnak «kevés a logikai becse». V. ö. Szitnyai 
139. 1. 

Simon Gábor a nála szokásos apodiktikus rövid-
séggel végez a régi logikusokkal. Azt mondja róluk, 
hogy nem adták meg az indukciónak az «őt megillető 
első helyet» és céltudatosan csak deduktiv következte-
téseket alkalmaztak. (105. 1.) A dedukció azonban «az 
anyagi tárgyaknál és tüneményeknél új ismeretszerzésre 
nem alkalmas» (101. 1.); s azért «azok a kutatók, ak ik 
metaphysikai spekulációkba merülve el, tisztán (?) a 
dedukciót alkalmazták, nem alkottak egyebet fellegvárak-
nál». «A helyes megismerés egyedüli biztos útja az in-
dukció» stb. (105. 1.) Ha ez igaz volna, akkor a mathe-
matika és mérnöktudomány merő fellegvár-építés volna, 
mert biz az minden tételét csupa dedukciókból építi 
föl és bizonyítja, még pedig anyagi tulajdonságokra 
(kiterjedésre stb.) vonatkozó dedukciókból. Pedig úgy 
tudjuk, a mathematikai és geometriai dedukciók segélyé-
vel lánchidakat és tengeralatti alagutakat is lehet ám 
építeni, nemcsak «fellegvárakat». 

Böhm sokkal méltányosabb a régiekkel szemben, 
még azt a különös tisztességet is megteszi velük, hogy 
Kantot az arisztotelészi irányba sorolja! (Logika, 5. 1.) 
Másrészt azonban szintén azzal iparkodik modern színe-
zetet adni logikájának, hogy számtalanszor föláldozza a 
régi logika kipróbált elveit az újkori fölfogásoknak, 
még pedig elég szerencsétlenül. Kant helytelen szó-
magyarázaton alapuló «a priori synthetikus» ítéleteit1 

szintén elfogadja, valamint a fogalmak és képek «alanyi 
formáit» (mintha az idő és tér merőben alanyi szem-
lélésforma volna) ; a végső ismeretelméleti kérdésekben 
az általános kételkedési elv álláspontjára helyezkedik, 
mely pedig következetesen minden kutatásnak és tu-
dásnak sírja. (L. Logika 6, 17, 23, 74, 75. stb. 1.) Az 
olyan értelmetlen szellemeskedéseknek is szívesen helyt 
ad a modern logikusok kedvéért, a minő pl. Wundt 
teljesen indokolatlan mondata, hogy «a logikai gondol-
kodási törvények szintén csak akarati törvényeknek 
tekintendők» (3. 1. — Wundt tudvalevőleg minden élet-
ténykedésben akarati tényt akar látni); vagy hogy a 
tagadóitéletben «a tagadás voltaképen az Ítélet lehetetlen-
ségének kifejezése, azaz az itélet tagadása». (Sigwart ; 
24. 1.) Pedig hiába, nyilvánvaló, hogy a régi logika 
fölfogása e pontban helyesebb ; egészen más dolog ugyanis 
az itélet tagadása és más a tagadó itélet ; az egyik egy 
értelmi tény hiánya vagy fölfüggesztése, a másik negativ 
tartalmú, de magában pozitív értelmi tény. A kérdésre 
például: van-e perpetuum mobile? egészen más dolog, 
ha biztos /iem-mel felelek, mintha az itélet lehetőségét 
tagadom, vagy egyszerűen nem felelek. A forrásmüvek 
(V. 1.) és olvasásra ajánlott szerzők közt (5. 1.) sem igen 
említ Böhm akár régebbi, akár ujabbkorú scholasztikai 
logikust; pedig a mi jót könyve nyújt, mind ezektől 
ered. 

1 Erre nézve 1. pl. T. Pesch : Institut, logic. (1889.), II. 360. 
és köv. 1. 

Sárffy is megvádolja a régi logikusokat. «Fennen 
magasztalták az egyedül boldogító dedukciót — úgy-
mond (128. 1.) — még a tapasztalati tudományok terén 
is, a mi természetesen elemi hiba volt.» A megváltást 
nála is Bacon és Stuart Mill hozzák meg. A tudományos 
és bölcseleti vizsgálódásnak szerinte sokáig útjában állt 
a régiek «babonás világnézete». (100. 1.) Ezt egy-két 
kevésbbé bölcseleti pontra nézve el lehet fogadni, bál-
ákkor sem helyes a «babonás világnézet» kifejezés, mert 
ha a régieknél gyakori volt is a babona, világnézetük 
áltatában sohasem volt babonás ; igy általában azon-
ban határozott túlzás és ha a keresztény világnézetre 
vonatkoztatjuk, igazságtalan vád, melyre a történelem 
rácáfol. 

* 

Elvárná az ember, hogy a kinek még a «régi 
logikusok» logikája sem elég jó, az maga kitűnő logikus 
legyen. De ez épen a bökkenő. Tankönyveink — és 
bölcseleti irodalmunk egyéb termékei — rendszerint 
épen azáltal vannak oly leverő és megszégyenítő hatás-
sal az olvasóra, mert minden akad bennük, csak logika 
kevés. Megdöbbenve kérdezzük magunktól : az ilyen 
logikai tankönyvekből tanuljon-e a felnövő nemzedék 
gondolkozni ? 

Alig akad e tankönyvekben egész hosszú fejezete-
ken át elvétve egy-egy meghatározás, mely helytállna, 
alig egy fogalom, melyet egyazon határozott értelemben 
következetesen alkalmaznának, alig egy adaequát be-
osztás, alig egy bizonyítás, melyet formai hiba, rejtett 
kétértelműség, quaternio terminorum, mutatio elenchi 
s hasonló szépséghibák ne rútítanának el. Szitnyaiból 
egész fejezeteket írhatnánk ki e tétel beigazolására 
(pl. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10. §. stb.), melyekben ezek a 
logikai botlások valósággal hemzsegnek. Sárffy és Simon 
még Szitnyain is messze túltesznek ; a logikai érzék 
hiánya könyveik számos helyén valósággal meglepő 
csupaszságban lép előtérbe. Meg kell vallanunk : Simon 
Gábornál egyes részleteket (pl. a logikai rész első 2 §-át) 
átnézve bámuló kételkedéssel voltunk kénytelenek a 
címlapon újra és újra elolvasni az egész könyvnek azt 
a legkülönösebb mondatát, hogy t. i. ez a könyv «En-
gedélyeztetett 1664/903. szám alatt». 

Mutassuk be néhány mintán íróink e hiányos logikai 
érzékét. 

Szitnyai az erkölcstan (étika) meghatározását így 
adja : «Az erkölcstan az emberi cselekvések értékét, 
becsét határozza meg s a cselekvések számára az irány-
adó elveket keresi». E meghatározás szerint a íiakkeres-
tarifa is étika, mert ez a meghatározás a fiakkeres-tarifá-
ról is elmondható. A «régi» logikusok erre azt mon-
danák, hogy «definitio conveniat omni et soli definito». 
Hozzáteszi : «Az étika tulajdonkép alkalmazott életfilo-
zófia». De hogy mi az életfilozófia, ismét nem magya-
rázza. (11. 1.) A szenvedély őszerinte «uralomra jutott 
vágy». (95. 1.) E szerint megfékezett vagy fékenvezetett 
szenvedély nem létezhetnék, mert hogy szenvedély 
legyen, lényeges, hogy «uralomra jusson»? «Az akarat 
az öntudatnak (!) az az állapota (!), melyben a leg-
erősebb motívum a neki megfelelő mozgást létesíti». 
(102. 1.) Erre a régiek azt felelnék: «Legyen a megha-
tározás világosabb a meghatározandónál» ; továbbá, hogy 
az akarat nem állapot, hanem vagy «képesség», vagy 
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belső «ténykedés», még pedig nem az öntudat tényke-
dése, hanem a vágyóképességé ; az öntudat pedig az 
akaratot csak előkészíti, kiséri és észreveszi. Ellen is 
mond önmagának ; a 123. és 127. lapon azt mondja 
abstrakt fogalomnak, melyet «kép» nem kísér, közben 
meg a «madár» fogalmát mondja absztraktnak. (126. 1.) 
Az ellenmondást elkerülhette volna, ha megkülönbözteti 
a kétféle abstrakciót: azt, a mit a régiek «abstractio a 
materia» és «abstractio ab individualitate» néven vá-
lasztottak szét. Az «ítélet» szerinte «nem más, mint 
egy összképzetnek elemeire való szétbontása». (131. 1.) 
Ha ez a meghatározás helyes, akkor ez is Ítélet : «hegy, 
völgy, szikla, magas, zöld, esik» stb., mert ezek a szavak 
is lehetnek «egy összképzet elemei». Tárgyi azonosságot 
az alany és állítmány között nem ismer, csak «viszo-
nyokról» beszél, a mi határozottan elégtelen és felüle-
tes kifejezésmód. A következtetést egyszerűen «közös 
fogalom által összefüggő ítéletek összekapcsolásának» 
mondja. (137. 1.) Hja persze, a fiziológiai logika a meg-
ismerési tények kifejező, fajilag lelki jellegét nem veheti 
számba s azért kénytelen beérni a meghatározás eme 
kiméráival is. Avagy nem kiméra-e az olyan meghatá-
rozás, mely szerint ez is következtetés volna : «A fal 
fehér. A falon kép függ». Mert hiszen ez is «közös 
fogalom állal összefüggő ítéletek összekapcsolása» s más 
kellék, más «összefüggés» nem kell Szitnyai meghatáro-
zása szerint, mint hogy «közös fogalom által» álljon 
elő «ítéletek» között (tehát kettő is elég?). Sőt szorosan 
véve erre a «gondolatösszeköttetésre» is ráillő a Szitnyai-
féle meghatározás : «Mátyás sokáig uralkodott. Az alma 
sokáig érik. Sokáig időhatározó szó. Diu magyarul annyi, 
mint sokáig». Itt a «sokáig» a közös fogalom, melyben 
az egyes ítéletek «összefüggnek», persze csak formai 
összefüggéssel. 

Meghatározásaihoz hasonlók Szitnyai beosztásai is : 
zavarosak és egymásba nyulók. A filozófia beosztását 
föntebb láttuk. Itt hadd érjük be még egy példával. 
A lélektan irányait (15. 1.) igy osztályozza : a lélektan 
lehet 1. spiritualisztikus, 2. materialisztikus, 3. dualisz-
tikus, vagy 4. monisztikus irányú. Hol itt a beosztás 
főkelléke: az egység és egységes alap? Hisz az 1. és 3., 
a 2. és 3., a 2. és 4. irány akárhányszor egybeesnek ! 
Pedig ha a beosztás egységes alap nélkül is járja, akkor 
ez is helyes osztályozás : az emberek lehetnek 1. négerek, 
2. egyptomiak, 3. kereskedők, 4. férfiak és 5. nők. Ez 
is «újkori logika» ? Bangha Béla S. J. 

* 

Zsi l inszky Mihá ly : Az 1848-iki XX. t ö r v é n y -
c ikk t ö r t é n e t e . (A «Budapesti Szemle» 1908. februári 
és márciusi számában.) 

Igazgató koromban Zsilinszky, mint kultuszminisz-
teri államtitkár, meglátogatta intézetünket. Élénken em-
lékszem a jelenetre. Kellemes benyomást gyakorolt rám 
és a tanári testületre finom, úri modorával, szerény, 
póz nélkül való föllépésével és okos beszédével. 

Most, hogy ezt a tanulmányát olvasom, nem isme-
rek rá s történetírót egyáltalán nem érzek ki belőle. 
A komoly történetírónak «epikai nyugalmá»-ból, pártat-
lan tárgyilagosságából, szorosan a tárgyhoz való ragasz-
kodásából semmi sincs benne. Úgy áll előttem, mint 
valami nagyszájú togátus, a ki fene kedvét találja a 
katholikus egyház csipkedésében s a XX. törvénycikk 

története címén de omnibus beszél et de quibusdam 
aliis. 

Nem tudja, hogy az «államegyház» viszonya mi-
csoda következményekkel járt annak idején Európa 
összes államaiban a tűrt felekezetekre nézve, ő laikus 
szemével csak türelmetlen főpapságot lát ; gúnyolja őket, 
midőn az 1848-iki nagy fordulón kötelességhűen igye-
keztek minden sérelmet elhárítani egyházuktól; «az 
államtól és az államfőtől használatra» kapott egyházi 
javakról beszél s történetíró létére nem tudja, hogy szent 
István korában állami vagyon nem létezett, hanem csa-
ládi birtokaiból látta el vagyonnal szent István az egy-
házat. Pellengérezi «a római egyház középkori maradi-
ságát, változhatatlanoknak hirdetett elveit és a termé-
szetes fejlődéssel ellenkező nézeteit», ő, a ki tiszteletet 
követel a protestánsok számára. Szinte kéjelegve lapokon 
át tárgyalja a coelibatus ellen a papság által 1848-ban 
indított mozgalmat s mindezt teszi a XX. törvénycikk 
története cimén, akárcsak Martinovics korabeli pamfletet 
olvasnánk a katholikus egyház ellen. 

Álmélkodom Zsilinszkyn, lia a vele való találkozá-
somra visszagondolok; pedig azóta nem lett fiatalabb s 
rendesen azt mondják : in senibus ratio et consilium. 
Hanem úgy látszik, mikor Cicero ezt mondta, induk-
ciója hiányos volt, mert ebben a tanulmányban ugyan 
egy csepp tapintat nincs, hogy a történetíró kötelessé-
geiről ne is szóljak. Sajnos, ha a túloldalon az «elitte» 
ilyen, milyenek lehetnek a mezei hadak? S mégis folyton 
ők beszélnek béke-bontogatásról. Urak, nem veszik 
észre, hogy nem a XVI. század, hanem már a XX. szá-
zad kultúrájában mozognánk, vagy mi ! 

* 

S z t r á j k és szociálpol i t ika . Irta Ferenczi Imre. 
I. kötet. Athenaeum kiadása. 1907. Ara 12 korona. 

Ferenczi Imre sok évi vizsgálódásait, tanulmányait 
szűrte le hatalmas, 529 oldalra terjedő művében. A nagy 
munka kezdetét képezi pályanyertes vázlata: «Fejtesse-
nek ki a társadalmi rend biztosítékai a sztrájkok ellen», 
ez, a munkában már testet öltött szép kompozíció el-
árulja, hogy a kötet nem egyszerre készült, a miért az 
egymásbólfolyóság megszakad, az általános elsőrész meg-
ismétlődik a másodikban. E technikai hibája mellett is 
a magyar szociálpolitikai irodalom értékes, elsőrangú 
műve. 

Ferenczi ismeri tárgyát, bizonyos fölénnyel dolgo-
zik az összegyűjtött nagy anyaggal, gazdag szociálirodalmi 
ismereteivel pazarul bánik ; kifogyhatatlan lévén az írók 
idézésével, oly kilengéseket tesz, melyeket versatus em-
bernek követni is nehéz feladat. Angol, francia, főleg 
német szociálirodalom nagy ismerője, ismeri jeleseit, 
műveiket, a mi részére megkönnyítette a mű meg-
írását. 

A nagy kötet eszmemenete ez : A liberalizmus a 
nemzetgazdaságtanban megteremtette a szabadságot, 
már tudniillik a versenyszabadságot, egyenlőkké tévén 
előbb politikailag, azután gazdaságilag az embereket — 
vagyon nélkül. Ez utóbbi paradoxonnak látszik, de 
mégis úgy van, mert a tőkés és a munkás gazdaságilag 
szabadok, szabadon szerződnek ugyan, de a tőkés va-
gyoni helyzeténél fogva független, míg a munkás vele 
szemben függési viszonyba kerül. Szerződik, bért kap, 
megvan a bérmunkás. Függő helyzetét a tőke kihasz-
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nálja alacsony bér, túlhosszú munkaidő, egészségtelen 
munkahely stb. alakjában ő tűrni kénytelen, mert «egy 
helyett, Ricardo szerint, két munkás is fut a mester 
után», nagy a munkáskinálat. Az állam nem védi ; sza-
bad szerződés van a törvénykönyvbe iktatva, az állam 
csak «éjjeli őr», Lassalle szerint. így a sztrájk nem más, 
mint folyton visszatérő szimptoma, mely nem engedi, 
hogy a felső osztályok elfelejtsék a tőke és a munka 
közötti viszony rendezetlenségét. (21. oldal.) 

A szociáldemokrácia, mely a liberalizmussal küz-
dött a demokráciáért a politikai téren, a gazdaságban 
ellene fordult, az individualizmus ellen felvette a harcot 
a kollektivizmus érdekében. Atyja, Marx, a tőkést és a 
munkást, tanulmányozva az angol lerongyolódott munká-
sok életét, két egymásra éhező faktornak ismervén meg, 
arra a tudatra jutott, hogy az összes kérdések mozgatói 
a gazdasági okok (történeti materializmus), hogy van 
osztályharc, melynek csak a kollektivizmus vethet vé-
get. A többletérték elmélete szerint a proletáriátus ijesz-
tően megnő, a vagyon néhány tőkés kezében fut össze 
és a mikor ez mind meg lesz, akkor a generális sztrájk 
lesz a pöröly, mely a jelen társadalmi rendet agyonüti. 
Marx tévedéseit Ferenczi megcáfolja. A proletáriátus 
helyzete javult. Bére nagyobb, munkaideje kevesbedett, 
nem zsákmányoltatik ki, mint régente. A vagyon nem 
futott össze néhányak kezében, de megszaporodott a 
tőkések száma ; végre, a szociáldemokrácia a jóléti 
munkásintézményekért küzd és ezzel az elmélet és 
taktika között óriási ür tátong, mit a forrófejű Kautsky 
is elismer. 

Tehát a priori és a posteriori vett bizonyítékokkal 
igazolja a szociáldemokrácia csődjét. (39. oldal.) 

Ezek után hagyományosan áttér az állami teen-
dőkre, reformokra. Bár furcsán hangzik a cím, óriási 
ellentmondást involvál a «liberális szociális felfogás» 
állami beavatkozással, melyet 7 pontban összegez, ellen-
tétben önmagával, könyve irányával, a liberalizmus 
első szülöttjével az individualizmussal, mégis a liberális 
állam feladatává teszi — a kivitelt. 

Az általános választójogot jó medicinának tartja a 
társadalmi bajok orvoslására. Szerinte a felgyülemlett 
társadalmi ellentétek levezető csatornája. Áldása, nem 
lévén osztályparlament, megszűnik az osztályuralom, 
vele az osztályharc. Kissé «Népszava»-izü ez az okos-
kodás. Ha nem Ítélte volna el az imént a történeti ma-
terializmust, képtelenségét nem mutatta volna be, szen-
tül elhinnők, hogy marxista, annyit beszél az osztály-
uralomról (63—66. oldal). 

Ezzel bezáródik az első rész. Eltekintve a kifogá-
solt, lényegtelen helyektől, Ferenczi korrekt alapon áll. 
A társadalomtudomány művelőinek gyászos járdáján 
kívül van, a mi az eszmék zavarában elismerésre méltó 
dolog. A liberalizmus nagy hibáira, tévedéseire rámutat, 
de az orvosságot csak kis adagokban adja, a még ki 
nem művelt, süppedékes talajra nem mer lépni, pedig 
főleg itt nyilnék részére szép tér az önálló alkotásra. 
A második rész, részleteknek van szentelve. A sztrájkok 
méreteivel, káraival foglalkozik. A sztrájk nemcsak 
magángazdasági, munkást és munkaaadót érdeklő ügy, 
de nemzeti is, azon pókhálószerü viszonynál fogva, 
melyben a szakma, a termelés behálózódik. Mennyire 
igaz, elég hivatkozni az 1893. évi 422.000 angol, az 1905. 

évi 250.000 ruhrvidéki bányász, 1906. évi északamerikai 
bányamunkások fél millió sztrájkolót számláló munka-
beszüntetésére. A sztrájkok hol hosszabb, hol rövidebb 
tartalmúak. A nagy általánosságban három héten át tar-
tanak. Mennyi az elvesztett munkabér, szolgáljon példa 
gyanánt Amerika, a hol a munkabeszüntetés miatt 
258 millió dollárt dobtak el a nem dolgozók, a sztrájk-
pénztár pedig 16 milliót fizetett, tehát csak 8°/o-át az 
elvesztett munkabérnek. E mellett a sztrájkok egy har-
mada teljesen sikertelen, 40% sikerrel, a többi fél vagy 
némi sikerreljár. A sztrájk erejét, ellene való védelmét, a bé-
kés, eredményes munkát a szerző a szervezetekben látja, 
hangsúlyozva az erős szakszervezeteket, melyeknek lelkes 
hive. Meggyőződése, hogy a munkások csak szakszerveze-
tekben lehetnek egyenlők munkaadóikkal,hogy a munkás-
szervezetek gazdaságilag, hatalmilag, erkölcsileg erősítik 
a munkást. A szervezett munkás szerződik, egyezkedik 
igazán a munkáltatóval. A szervezet igaz, megszaporí-
totta a sztrájkokat, de ez csak kezdet volt a jogok ki-
vívására, a munkáltatóknak gőgös, majesztatikus allű-
rökről való lemondására, az alkotmányos munkarend-
szer elnyerésére — azután csökkentik a sztrájkokat. 

Második részében sürgeti a szakszervezeteket, ezek-
kel kapcsolatban a csoportos kollektiv-szerződést, mely-
nek lelkes híve. Az időbér sok felügyelőt kíván, az 
akkord hajtja a munkást, a kollektív-szerződés egyenlő 
munkát ír elő. Ellene felhozni szokott kifogásokat meg-
dönteni igyekszik. Kifogások : munkabéregyenlősége, 
fel nem bonthatása, jogi rendezetlensége. Képzett és 
kezdő egyenlő bért kap. Hol az osztó igazság? Rossz 
konjunktúrák mellett is nagy bért fizet a munkáltató. 
Mint jogi ügylet rendezetlen. 

Áttér az egyes országok szervezeteinek ismerteté-
sére. Angliában soká üldözték a munkáskoaliciót, csak 
a jóléti szervezkedést engedték meg. 1825-ben megszűnt 
a tilalom a nyomor szülte munkásszervezetek ellen. 
1825—1875. gombamódra keletkeztek szervezetek. Néhány 
hét alatt Oven utópismusával 200.000 emberből álló 
tömeg megalkotta «Grand national consolidated trades 
union»-t — tömérdek sok sztrájkkal. A kudarcok után 
harcias szakszervezeteket alkottak szakmák szerint. 
1842-től vannak igazán a «trade-unio»-k. 1866-ban be-
hozott választójog, mely a munkásságnak is megadatott, 
szelídíti a szervezetek harciasságát. A munkásság ügye 
előrehalad. A munkaadó és munkás közötti ellentétek 
eloszlatására Mundella és Kettle önkormányzati békél-
tető intézményeket honosítanak, melyek eredeti tipusai 
a kontinens hasonló intézményeinek. (185. oldal.) Ezek 
természetesen erős szakszervezeteket tételeznek föl, 
melyek a kollektiv-szerződéseket kötik, a békebirákat 
kiküldik a maguk részéről. Ezzel a thémával hosszasan 
foglalkozik a szerző 185 238, oldalig. Az angol állapot-
hoz hasonlók a többi államoké, a hol nehezen vívják 
ki a koalició, egyesületi jogot. Franciaországban 1810. 
évi törvény tiltja, 1864. évi megszünteti a tilalmat, 
1884. évi rendezi, Németországban 1869., Ausztriában 
1870-ben ismerték el. Amerikában a trade-uniók régen 
működnek. 

Érdekes részét teszi a műnek a szocializmus és a 
szakszervezetek. E fejezet alatt a szerző külön foglalko-
zik az amerikai, külön a román és a germán szerveze-
tekkel és a szocializmussal. Amerikában nem volt 
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ezelőtt szocializmus, mert megvolt a jó megélhetés, 
standard of live, de a bevándorlás, a kartelek, trösztök 
megcsinálták. A román szervezetek (francia, olasz, 
spanyol) forradalmároskodók, a németek szociálpoliti-
kát űznek. Ebben látja a szerző hasznukat. (280. oldal.) 
A munkáltatók szervezete a sztrájk ellenében a kizá-
rást, a lock-aut-ot használja, krimicsauba lép. A mun-
káltatószervezetet elitéli a szerző ; pedig a koalició-
jogot tőlük sem lehet elvitatni, a mire őket nem egy 
ízben a szakszervezetek visszaélései kényszerítik. Elvégre 
a szakszervezetek kicsikarta bértöbbletet a fogyasztó 
közönség fizeti meg, a fogyasztó közönség zsebe is valami. 

A szerző kollektív-szerződés rendje címen újból 
csak előveszi a csoportos-szerződést, azt ajánlja mint 
egyedül boldogítót. A munkás békéltető hivatalokat 
ismerteti államok szerint, állami és autonóm békéltető 
hivatalokat. (353—380. o.) Az ausztráliai, újzélandi viszo-
nyokat egész tanulságos fejlődésükben mutatja be. 
Jellemző, hogy a hatalomra jutott munkásság a marxiz-
mussal ellentétbe helyezkedett, nem gondol kollektiv 
államra, de parlamenti úton küzd a közjóért, melyben 
benne van a munkásosztály is, e végből hatalmas párt-
szervezeteket tart fönn. (380—400. o.) 

Az ötödik világrész munkássága a népfelségjog 
alapján meg van győződve, hogy a parlamentben az 
igazi népakarat jut kifejezésre, azért át van itatva a kor-
mány, az államhatalom iránti bizalomtól. Az állam-
hatalomba vetett hit hozta létre a sztrájk, a lock-aut 
megszüntetésére a kényszerdöntő hivatalokat, melyek-
nek határozataiban mindkét félnek meg kell nyugodni, 
így hát a sztrájk nyomában járó károk el lettek tün-
tetve, az önkényességnek is befellegzett. Az állami kény-
szerdöntés kollektív-szerződést tételez föl erős szakszer-
vezettel. (420—430 o.) 

A mű hátralevő részében (440—498 o.) az Ausztráliá-
ban bevált állami döntés európai meghonosításának 
gondolatával foglalkozik és pedig kényszerdöntés le-
gyen-e az, vagy tisztán kényszerbékélletés, okulva a genfi 
és a Millerand-féle békéltetési törvényeken. Jogi, gaz-
dasági akadályokat lát a szerző a tervezet meghonosí-
tásánál. Nekünk tehát tűrni kell a sztrájkot, csupán 
két téren lehet állami kényszerszerződésről szó, először 
az otthoniparban, másodszor a közszolgálatban és a 
nélkülözhetetlen termelési ágakban. 

Utolsó passzusában a tömegsztrájkról táplált fel-
fogásokat adja elő. Véleménye szerint a tömegsztrájk 
jogosult politikai jog kicsikarására, a milyen a választó-
jog. A generális-sztrájk esetén követendő eljárást vázolja. 

Ezekben adtuk a nagy, kissé szakadozott terve-
zetü mű ismertetését. Ferenczi záró szavaiban szociális 
nevelést, belátást sürget, de a közért lemondó, azért dol-
gozni kész akarat nevelési módját nem jelöli meg. 
A szociális nevelés egyik sarkalatos elve az altruizmus, 
mely nagyobb szerepet játszik, mint Ferenczi «belátást» 
követelő kitétele, vagy akár a rideg, önző ész, miként 
ezt Kidd «A társadalom fejlődése» cimü hatalmas mű-
vében bizonyítja. Az annyira magasztalt altruizmus 
pedig a vallásból táplálkozik. Tehát nagyot téved a 
jeles szerző, a mikor azt állítja, hogy a valláserkölcs 
nem lehet csodaszer a társadalmi problémánál. Söt 
nagyon is, de nem egymagában. 

Hiába való lesz a szak-, a pártszervezet, a kollektív-

szerződés, akár autonóm, akár állami békéltető hivatal, 
ha az altruizmus, helyesen szólva az igazi szeretet 
hiányozni fog. Bölcsen mondotta Szmrecsányi Lajos 
egri püspök egy társaságban : az embereket kell refor-
málni. Ezt sürgette szent Pál, ezt a mi Ignis Ardensünk : 
X. Pius pápa is. 

Ha a szerző elitéli a szocialisták vallás, társadalom 
gúnyolását, csak fél utat tett, de ha továbbit is meg-
tette volna, úgy hatalmas, magas színvonalú könyvébe 
több melegség vonult volna be. 

Érdeklődéssel várjuk a Il-ik kötetet, mely hazai 
viszonyainkról fog szólani, a melynek fényét előre veti 
a kezeink között lévő kötet. Csepela Lajos dr. 

O. B u d a p e s t . Valamint több fővárosi középiskolai Jele 
tanár és alkalmazott, kellő habilitatio alapján, egyúttal 
magántanár is az egyetem ezen vagy azon világi karán s 
valamely szakkérdésről, melyből habilitálva van, heti 1—2 
órai előadást tart, úgy megvan ennek a lehetősége a hit-
tudományi karon is. Természetesen, mivel az egyetem magá-
nak habilitál, az illető tlieologusnak itt kell laknia, hogy 
taníthasson, vidéki cimnek az nem adható. Hogy a vidéki 
jogakadémiák tanárai egyetemi magántanári minősítést nyer-
hetnek, az a jogakadémiáknak az egyetem részéről tett 
szívesség, ha az illető nem járhat fel Budapestre. A habilitatio 
benyújtott szakmunka és megfelelő szakvizsgálat kiállása 
alapján a kar szavazatával történik. Nagy befolyással van 
ilyenkor a karra az illetőnek előzetes irodalmi működése s 
ismert tudományos törekvései, a mi pl. a fővárosi főgimn. 
rendes hittanárnál szinte hivatásszerűen előfordulhat. Ez a 
válaszom kérdésére, melyre igazán szívesen feleltem, mivel 
örömet okoz, ha valakinél tudományos törekvést veszek észre ; 
de megjegyzem, hogy az egyetem csak a komoly és kipróbált 
törekvést honorálja. 

R. Ka locsa . Értem indítványát és méltányolom; de a 
probléma ott kezdődik, hogy a Sajtóegyesület támogatására 
napilapjaink is föltétlenül rászorulnak, azokat is emelnünk 
kellene. Az ügyben tehát csak : az egyiket tedd, a másikat 
el ne mulaszd — elve segíthet. Hogy hogyan ? arra az egypár 
év előtt vitatott «gazdag magyar katholicizmus» megmozdulása 
adhat feleletet. 

P. B u d a p e s t . Hogy mi célja M. H.-nak (Marczali?) 
a «Huszadik Században» «Az újabb Krisztus-irodalomból» 
cikkel, gondolom magától értetődik. Tele a külföldi irodalom 
az ilyen hóbortokkal, a Krisztus-emberiesítésekkel. Láthatja 
rajtok, hogy hóbortok, tisza-virágok. Vannak ugyan okosabb 
könyvek is, de M. H. igényei — a zsidó persziflálás — 
odáig nem terjednek, azokat, épen mivel okosabbak, nem 
mutatja be. 

TARTALOM: Harnack és Loisy a föltámadásról. — 
A nemzetségi elv és a kereszténység. 1. Mihalovics Ede 
dr.-tól. — Kálmáncsehi Domonkos. III. Sörös Pongrác-
tól. — A aNe temere» decretum újabb magyarázata és 
a «passiva assistentia». Hanug Ferenc dr.-tól. — Szent 
Ferenc harmadik rendje. I. - / - t ő i . — Egyházi világ-
krónika. —y—/a-tól. — Irodalom. Közkeletű bölcseleti 
félszegségek. (Régi és új logika.) IV. Bangha Béla S. J.-
től. — Zsilinszky: Az 1848-ki XX. t.-cikk története. 
Ferenczi: Sztrájk és szociálpolitika. Csepela Lajos dr.-
tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. 1. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2<V. 
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SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A világ keletkezése.1 

A fönnebbi kérdés ugyan az észleletre és kísér-
letre támaszkodó természet tudomány illetékes tárgyi 
körén kívül esik és a filozófia körébe tartozik, de 
természetbúváraink u jabban nagyon szeretnek ille-
tékes területükről elkalandozni és mintha nem volna 
nekik elég a fizikai területük, szeretnek el-elvallás-
bölcselkedni. A megtévesztő ebben az el járásban az, 
hogy az olvasó a természetbúvár realitásába vetett 
hitét könnyen a búvárra, mint bölcselkedőre is átviszi 
és min t i lyennek szavait is a természettudományi 
kutatás eredménye gyanánt ha j landó elfogadni. Pedig 
semmisem tévesebb ennél. A búvárnak tekintélye 
az ilyen kérdéseknél nemcsak nem akkora, mintha 
természettudományi tételről nyilatkoznék, hanem leg-
több esetben semmitérő, tévedésbe ej tő; mivel a 
mérleggel, súllyal, mérésekkel, szóval érzéki meg-
figyelésekkel foglalkozó fizikusok igen egyoldalú urak 
s többnyire igen képzetlen bölcselők. 

Az említett cikk a «Természettudományi Közlöny» 
pótfüzetében olvasva, már a cimével is igen kihívja 
a figyelmet, oly kérdést vetvén föl, mely nem ugyan 
a fizikában, hanem a vallásfilozófiában állandó ér-
deklődés tárgya. Ki ne szeretné tudni : hogyan kelet-
kezett a világ? S itt olvasva, kíváncsian kérdezzük: 
vájjon van e rá más felelet is, mint a minőt a Biblia 
ad : Kezdetben teremté Isten az eget és földet? 
Micsoda megoldását közölheti J á m b o r ? Szóval föl-
csigázott kíváncsisággal fogunk olvasásához é s . . . 
csalódva tesszük le a füzetet, mert olvastunk ugyan 
valamit, olyan természettudományfélét , csak a világ 
keletkezéséről nem volt benne szó. 

Jámbor, hosszú bevezetés után, melyben a svéd 
Arrhenius Svante fiziko-chemiai érdemeit, tehetségét 
magasztalja, rátér ennek a tudósnak egyik legújabb 
művére (Das Werden der Welten 1907.), melyben az 
a «világ teremtési kérdésekkel» foglalkozik és tu la j -
donképen ezt a könyvét akar ja velünk megismer-
tetni. Bizonyára valami nagyszerű tudás lehet benne ! 
Arrhenius módszeréről, mellyel ezeket a kérdéseket 

1 A «Természettudományi Közlöny» 1908. február-májusi 
pótfüzetében 63. 1. Jámbor Józseftől. 

kezeli, ezeket mond ja J ámbor : «A könyvre jellemző 
és nagyon figyelemre méltó a benne levő tudomá-
nyos (!) magyarázásnak fejlettsége; még a régibb 
világteremtéstanok, mint pl. a régi teremtésről szóló 
mondák, továbbá a biblia, az anyagnak teljesen föl-
tevéses őseredetével kezdődnek és a többé-kevésbbé 
szerencsésen fölállított előzményekből és föltevések-
ből igyekeznek a világot, úgy a mint ma áll, leve-
zetni, Arrhenius, mint modern kutató, megfordítva 
já r t el. A Földnek előttünk ismeretes mai állapotá-
ból indul ki és fokról-fokra (természetesen fokozódó 
bizonytalansággal megállapítva) vonja le, az ebből 
és a fizikai-chemiai törvényekből a régebbi állapo-
tokra levonható következtetéseket.» 

Az olvasó ebben a sokat igérő jellemzésben a 
a következő állításokat találja. Arrhenius a világ-
teremtési kérdésekről tudományos magyarázatot nyújt , 
tehát magyarázatot is, tudományosat is és pedig nem 
közönségeset, hanem olyat, melyre nézve hogy igen 
jellemző annak fejlettsége. Tudományos volta pedig 
Jámbor szerint abban áll, hogy még a régibb világ-
teremtéstanok, a biblia is, «az anyagnak teljesen föl-
tevéses őseredetével kezdődnek», Arrhenius, mint 
modern kutató, megfordítva járt el. Hogyan ? Az 
ellentétnél fogva azt várnók, hogy Arrhenius az anyag-
nak teljesen «föltétlen» őseredetére jutott rá. Jámbor 
szerint nem, hanem modernsége abban áll, hogy a 
Földnek mai állapotából indult ki és fokról-fokra 
talán rájött az ősanyag őse rede té re? . . . nem, hanem 
hogy levonta a régibb állapotokra levonható követ-
keztetéseket. És hogy ne is gondoljunk arra, hogy 
következtetéseivel talán az ősanyag eredetére jutott 
el, zárójelben mindjár t odateszi : természetesen fokról-
fokra fokozódó bizonytalansággal megállapítva vonta 
le visszafelé a következtetéseket. 

Az egész modernsége léhát a visszafelé való 
következtetésben, eredménye pedig a kérdésnek fok-
ról-fokra fokozódó bizonytalansággal való megálla-
pításában áll. Vagyis a nagy dicséret vége m á r az 
előzetes jellemzés végén is az, hogy tulaj donkép 
semmit sem állapított meg, mert «bizonytalanul» 
megállapítani valamit, annyi, mint semmit sem 
állapítani meg, annyi, mint contradictio in adjecto. 
De azért Arrhenius könyvére hogy igen jellemző 
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«a benne levő tudományos magyarázásnak fejlett-
sége !» 

Ezek után természetesen várjuk magának a könyv 
tartalmának ismertetését, azokat a fokról-fokra levont 
következtetéseket, míg elvezet a világ keletkezésé-
hez. Hiába várjuk, mivel az ismertetés ilyet nem 
nyújt. Csak Arrhenius két, nem is a világ keletkezésére 
vonatkozó tételét mutat ja be, «mely minthogy termé-
szetfilozófiai kérdéseket érint, általános érdeklődésre 
tart számot.» Az egyik tétel az életnek itt a mi Földünkön 
való keletkezésére vonatkozik. Mint ismeretes, már 
Helmholtz s mások gondoltak arra, hogy az első 
életcsirák talán meteorok út ján a csillagokból kerül-
tek ide mihozzánk. Arrhenius ugyanezt gondolja, csak-
hogy szállító eszköznek nem a meteorokat, hanem 
az általa felfedezett «fénynyomást» állítja. Jámbor 
szerint az erre vonatkozó tudományos magyarázata 
( jobban mondva hipotézise) ez volna: Egy égi test-
ről a fénynyomás által ilyen módon eltaszított csi-
ráknak legnagyobb része a megsemmisülés felé rohan, 
azonban mégis akad azok között néhány, mely a halál 
torkából szerencsésen megmenekül és olyan égi testre 
hull alá, a mely a szerves élet fejlesztésére alkal-
mas. És hogyha attól az időponttól, hogy egy bolygó 
alkalmassá vált a szerves élet elviselésére, több millió 
év telik is el addig, a míg a világűrön át egy meg-
termékenyítő csira hull reá, ez az idő mégis ele-
nyészően csekély ahhoz az időhöz képest, a mely a 
megtermékenyítés pillanatától addig telik el, a míg 
az élet a bolygón teljes virágzásnak indul. 

Arrhenius számára ebben a hipotézisben csak a 
fénynyomás gondolata jut. Hogy abban az élet kelet-
kezésének tudományos megfejtése foglaltatnék, nem 
látjuk, hiszen a hulló csira már életképes; ennyit 
Helmholtz is mondott, viszont mások lehetetlennek 
állították, hogy életképes csira juthasson mihozzánk 
a hideg világűrön át. De ha ez lehetséges volna is, 
a kérdés az élet keletkezéséről, mint látjuk, csak 
elodáztatnék a másik csillagra, maga az élet kelet-
kezése ezzel még nem volna megfejtve. 

S Jámbor Arrhenius gondolatából mégis ezt a 
logikaellenes következtetést vonja le: «Ezek szerint 
az élet egészen természetesen örök időktől fogva 
megvan és ősnemzést (generatio aequivoca) föltéte-
lezni nem szükséges.» íme mi lett a csirahullásból ! 
Hogy «az élet egészen természetesen öröktől fogva 
megvan.» Hol itt az összefüggés a föltételezett csira-
hullás és az öröktől fogva levő élet között? Tisztelt 
Jámbor ú r : az élet keletkezése a csirahullás mellett 
még mindig magyarázandónak marad. 

A másik tétele Arrheniusnak a világnak az 
örökkévalóságban való létezésével foglalkozik. Jámbor 
ezt ekként adja elő. Miként tudjuk, Clausius abból 
a tényből, hogy a meleg más energiafajokká alakul 
át, melyeknek törvényeit ő maga állapította meg, 
arra a következtetésre jutott, hogy a hasznosítható 
energia folyton kevesebb és kevesebb lesz, úgj'-

annyira, hogy végre a világegyetemet utoléri a «me-
leghalál», azaz olyan állapot következik be, melyben 
az energiakülönbségek kiegyenlítődnek és minden 
elcsendesül. Arrhenius elmélkedése alapján azt hiszi, 
hogy ezt a következtetést kétségbevonhatja. Ő inkább 
olyan felfogást vall, hogy az energia szétforgácsoló-
dásának időszaka után a gyűjtésé fog következni. 

Vagyis Arrhenius a «világ-vég» kérdésében egyik 
hipotézis helyébe másikat állít fel. 

Ez az egész, a mit «A világ keletkezése» című 
cikkben e kérdésre vonatkozólag Arrhenius «fejlett 
tudományos magyarázataként» olvashatunk. Hol itt 
a világ keletkezése? 

Ha a biblia, Jámbor szerint, az anyagnak «tel-
jesen föltevéses» őseredetével kezdődik és a többé-
ke vésbbé szerencsésen fölállított előzményből és föl-
tevésből igyekszik a világot, úgy a mint ma áll, le-
vezetni, vájjon Arrhenius mit állított föl a «föltevé-
ses őseredet» helyébe? Semmit, a cikk szerint a 
kérdést nem is érintette, nem is foglalkozott vele. 
De azért a laikus olvasóra a cikk dicséretei mégis 
olyan benyomást gyakorolnak, mintha a biblia tana 
helyébe a «természettudomány» végre tényleg föl-
fedezett volna egy okosabbat, a kérdést véglegesen 
és tudományosan megoldót. 

Azt mondtam írásom elején, hogy a fizikusok 
többnyire igen képzetlen bölcselők, még a logikában 
is járatlanok. A jelen példa megerősít ebben. Hogy 
lehetett Arrhenius ismertetett két tételéhez olyan 
nagyképű bevezetést írni, hogy ime, a mit a régi 
világteremtéstanok és a biblia meg nem oldott, arra 
Arrhenius megfelelt? A gyönge bölcselkedésük ezek-
nek az uraknak abban nyilvánul, hogy a hipotézist 
nem hipotézisnek, hanem mindjárt készpénznek, 
bebizonyított igazságnak nézik ; vagy bizonyos előz-
ményekből (mint az élet keletkezéséről szóló tételnél 
láttuk) mindjár t oly következtetéseket vonnak le, 
melyekre az előzmények nem jogosítanak föl. Vagy 
talán lia a természettudós a hozzá nem tartozó téren, a 
hozzá nem tartozó kérdésekről mond valamit, az 
mindjár t «tudományos» magyarázat, mely miatt min-
den vallási tételt mindjár t sutba kell dobni? 

Arrhenius a mondottak szerint nemcsak nem 
fejtette meg a biblia ellen a világ keletkezését, hanem 
nem is foglalkozott vele. Ennélfogva a kérdésről ma-
gáról fizikai szempontból annyit tudunk, mint 
Arrhenius előtt tudtunk. A világ keletkezése, az ős-
anyag létrejötte, a teremtés műve, mint a biblia tanítja. 
Az Isten teremtői működésének akarata : dixit et facta 
sunt ! Ember csak anyagot alakít. Isten, mivel Isten, a 
nem létezőt semmiből hívja létre; ebben nyilvánul 
mindenhatósága. Ez a kérdés megoldása, más feleletet 
nem ismerünk. 

A «Természettudományi Közlöny»-nél s ez legyen 
a tanulság, ha közölnek valamit, ügyelhetnének egy 
kicsit jobban a logikára is, mert nem lehet feladatuk 
tévedésbe ejteni olvasóikat. 
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A nemzetiségi elv és a kereszténység. (iL) 

Ha a tapasztalattól kérünk tanácsot, úgy talál-
juk, hogy a vallás, műveltség, erkölcs, történeti mult, 
közös érdek, lakóhely erősebben köti egymáshoz az 
embereket, mint a nemzetiség. Tehát ebből a szem-
pontból sem tolható annyira előtérbe a nemzetiségi 
elv. Vajon miért vándoroltak ki a múltban és ván-
dorolnak ki a jelenben is sokan idegen nemzetiségű 
á l lamokba? A múltban vallási okokból és a meg-
élhetés céljából s jelenleg szintén anyagi érdekből; 
tehát a nemzetiségi összetartozás gyöngébbnek bizo-
nyul. A társadalmi életben ugyanezt tapasztalhatjuk ; 
a megfigyelést az olvasóra bizzuk, mert nem kell 
hazája határain túl mennie. A történelem is tények-
kel bizonyítja az állam és nemzetiség között fönálló 
viszonyról vallott nézetünket ; az is azt a tényt álla-
pítja meg, hogy minden nemzetiség az emberiség 
törzsének csupán egy-egy ága, mely új gyökeret 
foghat, új ágakat hajthat, az állam pedig vagy új 
elágazása vagy erősebb foglalatja a nationak. 

Hiszen látjuk, hogy majd egy nemzetiség magá-
ban alkot egy államot, majd több együttvéve egy 
egészet, majd egy nemzetiség több államot, majd egy 
több vegyes nemzetiségű állam között van felosztva. 
S ezekben az összetartást nem lehet csupán külső 
erőszakra visszavezetni, hanem belső okokból kell 
azt magyaráznunk; a közös lakóhely, a közös sors, 
a foglalkozás és közös érdek úgy szoktatta őket össze, 
hogy a válásra nemcsak hogy nem gondolnak, hanem 
kívülről jövő minden efféle kísérlettel szembeszáll-
nának. Azért, ha a politikailag, vagyis egy állammá 
egyesített népességet nemzetnek nevezzük, mondhat-
juk, hogyr nemzet és nemzetiség csak ritkán fedik 
egymást. 

Ebből pedig következik, hogy a nemzetiségi elv 
hamis, a nemzetiség lehet az államalkotásnak ki-
induló pontja, midőn a néptörzs a viszonyok hatása 
alatt ál lammá fejlődik, de tévedés állítani, hogyr álta-
lában az államalkotás alapja a nemzetiség. Ez az 
elv fölcseréli egy magában véve igaz mondatnak 
alanyát és állítmányát, holott ez utóbbi tágabb ter-
jedelmű. Ugyanis igaz, hogy a fejkendő fejtakaró és 
mégis hamis állítás volna, hogy a fejtakaró fejkendő, 
mivel kalap is lehet. Épen úgy ha egy konkrét eset-
ben a nemzetiségből indult ki az államalkotás folya-
mata, nem lehet általában állítani, hogy az állam-
alkotás kiinduló pontja, alapja a nemzetiség. 

Ezek után kérdezhetjük, hogyan ellenkezik a 
a nemzetiségi elv a keresztény erkölcstannal? Ellen-
kezik vele, mert hamis elv, már pedig a keresztény-
ség igazság, minden tévedés ellenkezik vele. Azonban 
találunk mi közelebbi ütközési pontokat is. A nem-
zetiségi elv, mint politikai axióma, gyakorlati elv, 
tehát az erkölcsi törvénnyel közvetetlenül érintkezik. 
Azt mondja a nemzetiségnek : törekedjél bármi úton-
módon önálló állammá lenni ; és az államnak azt 

m o n d j a : törekedjél egynemzetiségüvé lenni és a 
nemzetiségeket bármely eszközökkel magadba olvasz-
tani. Ezzel az állam és a nemzetiség az általános 
érvényű keresztény erkölcsi törvény hatalma alól 
kivonatik. A föld föl van már osztva, raj ta egy tény-
leges rend uralkodik, ezt megbontani és másokat 
szerzett jogaiktól megfosztani tilija az erkölcsi törvén}'. 
Ha a nemzetiség az államalkotásnak egyedüli alapja 
volna, akkor természetesen a fönálló rend jogtalan 
volna, de, mint láttuk, ez nem áll, tehát jogtalan 
minden törekvés, minden elv, mely annak megbom-
lását célozza. 

Az egynemzetüség, mint láttuk, előnyös ugyan 
az államra nézve, mert az összetartást erősíti s így 
mint jó után lehet törekedni, de csak a létező jogok 
sérelme nélkül, mivel az előny nem ad jogot senki-
nek. Az államnak tehát kötelességei vannak nemze-
tiségeivel szemben. Mindnyájan egyenlők vagyunk 
az emberi jogokban és kötelességekben, így képe-
zünk osztatlan egységet. Azért minden nátiónak joga 
van érvényesülésre és sajátságos jellegének megőrzé-
sére. Ez Isten rendelése, a kitől minden ered és nem 
cél nélkül. Midőn az ember államba lép, le nem 
mond nemzetiségéről, mert föntartja emberi jogait, 
miután az állam nem helyettesíti az emberiséget s 
az ember más és polgár is más. A nemzetiség az 
embernek természetes joga, mindenkinek jogában 
áll nyelvét használni és művelni, mivel a nyelv az 
embernek legsajátabb java, akár mint egyént, akár 
mint tömeget tekintjük, mivel a szellemnek kifeje-
zője és szellemi kötelék;1 s ugyanez áll a nemzeti 
erkölcsről s a mi egynek joga, az a sokaságot is 
megilleti. Épen azért bármely oldalról jöjjön is a 
nemzetiség jogos érvényesülésének akadályozása, min-
dig jogtalanság. 

Az állam az emberiség és nemzetiség között fog-
lalt helyet, mert az emberiség nemzetiségekre oszlik, 
melyek államok révén valósítják meg az egységet, 
védetnek emberségükben s fejlesztelnek a teljes em-
beri felé. Az államnak feladata tehát egyrészt gon-
doskodni, hogy az egyén jogait élvezhesse és köte-
lességeit teljesítse, másrészt a nemzetiség jogos köve-
telményeinek eleget kell tennie, mert a jog védel-
mére és az emberinek fejlesztésére van rendelve. 
Már pedig, a mint senki sem közömbös családja iránt, 
épen úgy senki sem veti meg saját nemzetiségét, 
mert ez természetes érzelem s ha megveti, az erkölcsi 
züllés lejtőjére lépett. Ivöveikezőleg az államnak nincs 
absolut hatalma a nemzetiségek fölött, sőt kötelessége 
azokat létükben óvni, elnyomásuk vétek az emberi-
ség ellen, annál inkább, ha az állam pozitiv biztosí-
tékokkal is kötelezte magát ilyen jogtiszteletre. 

A nemzetiségi elv, midőn az államot biztatja az 
egynemzetüség megvalósítására, vagyis a területén 

1 Szellemi kötelék lévén a nyelv, viszont a nemzetiség 
sem veheti rossz néven az államtól, ha egységes «államnyel-
vet» sürget. A kettő szépen kiegyeztethető egymással. Szerk. 
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létező nemzetiségeknek természetes jellegüktől való 
megfosztására, Isten rendelésének megvetésére izgatja, 
mintha nem Isten volna a világ ura, hanem a te-
remtmény ; mert minden állam emberi alkotás s így 
csak Isten törvényei és rendelése szerint j á rha t el, 
ha ellenben ezek fölé emelkedik, magát az Istent 
veti meg, az ő dicsőségét magának foglalja le. Követ-
kezik ebből, hogy a nemzetiségi elv a legelemibb 
keresztény igazságokba ütközik s azért a keresztény 
világnézettel össze nem egyeztethető. Következmé-
nyeiből még világosabban tűnik ez ki, mert gyűlöl-
ködést, lehetetlenséget szül úgy az egyének, mint 
államok közt, az államot magát enyészettel fenye-
geti, valamint meghiúsítja azt az előnyt, melyet a 
nemzetiségek különfélesége az emberiség fejlődésé-
nek nyújthat. 

Minden elvnek próbaköve a gyakorlat ; ha vala-
mely elv elvontan szépen is hangzik, mivel a benne 
rejlő tévedés azonnal szembe nem tűnik, a gyakor-
lat megmutatja hamisságát, mert az igazságnak rossz 
következményei nem lehetnek. A nemzetiségi elv 
értékéről gyümölcsei tesznek tanúságot, vagyis azok 
az állapotok, melyeket a társadalmi életben meg-
érlelt. Ez az elv ugyanis némely államokat a bom-
lás szélére juttatott, másokat hódítási vággyal töltött 
el s mindenfelé a kölcsönös bizalmat és jogtisztele-
tett megingatta. Mert ha igaz, hogy a vegyes nemze-
tiségű államnak nincs létjogosultsága s egy nemze-
tiség egy ál lammá köteles egyesülni, természetes, 
hogy a legtöbb létező államot széjjel kell szaggatni, 
másokat ismét önállóságuktól megfosztani. Ez volna 
ennek az elvnek a megvalósítása. Ha már most 
valamely államnak sikerült ezen elv érvényesítése, 
vagy lia terjeszkedési vágya még csak áhítozik annak 
megvalósítására, vájjon milyen viszony jön akkor 
létre a különböző államok között? Vájjon a meg-
csonkított állam belenyugszik-e helyzetébe, vagy az 
épségében fenyegetett ölbe tett kézzel fogja-e a má-
siknak terjeszkedési vágyait nézni? Nem, ezt önfen-
tartási ösztöne nem engedi, mindkettőnek állig föl-
fegyverkezve, gyanakodó szemmel kell egymásra 
néznie, minden mozdulatát figyelemmel kell kísérnie, 
mint zsebtolvajra szokás; az egyiknek azért, hogy a 
megkaparított sajtot csőréből ki ne ejtse, a másiknak 
pedig azért, hogy az elvett részt visszaszerezze s új 
támadásokat eleve meghiúsíthasson. Ez aztán kedé-
lyes állapot, szép együttlét, mikor az államok mint a 
tolvaj szomszédok, folytonos gyanakodás és agyar-
kodásban töltik napjaikat, már pedig az államnak 
talán más céljai is volnának. 

Hogy hová fejlesztette ez az elv a nemzetiségek 
kölcsönös viszonyát, eléggé bizonyítja korunk egyik 
legcsunyább vonása, a kölcsönös lekicsinylés. Mint 
az ókor legrosszabb idejében, napja inkban is a nem-
zetiségek egymást megvetik, a fölényben lévőt pedig 
gyűlölik. A népek szeretetkötelmei nevetségesekké 
tették, egymás kárán örülnek, a szolidaritást nem 

ismerik, egymás elnyomására törekednek jobban mint 
önfentartásukra, akárcsak a népvándorlás idejében 
szereplő vad hordák. Az ókornak álláspontján áll 
ismét a mai világ s habár a «barbár» szó jelentését 
megváltoztatta, pótlására szolgál a «faj» és «nemze-
tiség» elnevezés, melyek mint a megvetés műszavai 
szerepelnek. A szép erény, a hazafiság, kollektiv gőggé 
lett, nemzeti hiúsággá, gyűlölet forrásává, mely a 
helyett hogy egyesítene, bont inkább. 

Mihalovics Ede dr. 

J(álmáncsehi Domonkos. (IV.) 
Ennek az 1493. évnek a folyamán mint pápai 

és királyi megbízott végzett némi munkát. A pápa 
február havában a tihanyi apátság ügyében rendelte 
egyik bírónak; 1 Ulászló pedig szeptemberben hagyta 
meg neki, hogy nevében biztassa Hippolyt eszter-
gomi érsek javainak kormányzóját, hogy az érsek és 
Tamás szentgyörgyi és bazini gróf között bordézsmák 
miatt folyó perükben lépjenek egyességre.2 

Királyi urának egyezkedő ügye kényszeríti útra 
1494. tavaszán. Mikor II. Ulászló márciusban Lőcsére 
és Kassára ment, hogy Magyar- és Lengyelország 
közt necsak a béke állandóságát biztosítsa, hanem 
az 1492-iki egyességnek megfelelően egyszersmind 
a lengyel haderő támogatását is, ha az elfajult bel-
állapotok úgy kívánnák, Kálmáncsehi kíséretében 
volt. A kincstár az utazás alkalmából 38 forint értékű 
szöveteket adott neki, a király pedig 210 forint úti-
költséget utalványozott részére.8 Kassán Váradi Péterrel 
is találkozott s megegyezésre jutott vele a szomszé-
dos birtokaik miatt támadt nehézségek, a tisztjeiktől 
támasztott villongások, erőszakoskodások tekinteté-
ben.4 

Kassai tartózkodásának István szerémi püspök, 
királyi személynöknek április elején bekövetkezett 
halála vetett véget. A király őt nevezte ki erre a 
fontos birói tisztre, mely már az 1464-iki törvény 
szerint az ország negyedik rendes birósága volt, az 
1486. évi dekrétum 68. cikke szerint pedig a harma-
dik nagy biró, akire a király birói pecsétje volt 
bízva és aki a királyi személyes jelenlét elé tartozó 
ügyekben rendszerint ítélni szokott.5 Birói hivatala 
Budára szólította Kálmáncsehit,6 hol hivatalos ügyei 

1 Vatikáni levéltár: Supplicationes Alexandri VI. 
2 Esztergomi érseki levéltár : Archívum vêtus, lad. G. nr. 9. 
3 Engel, id. m. 44., 84. 11. 
4 Wagner : Petri de Warda epistolae, 151. 1. 
5 Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog 

az Árpád- és a vegyes-házi királyok alatt (Budapest, 1891.) 
28. 1., Timon Akos : Magyar alkotmány- és jogtörténet tekin-
tettel a nyugati államok jogfejlődésére (Budapest, 1903) 644. 1. 

6 Bonfini, id. m. 731. 1. — Legkésőbb augusztusban mái-
Budán tartózkodott, mert ekkor az alkincstartó az ő meg-
hagyására fizetett ki egy kisebb összeget. Engel, id. m. 97. 1. — 
Már ez a körülmény valószínűtlenné teszi Bunyitay azon 
állítását, hogy Domonkos szentelte volna föl július 13-án 
Csehországban a huttenbergi u. n. olasz-udvar kápolnáját, 
ld. m. 1. 336. 1. — A fölirás világosan megmondja, hogy per 
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mellett folytatólagosan a kalocsai érsekkel támadt 
birtokügyi nehézségekben iparkodik megegyezni. Az 
érsek november elején írt levelében megígérte neki, 
hogy minden kérelemért elégtételt adat tisztjeivel, 
kiknek szigorúan meghagyta, hogy minden erőszak-
tól tartózkodjanak. A fölpanaszolt dolgok sohasem 
történtek az ő tudtával, megbízásából s akaratából; 
nyugodtan, mindenkivel békén akar élni. Ugyanekkor 
arra is megkérte, hogy a fehérvári kanonokokat, 
kik ugyanily panaszok miatt tisztjeit a római szent-
szék elé idézték, birja rá, hogy perlekedés nélkül 
tisztázzák az ügyeket ; nem olyasfélék ezek, melyekért 
Rómáig kelljen menni ; ő elégtételt szerez emberei 
részéről.1 

Közben talán otthon is jár t Kálmáncsehi s így 
esetleg az ország déli részéről Bátán, Szekszárdon 
Fehérváron keresztül utazó király kíséretével ment 
az 1495. május 9-iki országgyűlésre. Zajos gyűlés 
volt ez, de hát az udvar nem először látott ilyent. 
A köznemesség hangos panaszokban tört ki az adók 
miatt, vádolta az urakat, hogy ezek elsikkasztják a 
beadott pénzeket s ezért kell nagy adókat fizetniök, 
ezért kívánnak megint minden telektől egy aranyat. 
Nem is akarták igy megadni, hanem csak öt telek 
után, vagyis minden egyestől 20—20 dénárt. Az ud-
varnak pénzre volt szüksége s azért ahhoz a politi-
kához folyamodott, hogy húzza-halasztja a döntés 
napját, majd elunja a nemesség a várakozást, meg 
a költséget és eloszlik, hazamegy. Hogy kissé meg-
nyugtassa a kedélyeket, János veszprémi püspöknek 
és Kálmáncsehinek meghagyta, foglalkozzanak a szük-
ségletekkel s ezek alapján állapítsák meg az adót. 
A két megbízott Verbőcy Istvánt vette maga mellé 
társul. A bizottság kiküldése megnyugtatólag hatott, 
az idő pedig, míg a kérdést tanulmányozták, épen 
elég volt rá, hogy a köznemesség jó része beleunjon a 
budai tartózkodásba s hazamenjen. A gyűlésen maradt 
kisebb részt azután sikerült az uraknak megnyerni s 
mégis csak elfogadtatták az udvartól kívánt adói.2 

A gyűlés folyama alatt jött meg a hír, hogy 

reverendissimum patrem dominum ac dominum Gábrielem 
episcopum Boznensem történt a fölszentelés. Bunyitay, telje-
sen érthetetlenül, azt képzeli, liogv az első dominum helyén 
Dominicum olvasandó. Hiszen akkor az egész szerkezetet meg 
kellene változtatni. Mivel pedig Domonkos nem püspök, szó 
sem lehet róla, hogy 1494-ben templomot szentelt volna. 
Bunyitaynak az az állítása sem felel meg a valóságnak, hogy 
Rómer Flóris írta volna, hogy az első dominum helyén alig-
hanem Dominicumot kell olvasni. Rúmer Flórisnak Bunyitay-
tól idézett cikkében (II. Ulászló király arcképe, Archeológiai 
Értesítő 1871. 150—153. 11.) erről egyetlen szó sincs, sőt Rómer 
nem is beszél 1494-ről, hanem 1497-ről. Ez az év végtére be-
válnék, mert, mint alább lesz róla szó, ekkor Domonkos 
ott jár Csehországban. De a fölszentelésről szóló fölirás az ö 
működését kizárja. 

1 Wagner: Petri de Warda epistolae, 151—152. 11. 
2 Bonfini, id. m. 747. 1., Katona, id. m. XVII. 734. 1., 

Gánóczy Antal : Episcopi Varadienses fuie diplomatum con-
cinnati (Bécs, 1776.) I. 462. 1. 

Várad püspöke, Farkas Bálint meghalt. A király 
Kálmáncsehit szánta utódának s tervét nemcsak a 
királyi tanács, hanem az országgyűlésen megjelentek 
is örömmel hallgatták. A király irányítói az egri és 
pécsi püspökök, Nagylucsei Orbán és Ernuszt 
Zsigmond voltak, kik mellett János cseh kancellár 
támogatta Kálmáncsehi kinevezését, ami május 20-án 
meg is történt. 

Ezzel tehát új egyházához kellett sietnie, mellyel 
a kolostorba vonult Pruisz János, a volt váradi 
püspök, szinte öt évvel előbb eljegyezte, midőn le-
mondásakor híveinek, barátainak ajándékot, emléket 
osztogâtva, Kálmáncsehinek épen püspöki pecsét-
gyűrűjét adta.1 Közel négy évtizedes megszokás, első 
tudományos törekvései, építkezése, tudománypárto-
lása kötötték Fej érvárhoz. Épen ebben az évben 
fejezte be neki Miletincsi Máté pap azt a szépen 
kiállított misekönyvet, mely negyedik azon művek 
sorából, melyek Kálmáncsehi könyvtárából megma-
radtak s melyeket, hazai és olasz mestereket foglal-
koztatva, épen fejérvári prépostsága idejében szerzett, 
készíttetett. A négy kéziratos könyv egyikét, a leg-
szebbet, a lambachi bencések könyvtára őrzi, a másik 
a Lichtenstein hercegek bécsi könyvtárában van, a 
harmadik most a zágrábi székesegyház kincstáráé s 
ugyancsak Zágrábba, az érseki könyvtárba jutott a 
negyedik. A lambachi kézirat2 fényes kiállítású, finom 
hártyára írt zsolozsmás könyv, melyet mint fejérvári 
prépostnak3 a milánói származású Castelloi Ferenc 
készített.4 522 lapos kézirat ez, gótikus hetükkel, ara-
nyos és kék kezdőbetűkkel írva, míg a nagyobb 
ünnepeket s a megrendelő védőszentjének, szent Do-
monkosnak ünnepét, különféle, az ünnepekre vonatkozó, 
többnyirebibliai képekkel ékesítette a művész. A kisebb 
ünnepeket fényes arany alapon szalagok futják körül. 
Sok helyen előfordul benne különböző nagyságban, 
egyszerűbb, majd ékesebb alakban lerajzolva dísz-
nek és biztosítéknak a tulajdonos címere. A címer-
pajzs vízszintesen két mezőre van osztva ; a felső 
mezőben ágaskodó oroszlán van növekvőleg (eg}' 
helyet kivéve mindig vörös színben), az alsóban 
pedig hatágú aranycsillag; a pajzs fölé fehér, drága-
köves főpapi föveg van helyezve.5 Ugyanaz a cimer 
ez, mint amelyet Kálmáncsehi gyűrűjébe vésve pe-
csétjén is használt.8 A Lichtenstein könyvtárban levő 
misekönyv díszesen, kétoszloposán írt hártyakódex, 

1 Bonfini, id. m. 701. 1. 
2 A kéziratra 1867. őszén Fehér Ipoly pannonhalmi tanár 

lett figyelmessé, ő értesítette róla Rómer Flórist, a kinek a 
kéziratban levő cimer szines rajzát is megküldőtte. Rómer 
Flóris : Címertani kérdés. Archeológiai Értesítő I. (Pest, 1869.) 
105-107. 11. 

3 A 308. oldalon van : Dominici prepositi Albensis. 
4 Neve a 215. és 428. oldalon van meg s az első helyen 

igy : Opus Francisci de Kastello Ithallico de Mediolano. 
5 Rómer Flóris: Domokos, fej érvári prépost breviáriuma, 

Magyar Sion VII. (Esztergom, 1869.) 124-128. 11. 
6 A pecsétje ki van adva Bunyitavnál id. m. I. 343 
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arany alapon festett kezdőbetűkkel, arany keretbe 
foglalt lapokkal, melyeket közbe-közbe madarak, más 
díszítő motívumok és Kálmáncsehi cimere tesznek 
változatosabbá.1 A zágrábi kódexek, maga az 1495-ben 
befejezett misekönyv is, hasonlóan képekkel, lombo-
zatokból, geniusokból, madarakból összeszerkesztett 
motívumokkal vannak fölékesítve.2 

Ezek a kincsei elkísérték Váradra, hová, az 
országgyűlés után, melynek határozatai alatt, mint 
választott váradi püspök van megnevezve, hamarább 
megérkezett, mint gondolni lehetne. Miként Váradi 
Péternek július 22-iki levele mutatja, ekkor már 
megtelepedett Váradon. Az érsek ezen levélben emlé-
kezteti rá, hogy már Budán kérte, védje meg szent-
jobbi apátságát a pusztítók, különösen pedig Drágffy 
Bertalan ellen, kitől jószágai, jobbágyai sokat szen-
vednek s ír jon neki, adjon elégtételt az eddig oko-
zott sérelmes cselekedetekért, ő meghagyta a maga 
emberének, hogy, ha ugyan erre szükség volna, ré-
széről a károkért feleljen, eleget tegyen. Irigykedik 
rá, mondja levele vége felé, hogy élvezheti a szent-
lászlói fürdőt, a melyben ő gyermekkorában annyit 
lubickolt; ha beteg nem volna, már meg is látogatta 
volna. De nem is hiszi, hogy Kálmáncsehi huza-
zamosabban székhelyén maradhasson ; mert az ország 
s a király ügyei hamarosan kívánni fogják szolgá-
latait.3 

A mint csalódott Váradi abban, hogy az új püs-
pök csak kevés ideig maradhat székhelyén, úgy 
bizonyára nem csalódott, mikor támogatását kérte. 
Hiszen Kálmáncsehi első gondja, dolga is az volt, 
hogy mások haját enyhítse. Igy kieszközölte a király-
nál, hogy a meghalt váradi püspök testvérei adó-
elengedésben részesüljenek.4 Mellesleg ez magára is 
ráfért volna; mert a mint a fejérvári prépostságot, 
a szekszárdi apátságot (a mely 1496-ban már Sforza 
Ascanio bíborosé volt) nagy adóhátralékkal hagyta 
oda, püspökségét viszont így vette át. 

De azért mások ügyeiért egyházmegyéjéről kez-
dettől fogva nem feledkezett meg, sőt alig hogy meg-
érkezett, «a juhairól gondoskodó pásztor kedves képét 
muta t ja ; mert az foglalkoztatja, mikép tehetné szé-
kesegyházát hivei előtt vonzóbbá. Kétszáz napi búcsút 
kért a pápától mindazok számára, kik karácsony 
nyolcada alatt vagy Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén ájtatos szívvel meggyónnak s az utóbbi 
ünnepnek mindkét vecsernyéjén kezükben égő gyer-
tyával résztvesznek.»5 Noha a pápai megerősítést, mely 
1495. október 16-áról van keltezve,6 csak a követ-

1 Archeológiai Közlemények VIII. (Pest, 1871) 141—143. 11. 
3 Rómer Flóris : Kalmanczai Domokos székesfejérvári 

prépost códexe, Magyar Könyv-Szemle 1876. 169—173. 1. 
3 Wagner : Petri de Warda epistolae, 184—186. 11. 
4 Engel, id. m. 141. 1. 
5 Tóth-Szabó Pál : Magyarország a XV. század végén a 

pápai supplicatiók világánál, Századok, 1903. 336. 1. 
6 P ray : Specimen hierarchiae II. (1779.) 185. 1. c] jegyz. 

kező évben vette kezéhez, váradi tartózkodása alatt 
állandóan egyházmegyéjével foglalkozik. Augusztus 
31-én, mint kiválasztott, kiszemelt püspök, Bihar-
megye örökös főispánja s királyi személynök átírja 
s megerősíti püspökelődének Farkas Bálintnak leve-
lét, mellyel az a biharmegyei Ilyefalvát Lukács ka-
rándi vajdának adományozta.1 Szeptember 1-én ugyan-
azon püspöknek egy másik adományát, mellyel Oláh 
Mihály vajdának Kocsuba faluhoz való jogát meg-
erősítette, a maga részéről szintén jóváhagyta.2 Két 
nappal utóbb Belényessel tesz jót s tekintve, hogy 
ennek lakói az ő püspöki kúriája föntartására s 
hasznára munkálkodnak, nehogy a köröskörül fekvő 
hegyeken telepített szőlleik művelését abbahagyják 
s azért is, hogy oláh jobbágyai zavarokat ne okozza-
nak, megtiltotta ezeknek, hogy naponkint s a heti-
vásárokra ne vihessenek Belényesre sört, hanem 
csak az országos vásárok alkalmával. Vagy félév 
múlva, 1496. február 17-én és pedig ekkor már mint 
a szentszéktől is megerősített püspök, jóváhagyta azt 
a kiváltságot, melyet még néhai Scolari András váradi 
püspök engedélyezett a belényesi egyháznak, hogy 
ennek plébánosa ne a főesperes, hanem egyenesen 
a megyés püspök joghatósága alá tartozzék.3 Mivel 
pedig püspöki megerősítése megjött, időközben arról 
is intézkedett, hogy megbízottja Rómában befizesse 
a megerősítésért járó 2000 forintot, a mi március 
28-án meg ís történt. Végül még kieszközölte a ki-
rálynál, hogy ez megerősítette elődje végrendeletét, 
mellyel három faluját a váradi székesegyház kápta-
lanának hagyta.4 

Az Ulászló királytól összehívott rákosi ország-
gyűlés miatt kissé meg kellett szakítania az egyház-
megyéje érdekében végzett munkásságát. Ezen alka-
lommal őt választotta a király arra, hogy szavait az 
összegyülteknek tolmácsolja. Nevezetesen tudtára 
adta az uraknak s a nemességnek, hogy semmi szán-
déka az idős és meddő Beatrixet feleségül venni ; 
a mozgolódó török ellen szükséges hadi készülődésre 
pedig új adót kér. A mily tetszéssel hallgatták a 
király házasságára vonatkozó kijelentést, ép oly el-
keseredés tört ki a nemesség soraiban az adókérés 
miatt. Mikor pedig a király azon állításukra, hogy 
hat év alatt 3,600.000 forintot fizettek, azt mondta, 
hogy nem kapott többet 60.000 aranynál, az izgatott-
ság még fokozódott s a nemesség követelte, lássanak 
törvényt azokon, kik az adókat elsikkasztották. Ernuszt 
Zsigmond, pécsi püspök, főkincstartót és helyettesét, 
Dombai Imrét valóban biróság elé állították, melynek 
tagjai Domonkos váradi, Debrenthei Tamás nyitrai 
püspökök, az urakból Losonci László, a köznemes-

1 V. ö. Bunyitay, id. m. I. 330. 1. 
s V. ö. u. o. 291, 329. 11. 
3 Keresztúri József : Compendiosa descriptio fundationis 

ac vicissitudinum episcopatus et capituli M. Varadiensis I. 
(Nagyvárad, 1806.) 259—260.11., v. ö. Bunyitay, id. m. I. 235. 1. 

4 Pray : Specimen hierarchiae II. 185. 1. d] jegyz. 
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ségből Bornemissza Ferenc voltak. A vizsgálat a 
kincstartóiszámadásokban jelentékeny hiányokat talált 
melynek következményeként Ernusztet és Dombait 
fogságba vetették. Ernuszt kijelentette, hogy bármek-
kora birságot vetnek ki rá, megfizeti, csak fogságából 
kiszabaduljon s a király 400,000 forint kártérítést 
szabva meg, ki is eresztette; Dom bai azonban a 
temesvári börtönben maradt.1 

Budáról, hol ismét találkozott Váradi Péterrel s 
vele tudományos kérdésekről, így a kor humanista 
világában mindenütt ismert költőnek, a szerencsét-
len sorsra jutott Csezmicei Jánosnak versgyűjtemé-
nyéről is beszélgetett, iparkodott székhelyére. Itt az 
év végén nevezetesebb, nagyobb terv megvalósításá-
hoz fogott, melyet már V. László, ma jd utóbb Vitéz 
János szerettek volna megvalósítani, hogy a Szent-
istvánhegyén levő, hajdan premontrei prépostsági, 
monostort, mely elődje idejében a karthauziaknak 
volt ugyan szánva, de ezek még 1496. végével sem 
vonultak be, társaskáptalanná alakítsa át. Terve 
valóság lett s az új káptalan szent László király 
sírjának és szent István első vértanú váradelőhegyi 
egyházának káptalana címen megalakult ; 1497-ben 
Oszvald pap személyében már ismerjük első tagjai-
nak egyikét, majd hamarosan prépostját is, ki nem 
más, mint a szerzetesből lett püspök, Kálmáncsehi 
püspöki helyettese, Komis Benedek.2 

A következő években azonban jóval kevesebbet 
foglalkozhatott egyháza ügyeivel; a király s azon-
kívül bírói hivatala, utazásai elszólították hazulról s 
csak itt-ott szakad egy kis ideje, melyben püspök-
sége érdekében dolgozhat, akkor is anyagi kérdések-
ben fárad. 

1497. április havában a király kíséretében Prá-
gába utazott. Hosszasabban tartózkodott ekkor Cseh-
országban, honnan a királlyal Morván át indult 
haza, de közben Olmützben is megállapodtak.3 Itt-
hon a következő évi országgyűlésig kínálkozó idő-
ben a Bajoniaktól akarta volna elperelni Körtvélyes-
egyház (ezen időben Keményegyház), Görbe, Osztró-
telek, Fűz jószágokat, melyekről azt hitte, hogy egy 
régebben a püspökséggel kötött csere-egyességkor 
úgy foglalták el. Meg is idéztette Bajoni Jánost,4 de 
alighanem kiderült a püspök tévedése ; mert a birto-
kok a jövőben nem szerepelnek a püspöki jószágok 
sorában, a mint különben régebben sem tartoztak 
hozzájuk.5 

Sörös Pongrác. 

1 Bonfini, ici. m. 749-750. lt., Katona, id. ni. XVIII. 
796—798. II., v. ö. Koller József : História episcopatus Quin-
queecclesiarum IV. (Pozsony, 1796.), 375—376. 11. 

2 Bunyitay Kálmáncsehi életrajzában, melyhez v. ö. 
id. m. II. 208-209. és 161. 11. 

3 Dubravius J. : História Bohemica (Frankfurt, 1687.), 
814. 1. 

4 A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára. III. 
(Budapest, 1885.), 23—25. 11. 

5 Legalább sem Bunyitay, sem Csánki nem szólnak rólok. 

laJVe temere»-nek kételyt nem okozó pontjai. 
A pápai új dekretumnak csupán azon pontjai 

igényeltek behatóbb eszmecserét, melyekről eddig 
megielent cikkeim szólottak, valamint a melyekről 
Hanuy dr., Tauber dr. stb. cikkeztek nagy tudással. 

A többi pont, illetve rendelkezés első olvasásra 
is megérthető és csak csoportosításra szorul. Ezért 
és cikksorozatomnak egésszé tevése céljából főbb 
vonásaiban azokat is ideiktatom. 

1. Az új házasságiogban adott jogok és köteles-
ségek nemcsak a plébánosokra vonatkoznak, hanem 
az adminisztrátorokra is, még pedig — a mint a 
pápai dekretumot magyarázó hercegprimási körlevél 
mondja — a die initi officii. Tehát plébános és 
adminisztrátor egyformán propius parochusnak tekin-
tendő házasságkötéseknél s így az e körül fölállított 
új szabályok (jogok és kötelességek) egyaránt meg-
illetik, illetve terhelik őket területükön, kivéve a 
névszerint kiközösítettékét és ab officio suspendál-
takat. Ezek matrimoniis valide assistere non possunt, 
bár eddig (a régi házasságjog szerint) megtehették. 

Azonban megjegyzendő, hogy míg a plébános 
vagy adminisztrátor káplánjait vagy más papot dele-
gálhat házasságkötésnél — sponsaliáknál ugyanezt 
nem teheti. Azért — lia a plébános helyett a meg-
bízott káplán előtt jelennek meg a jegyesek sponsalia-
kötés céljából — nem elég a vőlegény és menyasszo-
nyon kívül a megbízott káplán jelenléte (holott a 
plébános vagy adminisztrátor jelenléte elég), hanem 
a káplánon kívül egy másik tanú (egyházi vagy világi) 
is szükséges, hogy az így kötött sponsalia jogi érvényű 
legyen. 

2. A delegáció ezentűl csak megnevezett papnak 
adható (sacerdoti determinato ac certo). Az indeter-
minate adott delegáció nem érvényes. (Pl. delegálom 
azt a lelkészt, a kit a jegyesek választanak). Azon-
kívül az ordinárius és plébános (esetleg adminisztrátor) 
a jövőben csak saját területén adhat másnak dele-
gációt idegenek házasságkötésénél is. Idegen területen 
maga is delegációra szorul még tulajdon híveivel 
szemben is. 

3. Eddig érvényes volt a házasság, ha a plébános 
és a két tanú simultanée, nemcsak physice, de mora-
liter és formaliter voltak jelen a házasság kötésnél. 
Az új rend szerint az is szükséges még az érvényes-
séghez, hogy «ad formalem praesentiam (id est paro-
chus sit adhibitus ut testis ac contrahentes mani-
festent, quid agere velint) parochus invitetur ac rogetur». 
Tehát, ha erőszakkal vagy megfélemlítve vitetik a 
plébános a házasságkötés aktusához mint tanú, a 
házasság érvénytelen. A «passiva assistentia» kérdé-
séhez Hanuy dr. szólott a Religio mult számában. 

4. Ha a menyasszonynak van domiciliuma vagy 
lakik egy hónap óta valamely plébános területén, az 
illető plébános megesketheti a jegyeseket justa causa 
nélkül is, mert «... pro regula habeatur, ut matr imo-
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nium coram sponsae parocho celebretur, nisi aliqua 
justa causa excuset.» 

Ellenben, ha csak a vőlegénynek van domiciliuma 
vagy lakik egy hónap óta az illető plébános területén 
(a menyasszony nem), akkor már kell justa causa, 
hogy az a plébános összeadhassa őket. Ilyen justa 
causának elegendő a jegyesek akarata vagy kívánsága. 

Ha egyik jegyes sem lakik legalább egy hónap 
óta azon plébános területén, a kinél házasságot kötni 
óhajtanak, az illető plébános köteles a menyasszony, 
vagy a vőlegény plébánosától licentiát kérni. Persze 
méltányosabb a menyasszony plébánosától kérni azt, 
mert első sorban a parochus sponsae van megnevezve, 
a ki előtt a házasság köttessék, a parochus sponsi 
csak akkor, ha van justa causa, mint azt föntebb 
láttuk (pro regula habeatur stb.). Ha tehát már a 
parochus sponsinak is justa causa kell, hogy a jegyesek 
házasságánál assistáljon, jóllehet a vőlegény nála 
lakik ratione domicilii vel menstruae commorationis, 
természetesen méltányosabb, hogy — ha egyik jegyes 
sem lakik valamely plébános területén — a meny-
asszony plébánosától kérje az eskető plébános a 
licentiát, mint a kinek justa causa sem kellene a 
szóban forgó házasság asszistálásához. 

Idegen területen lakó jegyeseket csak akkor es-
kethet bármely plébános a saját területén licentia 
nélkül, ha sürgős szükség (gravis nécessitas) követeli 
a házasság megkötését. Pl. a jegyeseknek sürgősen el 
kell utazniok és sem a vőlegény, sem a menyasszony 
plébánosától licentiát kérni nem lehet semmi módon 
(nullo pacto). 

Ilyen esetet azonban köteles az eskető plébános 
minél előbb az ordinariatusnak bejelenteni. 

5. Vagusok (a kiknek sem domiciliumuk, sem 
menstrua commoratiójuk nincs) csak az ordinárius 
engedélyével eskethetők, kivéve a sürgős szükséget. 
Ilyenkor a nélkül is eskethetők s e körülményt is 
be kell jelenteni az ordinariatusnak. A mi a vagusok 
kihirdetését illeti, azon plébánián hirdetendők, a hol 
tartózkodnak (in parochia, tibi nunc commorantur) 
és a lehetőség szerint születésük helyén. Ha a sürgős 
szükség esetében esketendő jegyesek nem képesek 
okmányt fölmutatni szabad állapotukról (de statu 
liberó), sem bizonyítani azt, esküt kell velük tétetni, 
hogy szabadok. 

6. A házassági akadályoktól való dispenzációra 
nézve az új rend szerint ez az általános szabály : 
a dispenzációt a menyasszony plébánosának kell 
kérni, a ki előtt a házasság köttetik vagy kötendő 
volna. De lia gravis nécessitas miatt a házasságot oly 
plébános előtt kell kötniök, a kihez egyik jegyes sem 
tartozik, ez a plébános köteles kérni a szükséges 
dispenzációt. 

A vőlegény plébánosa csak abban az esetben 
kérheti a dispenzációt, ha ex justa causa ő lesz az 
eskető lelkész, de a kérvényben ezt a justa causal, 
mely miatt ő fog esketni, föl kell említenie. 

7. Haldoklóknak és halálos veszedelemben levők-
nek (imminente mortis periculo) házassága is a plé-
bános, ordinárius loci vagy általuk delegált pap előtt 
kötendő. De ha egyik sem áll rendelkezésre, bármely 
pap (még kiközösített és suspendált is) összeadhat 
ilyeneket valide és licite, két tanú jelenlétében. Tehát 
nem kell az ilyen jegyeseknek in articulo mortis 
lenni, elég az imminens periculum. (Életveszélyes 
operáció, nőnél komplikált szülés stb.) Az ilyen esetben 
eskető pap és házasságot kötő jegyesek gondoskodni 
kötelesek arról (tenentur in solidum cum contrahen-
tibus curare), hogy az így kötött házasság az illetékes 
plébánia megfelelő anyakönyvébe bejegyeztessék. 

8. A pápai dekretumnak VIII. fejezete olyan 
esetről szól, midőn valamely vidéken sem plébános, 
sem ordinárius vagy általuk fölhatalmazott pap 
nincsen, a ki előtt házasság köthető volna s ezen 
állapot már egy hónapja tart. Ilyenkor a jegyesek 
valide és licite léphetnek házasságra pap nélkül is, 
csupán két tanú jelenlétében emisso a sponsis for-
mali consensu. A tanúk pedig a jegyesekkel (illetve 
már házastársakkal) együtt kötelesek gondoskodni 
(tenentur in solidum cum contrahentibus curare), 
hogy az így kötött házasság elanyakönyveltessék. 
A f. évi II. sz. hercegprimási körlevél e VIII. fejezetre 
vonatkozólag megjegyzi : Hoc caput nostras regiones 
certe non respicit, mert sehol sincs fizikai és erkölcsi 
lehetetlenség arra, hogy plébános, ordinárius vagy 
általuk fölhatalmazott pap megközelíthető legyen. 

9. A házassági anyakönyvelésnél is történt vál-
tozás. Eddig sok helyütt nem vezettek a jegyesekről 
könyvet, ezentúl jegyesek anyakönyvéről is gondos-
kodni kell, melynek előírt rovatai ezek : a jegyesek 
vezeték- és keresztnevei, vallásuk, lakóhelyük, a tanúk 
(kik a sponsalia-kötésnél szerepeltek) vezeték- és 
kereszt neveik, megjegyzések. Ez utolsó rovatba kell 
bejegyezni az évet és számot, mely alatt a jegye-
sek szerződése (contractus sponsalium) a plébánia 
okmánytárában őriztetik. A hol eddig is vezettek 
ilyen könyvet, ott bizony a jegyesek szüleinek neveit 
(az esetleges házassági akadályok könnyebb felderítése 
céljából), születési helyüket, évüket is be szokták írni 
s bár ezt az új törvény nem írja elő, a ki jobbnak 
látja, ezt is megteheti. 

A házassági anyakönyveket úgy kell vezetni a 
jövőben is, mint eddig. Új kötelesség csupán az, hogy 
ezentúl a plébános minden megkötött házasság uátn 
a kereszteltek anyakönyvébe is tartozik beírni, hogy 
a vőlegény vagy menyasszony (a melyiket ott keresz-
telték, esetleg mindkettő) ekkor és ekkor, ezzel és 
ezzel plébániája területén házasságot kötött. Ha az 
új házastársak egyikét vagy másikát más plébánián 
keresztelték, az eskető plébános az illető plébáno-
sokat is (esetleg mindkettőjét) köteles értesíteni a 
házasság megkötéséről, hogy a kereszteltek anya-
könyvébe bejegyezhessék. E helyütt a pápai dekretum 
szövege eltér a hercegprimási körlevél szövegétől. 
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A pápai decretum így hangzik : « . . . parochus 
notitiam initi matrimonii ad parochum baptismi sive 
per se, sive per curiam episcopalem t r ansmi t t a l . . » 
A hercegprimási körlevél a per se-t jelezi követen-
dőnek: « . . . p a r o c h u s copulans notitiam celebrati 
matrimonii directe ac immediate (tehát nem per 
curiam episcopalem) transmittat ad parochum bap-
tismi . . .» 

S ez oly szigorú fölszólítás, hogy a végén külön 
hangsúlyozza : «Strictissiiuam hanc obligationem om-
nibus parochis et administratoribus in virtute obe-
dientiae . . . injungimus, cujus ommissionem débita 
poena plectemus.» Természetesen, ha tudomásukra 
jut. Ez a kötelesség tehát büntethetőség terhe alatt 
in virtute obedientiae háramlik a jövőben minden 
plébánosra és adminisztrátorra úgy, hogy elmulasz-
tásáról szó sem eshetik. S a szigorú utasítás indokolt 
is, mert hiszen e szabálynak praktikus voltát az is 
bizonyítja, hogy így könnyebben állapítható meg a 
jövőben a jegyesek szabad állapota. Erről eddig csak 
úgy győződhettek meg, ha mindazon helyekről, hol a 
jegyesek hosszabb időt töltöttek, bizonyítványt kértek, 
hogy az illetők ott házasságot nem kötöttek. Most egy-
szerűen írnak a plébánoshoz, a hol a jegyesek keresztel-
tettek, hogy nem kötöttek-e X és Y valahol házasságot. 
Ha erről nincs szó a jegyzetben, nem kötöttek házassá-
got, tehát szabadok. Persze kivételes nehézség ezután is 
lesz, mert köthet katholikus protestáns pásztor előtt 
is vegyesházasságot s a pásztor erről nem értesíti a 
keresztelés lelkészét. 

10. Az utolsó pont arról szól, hogy kiket kötelez 
ez új törvény. Kötelezi a katholikus egyházban meg-
keresztelteket, még aposztaziájuk után is és a here-
zisben vagy schismában megkereszteltek közül azokat, 
kik a katholikus egyházba visszatértek, bár utána 
újból aposztatáltak. Ami a vegyes házasságot illeti, 
ehhez többen hozzászólottak a «Religio» hasábjain. 
Főképen Hanuy dr. cikkeit emelem ki, melyek a 
legalaposabban tárgyalták e kérdést. A baptisma 
dubium (sive dubio juris, sive dubio facti) persze 
ezentúl is érvényesnek veendő in ordine ad 
matrimonium. Azért ha katholikus unitáriussal 
köt házasságot — ezt is vegyesházasságnak vesszük, 
jóllehet, ha egy unitárius visszatérni akar, esetleg 
a megejtett nyomozások alapján — absolute vagy 
conditionate megkereszteljük. Csupán házasságkötés-
nél ezt nem is kuta t juk; egyszerűen érvényesnek 
tekintjük keresztségét a Congregatio S. Officii több-
szöri kijelentéséhez alkalmazkodva. 

A katholikusoknak meg nem kereszteltekkel 
kötendő házassága (cultus disparilas), a mennyiben 
ilyen házasság dispenzációval létrejönne (pl. in arti-
culo mortis), az új dekretum szabályainak van alávetve. 

Befejezésül fölvetjük még a kérdést, vájjon 
a ki a házasságkötésnél licentiát ad — kérhet-e 
díjazást érte, a mint eddig a dimissiónál (delegációnál) 
szokásban volt? 

Igenis kérhet, mert az új dekretum X. fejezete ki-
mondja, hogy a kik a «Ne temere» szabályai ellen véte-
nek, az ordináriustól pro modo et gravitate culpae bün-
tetendők. A ki pedig az V. fejezet 2. és 3. §. ellen vét, 
köteles a stóladíjat visszatéríteni : «.. . emolumenta 
stolae sua ne faciant, sed proprio contrahentium 
parocho remittant». E pontok tudniillik arról szólnak, 
mikor egy plébános, a kihez sem a vőlegény, sem a 
menyasszony nem tartozik nec rati one domicilii, 
nec ratione menstruae commorationis, mégis össze-
adja őket a nélkül, hogy egyik vagy másik jegyes 
plébánosától licentiát kérne, vagy sürgős szükség 
esete forogna fönn. Ilyenkor, bár valide esketi a terü-
letén jelentkező jegyeseket, mégis köteles a stola-
díját visszafizetni annak a plébánosnak, a kitől a 
licentiát kérni elmulasztotta. Vagyis a vőlegény vagy 
menyasszony plébánosának. Ez már az egyes kerületek 
papságának megállapodásától függ. De mint föntebb 
jeleztük, méltányosabb elsősorban a parochus spon-
sae-t tekintetbe venni, a kiről a pápai dekretum is 
azt mondja : «... pro regula habeatur, ut matr imonium 
coram parocho sponsae celebretur, nisi aliqua justa 
causa excuset.. .» 

Ha pedig a szóban forgó plébános köteles a stóla-
díjat egyik vagy másik jegyes plébánosának vissza-
fizetni, tehát mondjuk, a menyasszonyénak, ebből 
következik, hogy az illető plébánosnak joga van azt 
követelni, mert kötelesség és jog korrelativ fogalmak. 
X. kötelességének megfelel Y. joga és viszont. 

Ilyen dedukció révén világosan látjuk tehát, hogy 
a mely plébános licentiát ad, lemond a stóladíjról az 
esketést végző plébános javára, a k i az előírt licentiát 
kérvén, a stóladíjat is megtarthat ja; ha pedig lemond, 
némi kárpótlásul ép úgy kérhet bizonyos megálla-
pított összeget a licentia nyújtásáért, a hogy eddig a 
delegációért (dimissióért) kérni szokásban volt. 

Vagyis az új házasságjog a stoladijak szempont-
jábából különösebb változást nem fog megteremteni, 
legfeljebb, hogy kétfelé fizetés helyett ezután csak 
egyfelé kell majd fizetni a híveknek. 

Valnicsek Béla dr. 

Szent Terenc harmadik rendje. (n.) 

A harmadrend lelkesít a jóra. De ez magában 
véve nem elég. Sokan örömmel és vidáman kezde-
nek valamely munkát s annak kivitele még sem 
sikerül. Miért? Mert hiányzik a szükséges erő. A lel-
kesedés mellett tehát még erőre is van szükségünk, 
hogy kötelességeinket teljesíthessük. Vájjon mi erő-
síti az embert a j ó b a n ? Egyrészt erőteljes táplálék, 
másrészt erőteljes segítség.Mindkettőt megadja szent 
Ferenc harmadik rendje. 

1. Megadja az erőteljes táplálékot. A harmadik 
rend kötelességünkké teszi, hogy napközben több-
ször imádkozzunk, vagyis megkívánja, hogy a zso-
lozsmát vagy helyette a tizenkét miatyánkot, üdvöz-
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légyét és dicsőséget elvégezzük ;a hogy reggel, délben 
és este, valamint evés előtt és után Istenhez fohász-
kodjunk; 2 hogy lehetőleg minden reggel a szent 
misén áhitattal résztvegyünk.3 De mi más az ima, 
mint ama csodálatos táplálék, mely állandóan új 
erőt ad hármas ellenségünk leküzdésére? 

A harmadrend szabályzata továbbá megkívánja, 
hogy az ember gyakrabban, havonkint legalább is 
egyszer az Úr asztalához járul jon s az Úr szent tes-
tét nagy áhitattal magához vegye.4 De mi más a 
szent ostya, mint az erősek kenyere ? mi más, mint 
a mennyei manna, mely örökéletre vezet? mi más, 
mint ama csodálatos kenyér, mely által megerősítve 
nemcsak negyven napig zarándokolhatunk, mint ha j -
dan a próféta a pusztában, hanem szünet nélkül, 
fáradságot nem ismerve, haladhatunk előre, — dacára 
a sok kellemetlenségnek, melyre útközben akadunk, 
dacára a számtalan ellenségnek, mely reánk lesel-
kedik, — mig megérkezünk a szent helyre, a meny-
nyei Jeruzsálem kapujához? Az Üdvözítő mondot ta : 
«A ki e kenyérből eszik, örökké él»,5 ugyanaz az 
Üdvözítő, ki azt is mondotta : «A ki eszi az én tes-
temet és issza az én véremet, énbennem lakik és 
én őbenne.»6 Ki Krisztusban lakik, ki Krisztussal 
egyesült, Krisztus akarata szerint cselekszik is. Ez a 
tökéletes ember, ez a tökéletes élet. 

2. Erőteljes segítőt ad. Nem szabad felednünk, 
hogy a harmadrend tagja nem áll egyedül a harc-
ban, hanem számtalan harcos áll az oldalán, kik 
részint segítik, részint védik a gonosz elleni küzde-
lemben. Ugyanis ahány testvér és nővér él az egész 
földkerekségen Szent Ferenc három rendjében együt-
tesen, annyi segítője van, kik imájukkal támogatják, 
mert szent Ferenc gyermekei mindig imádkoznak 
egymásért. Sőt, mi több ! Szent Ferenc, a szerető 
atya s vele együtt számos szerzetestestvér (eddig 
háromezer ferencrendit kanonizáltak !) letekint reá 
az égből s ha ellenség környékezi, segítségére, védel-
mére siet. Ily körülmények között akár az egész 
világ, vagy akár az egész pokol jöhet a harmadren-
diek ellen, bátran állhatnak ki a küzdőtérre. 

íme ilyen a harmadrendiek élete, mely nem 
más, mint keresztény élet, mint evangéliumi élet, 
melynek alapját Isten tíz parancsolata képezi. Hol 
van oly feladat, melyet nem valósítanak meg öröm-
mel ? Hol kötelesség, melyet nem akarnak vagy nem 
tudnak teljesíteni? Kit az Isten akarata vezérel, meg-
teszi, mit embertársai tőle várnak. Ha tehát sok 
tagja lesz a harmadrendnek, úgy begyógyul a társa-
dalom legveszélyesebb és legpusztítóbb fekélye, a 
kötelességmulasztás. 

A kötelességmulasztásnak igen sok rossz követ-
kezménye van, melyek mindegyike a társadalom-
nak egy-egy nagy sebe, egy-egy új betegsége. Igen 

1 Cap. II. §. 6. 2 Cap. II. §. 3. 3 Cap. II. §.11. « Cap. 
II. §. 5. 5 János VI. 52. 8 János VI. 57. 

félelmetes e betegségek között az elégedetlenség, 
mely ma már minden társadalmi osztályra kiterjedt. 
Bárhova megyünk, mindenütt hallunk panaszt. A gaz-
dag a szegényre panaszkodik, a szegény a gazdagra. 
Az előljáró az alattvalót szidja, az alattvaló viszont 
az elöljárót. A munkás a munkaadót gyűlöli, mert 
ez szerinte telhetetlen pénzgyűjtő, ki minden hasznot 
zsebre vág,1 a munkaadó viszont a munkásra harag-
zik, mert ez mindig nagyobb bért és több jogot 
követel, de annál kevesebb munkát és rövidebb 
munkáidőt. Ily meghasonlás uralkodik az emberi 
társadalomban. 

Innét származik amaz áthidalhatatlan űr, mely 
napja inkban a munkaadó és munkás közt tátong, 
melynek két széléről mélységes megvetés és halálos 
gyűlölet néz egymással szembe. És íme ez az űr 
egyre nagyobb lesz, az örvény mindig jobban széle-
sedik s a veszély mindig fenyegetőbb lesz. Mint jég-
esővel telt nehéz felleg függ az elégedetlenség az 
emberi társadalom égboltján. A sötét fellegek egyre 
jobban gyűlnek, a fergeteg egyre jobban közelít s 
villámlása máris félelmetes. S e villám már néha 
le is csapott és borzalmas pusztítást okozott. 

Mit tegyünk, hogy e fenyegető veszedelmet elke-
rülhessük? Tán fogjunk kezet a szociáldemokraták-
kal a meglevő társadalmi rend megváltoztatására? 
Nem, mert akkor legfellebb csöbörből vederbe kerü-
lünk. Vagy talán kíséreljük meg a közelgő veszély 
elhárítását bölcs törvényhozással? Igen, mert ez jó 
és hasznos. Kötelességünk, minden tőlünk telhetőt 
megtenni, hogy oly egyének kerüljenek a képviselő-
házba, kik igazi keresztény szellemben, minden erő-
vel a társadalmi elégedetlenség megszüntetésén fára-
doznak. Ez azonban még nem elég! Puszta törvé-
nyek, ha még oly jók, nem képesek a fenyegető 
veszélyt a társadalom egéről eltávolítani. Csak akkor 
tér vissza a csendes megelégedés, ha az emberi tár-
sadalmat a keresztény szeretet napja bevilágítja és 
felmelegíti. 

Melyik azon eszköz, vagy melyik azon intéz-
mény, mellyel a szeretet és könyörület szellemét az 
emberek szivébe zárhatjuk s ott kifejleszthetjük? 
Első sorban szent Ferenc harmadik rendje. A har-
madrendben igazi keresztény demokrácia uralkodik, 
mely nem az emberi szív hajlamaiból, hanem a tiszta 
evangéliumból származik; a harmadrendben igazán 
megtudja az ember, hogy a lelkiszületés mindenki-
nek egyforma nemességet biztosít, bármily külön-
böző a szülők állása; a harmadrendben megtanulja 
az ember, hogyan lehet a társadalmi rangfokozat 
elkerülhetetlen különbségét a felebaráti szeretettel 
kiegyenlíteni ; a harmadrendben közel hozzák egy-
máshoz az embereket, mert ott megszűnt mindenféle 
ellenségeskedés; a harmadrendben megtanítják a sze-

1 Feltétlenül kivételt képez a kath. lap vagy folyóirat 
kiadója, mert ez még magáéból ráfizet. Szerk. 
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gényt és gazdagot egyaránt arra, miként fogja fel 
keresztény módon társadalmi állását. A vagyon nél-
küli megtanulja a harmadrendben, hogy a szegénysé-
get türelemmel kell viselnie s örömmel követni az 
Üdvözítőt a nélkülözésben, mert mint a harmadrend-
nek tagja, annak a Szentnek lett követője, ki Isten 
iránti szeretetből önkényt lett szegénnyé. A vagyo-
nosat megtanítják a harmadrendben arra, hogyan 
kell vagyonát és gazdagságát okosan használni, hogy 
a szegények tulajdonát, a mennyországot ő is elnyer-
hesse; megtanítják arra, hogyan lehet minden gaz-
dagsága mellett is szegény. 

A harmadrendben megtudja a gazdag, hogyan 
élhet az evangélium szellemében, hisz annak a rend-
nek tagja, melynek magyarországi szent Erzsébet és 
franciaországi szent Lajos a pártfogói, kik bár koro-
nát visellek, mégis a szegények és koldusok gon-
dozói, az árvák és özvegyek pártfogói voltak. A har-
madrendben, mint jól megmívelt kertben, a felebaráti 
szeretet legszebb gyümölcsei te remnek: ott fejlődnek 
ama hősi lelkek, kik vagyonukkal szegényebb test-
véreik segítségére kelnek ; ott fejlődött ki a szen-
vedő emberiségre a legnagyobb jó, a betegápolás. 

A keresztény szeretet szellemének terjesztését 
jelzi már maga a név is, mellyel a rendi községet 
és a rendnek tagjait illetik. Fraternitas, testvérület-
nek mondják a rendi községet, testvérnek és nővér-
nek nevezik egymást a tagok. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a harmadrendiek mindannyian csak egy szívvé 
és egy lélekké akarnak lenni és kell is lenniök. 
A rendi gyűlésen a gazdag a szegény mellett, a 
munkaadó a munkás mellett ül ; mindnyájuknak közös 
jogaik és közös kölelességéik vannak; mindnyájuk-
nak egyformán hirdetik a keresztény szeretetet és 
lemondást. 

A demokraták embertársaik vagyonára áhítoz-
nak s ők egymást «elvtársaknak» nevezik. Megalkotta 
az «elvtárs» szó fogalmát már hét század előtt az 
assisi Szegény, de nem gyűlölettel, hanem szeretet-
tel ; nem istentagadással, hanem életszentséggel ; nem 
üres szólamokkal, hanem az irgalmasság cseleke-
deteivel. A fogalom ugyanaz, csak a szó más és 
főképp más a kivitel. Szent Ferenc szociálista volt, 
de a szó igazi értelmében és pedig — mint egy 
tudós mondta — «a legnagyobb szocialisták közt a 
második», mert az első maga Jézus Krisztus volt. 
Szent Ferenc nem is alkotott a harmadik renddel 
ujat, hanem mint Krisztus igazi tanítványa, csupán 
Krisztus intézményét újította fel, az első századok 
evangéliumi szeretetét, melyet az Apostol is sürget, 
mondván: «Az atyafiúi szeretet maradjon tiközte-
tek!»1 Ezt az evangéliumi, atyafiúi szeretetet újította 
fel szent Ferenc, midőn az embereket ismét «test-
vérekké» tette, midőn a harmadrendben a gazda-
gok vagyonából a szegényeket segítette. 

i Zsid. 13, 1. 

Szent Ferenc szocialista volt, mert a társadalom 
baján segített ; mert a társadalmi egyensúlyt helyre-
állította ; mert a társadalom két osztályát — a gaz-
dagokat és szegényeket egymáshoz közel hozta ; mert 
az evangélium szellemével a társadalom nyomorgó 
tagjain segített. Mai lázítóink az evangéliumi szellem 
nélkül, sőt határozottan ellenére óhajtanák a vagyon-
közösséget, mi a társadalmat végromlásba sodorná, 
mert evangélium és Isten nélkül fenn nem álihat. 
Azért «meggyőződésünk az, hogy ama bajoknak, 
melyekben társadalmunk fetreng, leghathatósabb 
gyógyszere szent Ferenc harmadik rendje, mely a 
világnak az evangélium pontos megtartására veze-
tésében legalkalmasabb eszköznek bizonyult».1 

Hogy a harmadrendben nemcsak lemondásra és 
türelemre taní t ják a szegényt, hanem egyúttal tettre 
is serkentik a vagyonosat, kitűnik a rend szabályai-
ból is, melyek a gyakorlati szeretetet sürgetik. A har-
madrend megkívánja tagjaitól, hogy «maguk között 
és felebarátjaik iránt szorgalmasan ápolják a szere-
letet».2 E szeretet ápolásának módozatát is előírja a 
szabályzat, amennyiben elrendeli, hogy «mindenki 
adjon tehetségéhez képest valamit a közös pénztárba 
s így segítsék a beteg és szegény tagokat» ;3 továbbá 
hogy «az elöljárók kötelesek a beteg tagokat meg-
látogatni, vagy más valakit4 hozzájuk küldeni, hogy 
teljesítsék a szeretet parancsait».5 A szabátyzat anyai 
szeretettel mutatja azt is, hogyan kell az elhunytak-
nak a végső tisztességet megadni, midőn előirja, 
hogy «a tagok a meghalt rendi tag temetésére jöj je-
nek össze s annak lelki üdveért imádkozzák el együt-
tesen a dicsőséges olvasót; az áldozárok emlékez-
zenek meg róla a szentmisében, a világi tagok pedig 
a szent áldozáshoz járulván áhítattal imádkozzanak 
elhunyt testvérük örök nyugalmáért».6 

E szellemtől áthatva és vezéreltetve, szent Ferenc 
harmadik rendjének tagjai mindenkor nagyszerű 
tetteket tudtak felmutatni nemcsak a jótékonyság 
mezején, hanem egyszersmind a társadalmi elégü-
letlenség megszüntetése érdekében. Gondoljunk csak 
a harmadrendnek előbb említett védőszentjeire, kik 
a társadalmi tevékenységben mindenkor példaké-
peink lesznek ; gondoljunk egy Páli szent Vincére, 
az emberiség egyik legnagyobb jótevőjére, ki szintén 
szent Ferenc iskolájának volt tagja ; gondoljunk a 
nagy harmadrendi pápára, XIII. Leóra, a szociális 
pápára, ki körleveleiben, legutóbb a «Rerum nova-
rum» enciklikájában mesteri kézzel mutatta, hogyan 
lehet és kell a társadalmi kérdést megoldani. Gon-
doljunk továbbá ama számtalan jótékony intézetre 
és sok kórházra, hol gyakran a leggazdagabb és leg-
előkelőbb családok tagjai szent Ferenc bűnbánó 

i XIII Leo pápa 1887-ben. 2 Cap. II. §. 9. 3 Cap. II. §. 12. 
4 Minden harmadrendi községnek vannak külön beteg-

ápolói, kiket a tagok úgy választanak maguk közül három 
vagy öt évre. 

s Cap. II. §. 13. 6 Cap. It. 14. 
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öltönyében segítik a szegényeket és ápolják a bete-
geket ; gondoljunk ama sok iskolára, melyet a har-
madrendiek létesítettek és tartanak fenn s gondol-
junk csak a németországi harmadrendiek igazán 
korszerű eljárására, amennyiben mindennap össze-
vásárolnak egy csomó újságot s azt a helység vagy 
város szegényebb lakói között kiosztják (sőt házhoz 
is hordják ingyen !). Erre az igazán evangéliumi, erre 
az állandóan tevékeny szeretetre van szüksége társa-
dalmunknak, mert csak ezzel orvosolható a társa-
dalom nagy sebe, a miért is bátran mondha t juk 
XIII. Leo pápával : «A kik a harmadrendet pártfo-
golják és terjesztik, a vallás, az erkölcsök s a társa-
dalomra nézve a legnagyobb hasznossági! dolgot 
viszik véghez ; a társadalmat fenyegető veszélyek 
ellen a leghathatósabb eszközöket alkalmazzák és 
sokat tesznek, hogy az erény és szeretet uralma az 
egész föld kerekségén elterjedjen».1 —I — 

M ü n c h e n . Fényes százévi jubileum után szomorú 
bukás — következett be most április 1-ével a világhírű dél-
német «Allgemeine Zeitung»-nál. Ezt az újságot 1797-ben 
«Weltkunde» címmel a híres Cotta-féle kiadó-cég ala-
pította meg Tübingenben. Abban az időben Schiller és 
Goethe is a munkatársak közt szerepeltek. Cottának 
igen magas célja volt lapjával. Politikában, tudomány-
ban, irodalomban a lehető legjobbat és legmegbizhatóbbal 
kívánta lapjában adni az egész világ németül értő intel-
ligenciájának. Volt idő, midőn a lap ezt a célt több 
tekintetben megközelítette. Politikai információinak meg-
bízhatósága révén a lap, a «császárok és királyok köz-
lönye» címét kapta. Irodalmi, történeti, természettudo-
mányi, katonai, művészeti, zenészeti cikkelyei, melyek 
hires mellékleteiben jelentek meg, sokszor mesteri kézzel 
írott dolgozatok valának. Csak a vallás ügyében nem 
tudott a lap soha kifogástalan állást elfoglalni. A vati-
káni zsinat idején például az egyház legádázabb ellen-
ségei : a Döllingerek, Friedrichek, Reinkensek stb. tom-
bolták ki az akkor Augsburgban való megjelenése miatt 
általában «Augsburger Allgemeine Zeitung»-nak nevezett 
lapban az egyház ellen támadt eretnek és szakadár 
dühüket. Az újságírás megszűnt tudományos és iro-
dalmi magasrangú foglalkozás lenni; «üzlet»-té vált 
egészen. Ebben a keretben nem volt képes az «Allge-
meine Zeitung» tovább boldogulni. Scherl vállalkozónak 
tulajdonába ment át, a ki mint heti folyóiratot fogja 
folytatni és Berlinből fogja Münchenben kiadni. Az egy-
házzal szemben elfoglalt állandó ellenségeskedése két-
ségtelenül nevezetessé tette ezt a lapot, a mely a XIX. szá-
zad egyházelleni harcainak történetírója előtt forrásul 
fog szolgálhatni. 

* 

K a r t h a g o . Két föpásztori szék egyesítése. Ft. Oury 
algíri püspök lemondván, az apostoli szentszék úgy 
intézkedett, hogy az algiri föpásztori székbe apostoli 
kormányzóvá, ad nutum sanctae Sedis, X. Pius pápa 
ft. Combes karthagói érseket nevezte ki. Ezzel az intéz-

1 XIII. Leo 1881-ben. Eco Franciscano vol. IX, pag. 107. 

kedéssel az egyházi kormányzás Algírban, úgy mint 
azelőtt Lavigerie bibornok idejében volt, egy főpásztor 
kezébe került. A távozó algiri püspök búcsúzó levelé-
ben utódjáról következőkép nyilatkozik : «Egy főpap 
sincs bizonyára, a ki titeket jobban ismerne, vagy ma-
gasabb fokban egyesítené magában mindazt, a mi a ti 
vezetésiekhez a mai veszedelmek közt szükséges. Nem 
minden meghatottság nélkül, de teljes reménnyel adjuk 
át neki ezt az egyházmegyét, a mely a mienk volt, eze-
ket a lelkeket, kikért Isten előtt mi voltunk eddig fele-
lősek, ezeket az egyházközségeket és papokat, kiknek 
boldog s dicső jövőt kívánunk». 

Itt megemlékezik a távozó főpásztor arról, hogy 
papsága őt nagy szeretettel igyekezett a püspöki szék-
ben visszatartani. Ö nagyon érzi az értékét annak, a 
mit elhagy. Ámde reméli, hogy visszavonulása az egy-
házmegyének javára fog szolgálni. Azután így folytatja 
és végzi : «Habár aktív részt ezentúl ennek az egyház-
nak szolgálatában nem fogok venni, nem szünök meg 
azonban ezentúl is részt venni megpróbáltatásaiban és 
örömeiben és részt fogok venni munkáiban és küzdel-
meiben. Lelkem teljes erejével fogom imáimat és szen-
vedéseimet az egyházmegye új fejeért fölajánlani, bol-
dognak tartva magamat, ha ez által az ő bajain 
enyhíthetek és őt isteni küldetésének teljesítésében 
segíthetem». 

Ki ne látná ezekkel a szavakkal jelezve azt a sok 
lelki sebet, melyet az állam barbár szakítása és eljárása 
Algirország zsenge katholikus hitéletén ütött ! 

* 

K ó m a . X. Pius pápa nyilatkozatai az egyház sor-
sáról Franciaországban. Az imént lefolyt böjti idő alatt 
a francia püspökök sűrűn jelentek meg ad visitanda 
limina apostolorum, hogy beszámoljanak a pápának és 
Úr Jézus ígérete szerint tájékoztatást és megerősítést 
nyerjenek tőle. Mgr. Henry grenoblei püspök beszélge-
tését a pápával papságának és híveinek szentbeszédben 
tudomására adta. 

A nevezetes nyilatkozat tartalma javarészében a 
következő : «0 szentségét igen meghatja az az általános 
hódolat és engedelmesség, mellyel az ő irányításait or-
szágunkban fogadják. Franciaország, így szólt hozzám, 
méltónak mutatta magát ebben a fájdalmas válságban, 
melyen most keresztül megy, annak a címnek és sze-
repnek magasságához, melyet mint az egyház legidő-
sebb leánya, visel illetve visz. És ezért áldásom adom 
rája. Azután átment a beszélgetés arra, hogy a francia 
püspöki kar, a pápa irányítását követve, egyhangúlag 
elvetette az új állami törvények által követelt «associa-
tions cultuelles»-eket. Itt ü szentsége sietett megjegyezni : 
«És ez az ő részökről nagy bölcseség volt. Az a kor-
mányforma, a melynek a törvény az egyházat alá akarta 
vetni, elfogadhatatlan volt.. . Tárt kaput nyitott a leg-
gonoszabb merényleteknek az ő lényeges és isteni al-
kotmánya ellen és a mit a hatalom emberei az önök 
hazájában, az ö szándékaikból nekünk látni engedtek, 
nagyon is följogosított bennünket minden félelemre. 
A legkevesebb, a mit akartunk, az, hogy a hierarchia 
érintetlen, az elv sértetlen maradjon. . . 

A beszélgetés végén mgr. Henry evvel a kérdéssel 
fordult a pápához: «Szentséges atya, mit gondol, sokáig 
fog-e tartani a megpróbáltatás ideje?» X. Pius erre ezt 
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felelte : «Szeretnék nektek úgy felelni, a hogy Krisztus 
Urunk válaszolt egy alkalommal : Generatio haec non 
praeteribit. Ez a nemzedék nem fog elmúlni a nélkül, 
hogy bajaitok végét ne lássátok. De nem tartozik reám 
jobban mint rátok a jövőben olvasni. Hosszú lesz-e a 
megpróbáltatás vagy rövid? Én nem tudom megmon-
dani. A mit erősen hiszek, az, hogy a dolog az egyház 
győzelmével fog végződni, még pedig nem csupán úgy, 
hogy az egyetemes egyház fog győzni, a mi az Úr Jézus 
Ígéreténél fogva minden kétséget kizár, hanem úgy, 
hogy az egyház Franciaországban fog győzni, a melynek 
én kiváló szeretetemet szenteltem és fogom megőrizni». 

Ezután utasításokat adott a pápa a grenoblei püs-
pöknek az iránt, hogy a francia katholikusok mit tegye-
nek most és a jövőben. Meg kell szünnni a «névleges» 
katholikusságnak. «Dites, et ne cessez pas de redire, 
qu' il faut, avant tout, revenir à la vie chrétienne. Là 
est la salut. Il n' est que là.» Vissza kell térni a keresz-
tény életre. Ez és csak ez ment meg. Azután a katho-
likusoknak össze kell tartani. E nélkül minden igyekezet 
meddő erőlködés marad. Abba kell hagyni minden 
eddigi megoszlást és szakadozottságot, inert ez csak az 
ellenségeknek volt hasznára. «Toutes les préférences 
politiques sont permises et légitimes, minden politikai 
állásfoglalás jogos és törvényes, attól a pillanattól, ha 
nem sérti a rendet, azonban épen, hogy a rendet ne 
sértse, minden politikai állásfoglalásnak meg kell hó-
dolni az előtt a kötelesség előtt, mely minden keresz-
tény embert, bármely párthoz számítsa magát, szigorúan 
kötelez arra, hogy megtámadott hitét védelmezze».. . 
Verba vitae aeternae. Az örök, üdvösséges igazság igéi 
minden ország keresztényei számára. —y—ld. 

Bölcselet i fé lszeyséj jek . V. (Tovább még a logi-
káról.) Chateaubriand azt jövendölte egyszer, hogy lia 
későn is, valamikor bizonnyal el fog jönni a nap, midőn 
az emberek álmélkodva kérdezik egymástól : hogyan 
volt lehetséges, hogy oly sokáig üldöztek és kerültek 
egy vallást — a keresztényt — mely pedig az emberiség 
egész boldogságának biztos záloga és kútfeje. 

Hihetőleg még e napnál korábban meg fog jönni 
az a nem kevésbbé örvendetes nap, melyen a mi modern 
gondolkodóink is észreveszik végre-valahára, hogy abban 
a folytonosan leszólt és szidalmazott régi bölcseletben 
voltaképen régen megtalálhattak volna igen sokat, úgy-
szólva mindent — csirájában legalább — a miben oly 
nagyon fáradoznak s hogy igen sok mai u. n. nyilt kér-
désre az elfeledett, ignorált scholasztikusok már régen 
megadták a lehető legsikerültebb feleletet. Akkor aztán 
hihetőleg a becsmérlésnek is vége fog szakadni. 

Nem rég a «Deutsche Literaturzeitung»-ban (9. sz. 
február 29.) máris megtette az első lépést e felfedezés 
felé Köhler, berlini egyetemi tanár és igazságügyi titkos 
tanácsos. Egész cikke csupa álmélkodás és bámuló elis-
merés. Hogy hiszen nem igaz az, a mit a scholaszticiz-
musról eddig hittünk; hogy Grolius Hugo nemcsak 
nem megalapítója, hanem egyenesen megrontója a 
régente sokkal frissebben ápolt és fejlesztett természet-
jognak, mint tudománynak ; hogy «a legtöbb mai tudás-
anyag bárha beburkoltabban már a régieknél megtalál-
ható», kiknél a «gondolatok legtöbb mértékben fejlet-

tek» s kiknél «nagyszerű szellemi munka» folyt. «Nincs 
figyelemre méltóbb dolog, mint Halesi Sándornak és 
Nagy Albertnek, a nagy Aquinói Tamás elődjének tan-
rendszere». Csakhogy persze mainap «a jogászok köré-
ben a scholasztikával foglalkozni Németországban rop-
pant veszedelmes dolog», az ilyenre vállalkozó «kitenné 
magát a legerősebb támadásoknak még pedig épen azok 
részéről, a kik a scholasztikát csak mende-mondából 
ismerik»1 

Ihering, a hires jogtudós, szintén mint valami elfe-
ledett, beomlott katakombát «fedezte fel» a scholasztika 
kincseit. Midőn 1883-ban «Der Zweck im Recht» című 
könyvének második kötetét kiadta, egy ismerőse, 
W. Hohoff figyelmeztette, hogy művének vezérgondola-
tait megtalálja gyönyörűen kifejtve már a scholaszticiz-
mus tudósainál is, főleg Aquinói Tamásnál. Ihering 
utána nézett a dolognak, meggyőződött róla s az 1886-iki 
újabb kiadás előszavában így nyilatkozott : 

«Álmélkodva kérdeztem önmagamtól, miként volt 
lehetséges, hogy ilyen igazságok, mihelyt egyszer föl 
voltak derítve, a mí protestáns tudományunknál ily 
tökéletesen feledésbe mehettek! Mennyi eltévelyedéstől 
óhattuk volna meg magunkat, ha megtartottuk és meg-
becsültük volna azokat».2 Aztán bevallja Ihering, hogy 
legsikerültebb gondolatait már Aquinói Tamásnál meg-
találta, még pedig «tökéletesen világos és lehető leg-
pregnánsabb fogalmazásban». «Hatalmas gondolkodó-
nak» (gewaltiger Denker) mondja szent Tamást, — a mi 
egy Ihering ajkán mindenesetre többet jelent, mint 
hogyha valami Prantl, müncheni bölcselettanár szent 
Tamást «szalmafejünek» (Strohkopf) nevezi ; végtére 
hasonló joggal és finomsággal Rafaelt is elnevezheti 
valaki maszatos mázolónak vagy Dantét nyomorult 
fűzfapoétának — főleg ha műveiket sohasem látta. 

Tankönyviróinkra szintén ráférne, hogy a régi nagy 
logikusokat közelebbről ismernék; nemcsak nem szól-
nák le őket, de logikai érzékük is tetemesen nyerne 
ezáltal. 

így azonban épen ez utóbbi pontban néha sajnálato-
san alacsony fokon állnak, mint legutóbb Szitnyai pél-
dáján láttuk. De folytassuk szemlénket. 

Sár ff}' előszavában főleg világosságot igér, de könyve, 
sajnos, épen e tulajdonságnak ugyancsak híjával van, 
még pedig ismét főkép a logikai zavarosság folytán. 
Mily különös logikát árul el pl. ez a mondat : 

«A megismerés... nem áll meg a mai sikernél, 
mert az emberiség újabb és messzebb ható célt fog 
kitűzni és minden újabb vívmányával törekszik a lehető 
emberi tökéletesedés felé. A végcélt, a tökéletes tudást 
azonban nem éri el soha, mert akkor megszűnnék a 
munka, az élet ez egyetlen szellemi gyönyöre, mely a 
véges embert fönségessé teszi !» (100. 1.) Micsoda üres 
és túlzó szavalás, mekkora hüszteronproteron egy-két 
mondatban! Azért nem fogjuk-e soha elérni a tökéletes 
tudást, mert akkor megszűnnék a munka? A félelem, 
hogy esetleg majd kifogyunk a munkából — az élet ezen 
egyetlen (?) szellemi gyönyöréből (?) — ez a félelem-e 
az oka annak, hogy a tudásunk soha a tökéletességet 
el nem éri? Ellenkezőleg 1 mindenki szeretné, bár véget 
érne már a fáradságos kutató munka s bár birnók a 

1 V. ö. Die Welt. Wien , Vaterland, 1908. Nr. 57. 1. 1. 2 U. o. 
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fél igazság helyett az egész igazságot ; a mi pedig ennek 
elérését hátráltatja, az a mi szellemi erőink fogyatékos 
és véges volta, nem pedig a félelem, hogy majd nem 
lesz min dolgozni tovább! Sárffy itt a következményt 
kézzelfoghatólag felcseréli az előzménnyel, a logikai 
folyományt a tárgyi okkal. Logikai tankönyvben min-
denesetre föltűnő logikai hiba. 

Még különösebb a logikai részhez írt bevezetése : 
«az igazság kutatásáról». Emelkedett hangon kezdi : 

«Mi az igazság ? 
Ez a kérdés foglalkoztatja az emberiséget , mióta csak gondolatait 

kü lönböző alakban ki tudja fejezni és ennek felderítése érdekében 
keletkezett az a sokféle e lmélet is, me lyek az igazság fokozatos 
megismerésének kifejezői . 

Az igazság n e m egyéb, mint a tényeknek megfele lő állítás !» 
(98. 1.). 

Nagyszerű felelet ! Nem is tudtuk eddig, hogy ily 
könnyű a válasz arra az óriási horderejű kérdésre, 
melyet annyi igazságszomjas elme s annyi Pilátus-lélek 
nem bír megoldani, a mely «az emberiséget foglalkoz-
tatja, a mióta csak gondolatai t . . . kifejezni tudja» s 
melynek «érdekében az a sokféle elmélet keletkezett» . . . 
arra a nagy kérdésre, hogy «mi az igazság?» Sárffy 
játszva, könnyedén, egyetlen mondattal felel meg : az 
igazság «a tényeknek megfelelő állítás». Remek ! 

Csak az a baj, hogy Sárffy nyilván félreértette a 
kérdést, illetőleg nem vette észre, hogy annak a kér-
désnek legalább is két teljesen különböző értelme lehet. 
Az egyik a tárgyi, ontologiai, konkrét igazság s ez az, 
a mely «foglalkoztatja az emberiséget, mióta csak gon-
dolatait kifejezni tudja» ; a másik a megismerési, logikai 
igazság elvont' értelemben. Sárffy a kérdésben az első 
értelmet veszi föl, a feleletben pedig a másikat csúsztatja 
be. Ez is modern logika! 

A régiek az igazság szónak hatféle különböző ér-
telmét mindenkor pontosan megkülönböztették ; szerin-
tük más az ontologiai, tárgyi igazság : a tárgyak meg-
egyezése valamely fogalommal (így «igaz» gyöngy az a 
tárgy, mely a gyöngy fogalmának valóban megfelel) ; 
más a logikai igazság, mely az ismeretek megegyezése 
a tárgyakkal («igaz» meggyőződés, «igaz» vélemény, 
«igaz» hit) és más az erkölcsi igazság, azaz a beszéd 
megegyezése a beszélő gondolataival («igaz» mondás) ; — 
azonkívül mindhárom esetben megkülönböztették a 
konkrét és elvont igazságot, vagy az igazság fogalmát 
magától az igaz dologtól. — A modern logika nem szereti 
ezeket az éles megkülönböztetéseket (talán ezek is meddő 
metafizikai spekulációk ?) ; de aztán meg is látszik az 
eredmény : a fogalomzavar ! Hiszen még a logikai tan-
könyvek szerzői sem veszik észre, hogy egy hat jelen-
tésű szónak ép azt a két jelentését keverik össze, melyek 
egymástól legélesebben különböznek ! 

Más példa. Sárffy még ugyanazon lapon nyíltan 
ellenmond önmagának. Azt mondja egyrészt, hogy csak 
akkor válunk «megismerő lényekké», mikor az öntudat-
lan «érzéki homályból» kilépünk, melyben «megismeré-
sünk csak a szem camera obscurájára szorítkozott» ; 
azaz midőn «az öntudat megalakulásában megtaláljuk 
azt az archimedesi biztos pontot, melyre az értelmi 
megismerés alapját rakjuk le.» Eszerint már az értelmi 
megismerés s az öntudat megalakulása előtt van meg-
ismerésünk, t. i. érzéki és mégis csak az öntudattal 

leszünk «megismerő lényekké». A «caméra obscura», 
«archimedesi biztos pont» s hasonló képletes beszédek 
nem takarhatják el az ellenmondást. Egyébként is rosszul 
sikerült, félrevezető képek azok, a hol — mint a szem 
és a camera obscura közt — csak nagyon külsőséges és 
mellékes pontban van hasonlóság s a hasonlat épen a 
lényeges pontokban sántikál. Bizony a szem nem «ca-
mera obscura», amint a Rafael-féle festmény sem «olaj-
jal bekent vászondarab», — hanem sokkal több : emez 
zseniális fölfogásü s remek müvészetű festmény, amaz : 
megismerő képességgel bíró látószerv. Az öntudat sem 
«archimedesi biztos pontja» a megismerésnek csak 
Descartes mondta ezt, de helytelenül. Az érzéki meg-
ismerés époly biztos eredményeket szolgáltat öntudat 
nélkül mint öntudattal s ha az érzékletekben nem bizunk, 
az öntudat szavát sincs okunk többé bizonyosként elfo-
gadni. 

Legalább is nagyon különös mondat ez is : 

«A haladás (a fiziologiai lélektanban) szerfölött lassú, mert hogy 
bepi l lanthassunk az emberi organumba, (mintha a lélektan főtárgya 
a test vo lna !) vagy meg kell azt sértenünk és ha ezt tesszük, az 
é l e tműködés n e m rendes ; vagy az orgánumot sértetlen ál lapotban 
kell v izsgálnunk és akkor csak nagyon lassan haladhatunk előre.» (8.1.) 

Első benyomásra ez a végső resz : «és akkor» stb. 
legalább is igen zavaró ; a mondatszerkezet szerint még 
az okliatározó mondathoz tartozik. Ez esetben azonban 
ez az értelme : «a haladás lassú, m e r t . . . csak nagyon 
lassan haladhatunk előre» ; ez pedig a régiek szerint 
olyan «idem per idem», mint akár az a bakamondás : 
a vakparádé azért vakparádé, mert vakparádé. Azt meg 
szintén feledi Sárffy, hogy a fentebb idézett helyen épen 
az öntudatot mondta lelki életünk megismerése egyik 
legbiztosabb forrásának : miért hagyja hát ki itt és miért 
szorítkozik merőben az organumra? S végre mit mon-
dana Sárffy az ilyen logikához : A zongorázás nehéz 
művészetét csak lassan tanulhatjuk meg, mert vagy 
összetörjük és megsértjük a zongorát, vagy pedig be-
csukjuk s úgy próbálunk játszani rajta? «Addo tertium», 
mondanák a régi logikusok : a harmadik eset meg az, 
hogy sem nem sértem meg, sem nem zárom be a zon-
gorát, hanem olt kezdem a gyakorlást, a hol legtöbb 
eredményt várhatok: a billentyűknél. Hasonlóképen lelki 
életem megvizsgálását sem kezdem sem az orgánum 
megsértésén, sem külső vizsgálgatásán, hanem az öntu-
dat milliónyi változatosságú tanúságain. 

Elgondolhatja a szives olvasó, mennyi lehet a logikai 
botlás az egész könyvben, ha már egy-két lapon ennyi 
akadt ! 

Simon Gábor jellemzésére térszüke miatt csak egy 
adatot hozunk fel. Az akaratszabadság ellen foglal állást 
s a determinizmus híve ; de milyen megokolással ! A ta-
pasztalat a determinizmusnak ad igazat, mondja, mert : 
«az abszolút szabadakarat oly értelemben, hogy az 
ember mindent megtehet, képtelenség. Az ember e rő i . . . 
korlátoltak, az abszolút akaratszabadsághoz pedig min-
dentudás és mindenhatóság kellene». S azért «a tapasz-
talat, valamint a józan okoskodás a deterministáknak 
ad igazat. Nincs teljes akaratszabadság». De uramfia, 
hát ki értett valaha teljes akaratszabadság és indeter-

1 Hasonlóan téves fíöhm áll ítása, hogy az öntudat biztossága 
minden egyéb biztosságnak forrása. (Lélektan, 33. 1.) 
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minizmus alatt korlátlan mindenhatóságot? Micsoda 
logikai szélmalomharc ez! És hogyan várjunk józan és 
logikus fejtegetéseket az ily kényes és fontos kérdések-
ben olyan szerzőtől, a ki a determinizmusnak védel-
mére kel, a nélkül, hogy tudná, micsoda?1 

Ez a néhány példa egymagában is elég hangosan 
beszél. íróink fennen Ítélkeznek a «régi logikusok» felett, 
a kiknek logikai biztossága, élessége, iskolázottsága 
mögött messze elmaradnak. A régiek főleg a logikai 
kézikönyvekben minden szavukat s minden mondalu-
kat úgy megfontolták s úgy megcsiszolták, hogy azokat 
igazán nehéz megtámadni vagy akár csak félre is érteni : 
azok megannyi hatalmas, szilárd kőkockák egy-egy 
monumentális épület falában,2 míg a mi íróink inkább 
csak csillogó-billogó, de első érintésre szétporló kavicso-
kat szeretnek összehordani. 

Ha mindazáltal vállalkoznak arra, hogy a régi logi-
kusok érdemeit méltánytalanul kisebbítsék, csak egy 
szavunk lehet hozzájuk : Medice, cura teipsum ! — orvos, 
gyógyítsd előbb önmagadat ! Bancjha Béla S. J. 

* 

Uie E v a n g e l i e n u n d die E v a n g e l i e n k r i t i k . Der 
akademischen Jugend und den Gebildeten aller Stände 
gewidmet von Dr. Jakob Schäfer. Freiburg, 1908., 124. 1. 
Ára 2 korona 40 fillér. 

A külföldi történet-kritikai iskola a racionalizmus 
körében óriási erőmegfeszítéssel dolgozik a kinyilatkoz-
tatott kereszténység ellen. Módszere nagy részben nem 
egyéb, mint bizonyos téves filozófiai elveknek alkalma-
zása az ó-keresztény irodalomra, tehát se nem történe-
lem, se nem kritika; de ezt a megtévesztő eljárását úgy 
tudja beleburkolni kutatásaiba s töméntelen adatát — 
mert tény, hogy sokat kutat és fárad — úgy tudja ezen 
hamis filozófiai elvekhez, az a priori fölállított elméle-
tekhez, ma a «természetes fejlődéshez» idomítani, hogy 
csak az igazán szakavatott tud benne különbséget tenni 
az irodalmi érvek és a beléjük sugalmazott subjectiv 
ferdítések között. 

Az irodalmi termelés e tekintetben, a theológikus 
téren, a racionalizmussá vedlett protestantizmus hazájá-
ban, Németországban, igazán töméntelen. A protestantiz-
mus már oda van, Luther, Kálvin nem ismernének rá ; a 
természetfölöttinek, melyhez ők még szívvel-lélekkel 
ragaszkodtak, utolsó eleme is elpárolgott : se Krisztus, 
se az evangélium (a megigazulásról nem is szólva) a 
mai német protestánsoknak nem többé az, a mi nekik 
volt. Az utolsó maradványt, a «Hiszekegyet» is kifor-
gatták az utóbbi évtizedekben. Mi magyarok, akiknél — 
régi magyar kedélyességgel — egyik vallás se igen töri 
magát theológiai irodalma fejlesztésén, alig veszünk 
csak tudomást is azokról a mélyreható mozgalmakról, 
arról a rengeteg kutatási és írói munkáról, mely ott 
folyik. Nálunk csak meddő politizálás és birlapi gorom-
báskodások okoznak némi emotiót — olykor. 

És nem is mondható, hogy az evolucionizmus — 
ez a mai protestantizmus — vagy ahogy magát behízelgő 

1 A logikai szertelenségek egész mozaikját lásd ugyanazon szer-
zőnél pl. a 39., 40., 78., 96. lapon, a hol pl. a nyelvnek s ezáltal az 
értelemnek fejlődéséről szól. 

2 Ajánljuk modern tankönyveinknek összehasonlításul pl. Ton-
yiorgi, Gutberlet vagy akár Hajdú-Zoltvány kézikönyveit, melyek még 
a régi logikusok talaján állnak. 

néven nevezi : a történet-kritikai irány, siker nélkül 
fárad. Az egyik nagy sikere, hogy, mint Saturnus föl-
emésztette saját gyermekeit, ő is teljesen tönkretette 
anyját, a protestantizmust. A másik, nem mondom sikere, 
de próbája, mely azonban nem sikerült, visszahatása a 
katholicizmusra. Ha X. Pius közbe nem lép, a moder-
nizmus néven már a katholikus theológiába is kezdett 
besompolyogni. És ezen — emberileg szólva — senki 
se csodálkozzék. A munka és az óriási erőfeszítés impo-
nál s ha valaki alapos theológiai, valamint filozófiai 
képzettséggel nem rendelkezik, elszédíti a sok könyv és 
a sok adat, kivált ha azt komoly tudományos arccal, 
gyűlölködés nélkül nyújtják. 

A német racionalistáknak azonban folyton nyomuk-
ban vannak a német katholikus tlieológusok, a folyto-
nos támadás éberségre int. Ok is kutatnak, nyomoznak 
s férfiasan ellene állanak az áramlatnak. Efféle törek-
vésnek szülöttje a cimbe foglalt munka is, mely az 
evangéliumokra vonatkozó ujabb kutatások eredményeit 
világosan, meggyőzően s bármely művelt világi által 
élvezhető módon összegezi. A történet-kritikai irány leg-
kiválóbb képviselőit, valamint a katholikus exegetákat 
vonultatja föl s gyakorlott író tollával olyan képet rajzol, 
mely a kath. meggyőződés erősítésére teljesen alkalmas. 
Ez az egy könyv elég arra, hogy a vallása iránt s a 
modern tudományos vívmányok iránt érdeklődő katho-
likus tájékozódjék ezen ma szinte legfőbb kérdés körűi. 

Legfőbbnek nevezem, mert a helyzet ma az, hogy 
a racionalista főkorifeusok, elhagyva a régi protestáns 
tagadó álláspontokat, a katholicizmust visszafelé egész 
az első századig, sőt nagy csodálkozásomra, amint 
Harnacknál, sőt ujabban Spittánál, Holtzmannál olva-
som, már szent Pálnál találják lerakva s azért azon 
vannak, hogy legalább Jézus és Pál közé vágjanak ürt, 
oly értelemben, hogy Pál megváltoztatta Jézus tanát, 
illetőleg, hogy ő rakta le a katholicizmus alapjait, a mi 
még teljesen idegen eszme volt Jézusnál. Azért forgo-
lódnak oly nagyon az evangéliumok körűi, azokat kegyet-
lenül metélik, hogy Jézust és tanát — az evolucionizmus 
javára — okvetetlenül szembeállítsák Pállal, így gon-
dolván legújabban megdönteni a katholicizmust.1 

Mekkora fordulata az időknek ! Míg alig 2—3 év-
tizede a tübingai iskola harcosai az őskereszténységnek — 
a Jézusi tannak — romlását katholicizmussá valahol a 
Nagy Konstantin utáni időkben keresték; ma már min-
denütt találják a katholicizmust egész Pálig. 

Főprobléma most Jézus és Pál : evangéliumok és 
Pál levelei s a kettőben foglalt tanok összehasonlítása. 
De főleg az evangéliumok ; ezernyi elméletet állítanak 
föl arra nézve, hogy hogyan csúszhattak be az evangé-
liumokba páli elemek, mert kénytelenek elismerni, hogy 
sok van azokban az evangéliumokban, a mit Pál azon-
képen tanít. Törik a fejüket azon, mit taníthatott az 
ember-Jézus, honnan jött arra, a mit tanított s hogyan 
lehessen az egészet beleilleszteni a természetes fejlődés 
rendszerébe ? 

Azért a katholikus theologusnak, ha a kor színvo-
nalán akar állani s ha nem akar pusztán a régen histó-

i Érdekes enemii értekezés pl. Brückner : Zum thema Jesus 
und Paulus. (Preuschen: Zeitschrift für die neutest. Wissenschaft und 
die Kunde des Urchristentums. 1906. évf. 112. 1.) Fantáziával irnak 
történetet. 
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riába temetett tévedésekkel bíbelődni, tanításában ezekre 
a mai mozgalmakra kell tekintettel lennie, mert a mai 
embereket kell fölvilágosítania. Bármely szakmát tanít-
son is, tételeit ezekkel a modern fejtegetésekkel kell 
megtoldania, nevezetesen a dogmatikusnak, ki nem tesz 
a mai szükségleteknek eleget, ha pl. csak a trienti káno-
nokban elitélt protestantizmust tartja szemei előtt. 

Az a protestantizmus már a múlthoz tartozik, mai 
tanai azok, a mikre «A modernizmus és a katholicizmus» 
című müvemben rámutattam. Krisztus valóságos jelen-
létére az Oltáriszentségben vonatkozólag pl. nem ostro-
molják többé a «hoc est corpus meum»-ot, mint egykor 
Kálvin és Luther tette, hanem elismerik, hogy e tekin-
tetben a katholikusoknak igazuk van, csakhogy szerintük 
ez Pál tana és nem Jézusé. Igy változnak a szempontok. 

Schäfer könyvéhez foghatókra, mind tartalom, mind 
előadás tekintetében, nekünk is volna szükségünk ; mivel 
azok a külföldi áramlatok ide is fájnak, az eszmék ter-
jedésében sorompókat fölállítani nem lehet. Sok világi 
olvas olyan külföldi könyveket, elméleteket, ha nem 
szakkönyvekben, hát folyóiratokban és bizony azok elő-
adása olyan, hogy a laikusra káros befolyásuk elmarad-
hatatlan. De magának a theológiának a fejlesztése is 
kívánja az új szempontok figyelembevételét, nem mindig 
károsak azok, sőt van köztük sok olyan is, mely hatal-
masan megvilágítja, új erősséggel bástyázza körül téte-
leinket. 

Telelet egy házasságjogi kérdésre. 
1. A nem kath. plébánosok előtt (non in facie 

Ecclesiae) kötött vegyes házasságok Magyarországon 
ezentúl nem lesznek érvényesek. Ez most már — a S. C. 
C. 1908. febr. 1-ji resolutiója után— bizonyostény. Hogy 
H. F. cikkírónk eziránt nem akart apodiktikus véle-
ményt mondani, annak az oka csak az, hogy a püspöki 
körlevelek pár héttel ezelőtt még a «Lambruschiniana» 
további hatálybanmaradását adták tudtára a papságnak 
és így csupán «egy» kánonjogász doktrinális vélemé-
nyére és közlésére még nem térhetett volna úgysem el a 
papság a körlevelek dispositióitól, hacsak az egyes plé-
bános a S. C. C. 1908. febr. 1. resolutiója szövegének 
betekintéséből maga egyéni meggyőződést nem szerez 
arról, hogy a S. Congregatio Concilii a püspöki körlevél 
megjelenése óta megváltoztatta a «Ne temere» decre-
tum egyik vagy másik pontját, vagy azt a szószerinti 
értelmezéstől eltérőleg extensive vagy restrictive 
magyarázta. Ez utóbbi történt (restrictiva interpretatio) 
az 1908. febr. 1-ji resolutio-ban. 

A «Ne temere» decretum legújabban megielent 
kommentár ja i : C. Gennari bíboros (Róma), Fr. Heiner 
(Freiburg), J. Karst (Limburg), A. Schmöger (St. Pölten) 
már mind azon álláspontra helyezkednek, mint a 
a Religio H. F. cikkírója, t. i. hogy 1908. ápr. 19-étől 
kezdve már csakis Németországban (constit. «Provida» 
1908. jan. 18.) lesznek érvényesek a klandesztin vegyes 
házasságok, de nem a többi országokban, ahol eddig 
az ily házasságok érvényessége biztosítva volt (Magyar-
országon a «(Lambruschiniana» által). 

2. A csupán polgárilag kötött, de a «Lambrusch.» 
folytán 1908. ápr. 18-ig egyházilag mégis érvényes 
vegyes házasságok utólagos solemnisatiója igy történik : 
a) elhagyandó a copulatio kérdések, feleletek, stólával 
való összekötés), mert hiszen a matr imonium sacramen-
tale már megvan; b) írásban bekövetelendők a 
«cautio»-k; c) megadandó a copulatio-kor szokásos 
benedictio és esketés, de semmiesetre sem adható 
meg a nászmisével kapcsolatos benedictio, hacsak az 
akatholikus fél előbb nem konvertál (S. C. Inquis. 
1881. aug. 31. deer.) ; d) ezen áldás és esküvevés esete 
bevezetendő a házasultak anyakönyvébe, de a 
«copulans» rovatba ez irandó : «Felek év 
hó napján kötöttek az n i állami anyakönyv-
vezető előtt (n i akath. lelkész előtt) házas-
ságot és a mai napon a házassági áldás elnyerése 
és a hitvesi eskü letétele által a kath. plébánia-
templomban szentesítették trigyöket». (Lásd részlete-
sen: Hanuy F., A vegyes házasságokra vonatkozó tételes 
jog és gyakorlati eljárás 146—7. 1.) 

IÎ. B u d a p e s t . Azt tetszik kérdezni : a szabadkőmivesek J e l t 
liga, vagy társulat, vagy felekezet, vagy milyen megnevezés 
alatt léteznek ? Ezt nehéz volna szabatosan megmondani. Azt 
gondolom, Wencklieim Béla belügyminiszter annak idején 
«egyesület» cimén hagyta jóvá alapszabályaikat, ők páholyok-
nak nevezik magukat. Céljukról azt mondják, hogy a jóté-
konyság és a felvilágosodottság terjesztése ; egyik közgyűlési 
jegyzőkönyvükből azt vettem ki, hogy a katholicizmus 
ostromlása s a lapjaikból itt-ott közölt részletek szerint erősen 
nyúlnak bele a politikába. Egy beavatott azt mondta, hogy 
kölcsönösen támogató intézet az egész, melybe belép, aki 
valamely álláshoz akar jutni. Ez utóbbi talán a legvalószínűbb, 
mert hogy a jótékonyság gyakorlása és a felvilágosodottság 
terjesztése végett bujkálni kellene, ezt józan ész be nem veszi. 

T. B u d a p e s t . Úgy látom, hogy egyes pontokra, különösen 
történeti vonatkozásuakra, még lett volna megjegyzése, azon-
ban legyen elég annyi. A munka újabb térre h ív ; a fényes 
tehetségek egyesített erővel az evolucionizmus tágas mezején 
gyönyörű feladatokat oldhatnak meg, melyek ma még mun-
kásokra várnak, különösen nálunk. Ebben az irányban tárt 
karokkal fogadja az értelmi arisztokratákat a «Religio», mely, 
mint a jelekből látszik, alkalmas tere lehetne a legkiválóbbak 
találkozásának a nagy szellemi érdekek gondozásában. Pedig 
minden nemzet nagysága első sorban irodalmában nyilat-
kozik meg. Erről ne feledkezzünk meg mi magyarok, ha a 
külföld szemében jelenteni akarunk valamit ; mert van hozzá 
erőnk elég, csak forgalomba kell hozni. 

TARTALOM : A világ keletkezése. — A nemzetiségi 
elv és a kereszténység. II. Mihalovics Ede dr.-tól. — 
Kálmáncsehi Domonkos. IV. Sörös Pongráclól. — A «Ne 
temere»-nek kételyt nem okozó pontjai. Valnicsek Béla 
dr.-tól. — Szent Ferenc harmadik rendje. II. - / - t ő i . — 
Egyházi világkrónika. —y—/a-tól. — Irodalom. Köz-
keletű bölcseleti félszegségek. (Tovább még a logikáról). 
V. Bangha Béla S. J .-től . — Schäfer : Die Evangel ien u n d 
die Evangelienkritik. — Felelet egy házasságjogi kér-
désre. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U O E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephanenm nyomda r. I. Budapest. VIII.. Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
T U D O M Á N Y O S , T Á R S A D A L M I É S I R O D A L M I K A T H O L I K U S F O L Y Ó I R A T 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

EI.OFIZETESI ARA 
Egész évre... 
Félévre 

f e l e l ő s s z e r k e s z t ő 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
6 . — k o t e t e m i t a n í k 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A magyar földön 
I. 

É s z a k - M a g y a r o r s z á g . A Tátra . 

Észak felől léptem át Magyarország határát, 
egyikén azon utaknak, melyek keresztül vágják itt-ott 
a Kárpátokat és összekötik az országot Galíciával s 
a volt Lengyelországgal. Útitársam, egy budapesti 
nagykereskedő, kinek elég finom vonásai, fölfelé 
álló ritka baj ásza, ragyogó szemeinek szúró tekintete, 
halvány arcának kemény és büszke kifejezése mind 
mutat ják, hogy egy igazi magyarral van dolgom. 
Ugyanolyan vér kering az ő ereiben is, mint ama 
barbárokéban, kik a IX., X. században jöttek Euró-
pába. Azon vitéz, a harcban kegyetlen fa jnak gyer-
meke ő, melynek kardja egész Európát megvédte a 
török ellen. 

Itt még nem vagyunk «nálunk» — mondá, mikor 
a Zsolnával határos hegyvölgy hullámos vidékét át-
szeltük. — Igaz, hogy itt is mi vagyunk az urak, de 
ezt a vidéket tótok lakják, kik a magyarok javára 
robotolnak. Ez egy alárendelt néptörzs. Majd délebbre 
meglátja a mi parasztjainkat s csodálkozik szépsé-
gükön, meglátja mily értelmesek, azt gondolja majd, 
hogy a miniszterelnökkel beszélget. 

Elbámulok ennyi nemzeti büszkeségen, mely az 
első pillanatra együgyűségnek látszik. Készséges 
buzgalommal sorolja azután föl a magyarnak szám-
talan szép tulajdonságát, én pedig kihajolok a kocsi 
ablakán. Szürke sziklatömeg tárul föl a szem előtt, 
a szaggatott hegyoldalak oromtetőiről gomolygó sötét 
felhők lógnak: ez a Tátra. Az egész felségében meg-
jelenő látvány a csodálat kiáltását csalja a jkamra . 
Most már egyenkint is meg lehet különböztetni a 

1 Le Mois littéraire et pittoresque. 1908. Avril-i számából, 
437—48 1. A folyóiratból fordította Ersing Hilda, nyitrai fel-
sőbb leányiskolái tanítónő. Közöljük tanulságos volta miatt, 
annak az elfogultságnak a bemutatására, mellyel a külföldi 
(itt egy francia) hazánk földjére lép s mintha minden alapo-
sabb megfigyelést fölöslegesnek tartana, felületes pár benyo-
mását otthon ismét csak az előítélet megerősítésére beszéli 
el. Jobb hírünkért a külföldi sajtóban okvetlenül kellene 
tenni valamit, mert az előítélet nagyon igazságtalanul bánik 
el velünk és úgy látszik szűnni nem akar. 

Szerk. 

rengeteg fűrésznek fogait, melyekkel átfűrészelte a 
Föld kérgét és utat tört magának az ég felé. 

A vasút csaknem érinti egyikét e meredek lej-
tőknek s én, habár futólagosan, de mégis megszem-
lélhettem a vidék egyes részeit ; kopár, mély völgyek, 
hol alig van fa, szürke gránittömegek, melyek közül 
több oly szaggatott oldalű, hogy megmászhatlan. 
A zord vidéknek bizonyára megvan a maga zord 
legendája, gondolom magamban, nem e megközelit-
hetlen csúcsok rejtegetik-e a germán monda Brun-
hildáját, Valkyri jé t? 

— Csorbái tó ! Csorbái tó ! Itt lép lábam először 
magyar talajra. Álljon itt meg kissé, — mondá tá r -
sam; — ez itt a «Tátra gyöngye». Négy-öt kilométer-
nyire kell fölfelé mennünk , hogy megláthassuk a 
fönnszunnyadó tavacskát. 

Ha a hegylejtőről hátra tekintünk, a fennsík vad-
regényes szépségben tárul elénk, fátlan, kopár. Itt 
fönn ellenkezőleg egy bájos völgykatlan, dús növény-
zet, a szürke hegyek közé zárt smaragdszinű tó, 
mely alig hallhatólag locsolgatja nyugodt hullámaival 
fenyvesekkel borított partjait . 

Azt mondták, hogy ez Magyarország legszebb 
vidéke, ped ig az egész hegységei bizonyos zordon-
szerű jellemzi, melyben csak itt-ott találkozunk egy-
egy oázissal, mint Barlangliget, Tátrafüred, melyek 
kellemes zúgként rejtőznek a hegyekben, látogatva 
Budapest előkelő hölgyeitől. Sokkal találkozom ma-
gam is, ma jd lovon, majd kocsin ülnek, mert renyhe 
természetűek. Sokat hallottam magasztalni szépsé-
güket s valóban a teljes korban szépek is, de közön-
séges szépségek. Tömött ha juk éj sötét, arcszinük 
halvány, vonásaik elég durvák, szemeik élénkek, 
tekintetük lángolóbb, mint mély. Álmodozó tekinte-
tük, fesztelen járásuk, az idegenszerű hanglejtés mind 
egy keleti nép lelkületére vall. Ausztriában azt hal-
lottam, hogy a magyarok nem Európa keleti, hanem 
Ázsia nyugati részén laknak. Az első benyomás tény-
leg ilyen: gőg, elpuhultság, érzékiség, ezek egészen 
keleti jel lemvonások. 

II. 
B u d a p e s t . 

Budapestre érkezem. A mint a vasúti kocsiból 
kilépek, egy csomó hordárnak nevezett vasúti szolga -
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rohan felém, megragadják podgyászomat és viszik a 
kocsihoz, borravalót adok s azt hiszem királyilag 
fizettem s ime, ők mérgesen többet követelnek s ki-
csikarnak tőlem még néhány krajcárt. Ha az ember 
nem akar dunamenti parasztnak látszani, akkor 
kénytelen fölszállni egyikére azon elegáns fogatok-
nak, melyek elé két szépen szerszámozott gyors paripa 
van befogva. Kocsisom még egy teljesen tiszta gyapju-
takarót is elém térit, hogy a por be ne lepjen. 

A kis szürkék bámulatos gyorsasággal vágtatnak 
végig az új városrészeken, melyek minden eredeti-
ségben szűkölködnek, legföljebb a beszédes címtáblák 
érdemelnek említést. A szálloda, hol lakást vettem, 
pompás fekvésű. Szobám ablaka a Dunára nyílik, 
az öreg Budának a hegyoldalra rendetlenül elszórt 
házai tekintenek felém ; távoli dombok kékes vonala 
zárja el a látóhatárt. Buda közepén az impozáns 
királyi várnak kissé nehézkes körvonalai mutatkoz-
nak. A palotát kertek környezik, melyek egészen a 
folyóig lenyúlnak. A központi székesegyházat a ma-
gyar korona díszíti, mely elválni készül a fölötte levő 
s láthatólag meggörbült kereszttől. 

A budai házak és a királyi palota tövében a 
több mint 800 méter széles folyó hömpölygeti gyors 
hullámait. Néhány monumentális híd szeli át az 
inkább szürke, mint kék vízszalagot, melyen örökös, 
de nyugodt mozgás uralkodik, apró csónakok, von-
tatott lapos folyami hajók, faszállító naszályok. 
A rakodópart telve élénkséggel; rakodók, csavargók, 
katonák, polgárok szorgoskodnak, de minden sietség 
nélkül, kényelmesen. A meleg nyári délután és a 
keret megkapó bája, mint valami új és előttem szo-
katlan hatottak reám, szóval mint egy darab Kelet. 
A regényes fekvésű város sokkal kellemesebb benyo-
mást gyakorolt reám, mint a nép, mely lakja. 

Érintkezésbe léptem V. úrral, azon reményben, 
hogy majd fölvilágosítást nyerek tőle hazájára vonat-
kozólag. Mint egy tekintélyes könyvtár gondozója, a 
legnagyobb rendetlenségben levő könyvhalmaz között 
fogadott, afféle feszélytelen úri ember, ki mindig siet. 
Kiöntötte előttem haragját a németek, osztrákok és 
szlávok ellen, unalmas bosszúsággal tárgyalta a föl-
szinen lévő politikai kérdéseket. Végül ajánlotta 
egy könyvét, melyben e kérdéseket tárgyalta, fölírtam 
a címet és elindultam, hogyr megvegyem a könyvet. 
Benyitok a boltba s kit látok ott, mint V. urat magát, 
ki egy rövidebb úton jött. Ő maga nyúj t ja át könyvét. 

— Hat korona — mondja. 
Megfizetem, búcsút veszek. Otthon kezembe ve-

szem a könyvet, megnézem a tartalommutatót, kül-
sején áll, hogy ára 5 korona. V.-vel sem találkoztam 
többé. 

H. úrhoz, a főváros egyik reáliskolájának francia 
tanárához is fordultam. Ez már más ember, érdekes 
mintaképe a kiábrándult pesszimista magyaroknak. 
Rajta nem láttam azt az elbizakodottságot, mellyel 
eddig mindenütt találkoztam. 

— A mi népünk siralmas helyzetben van — 
mondá — szörnyen nyomorult a szegény. Magyar-
ország egy harmadrésze a papságé, mely itt rendkívül 
gazdag, másik harmadrésze a mágnásoké és a har-
madik rész a zsidóké. A többi azután a magyar népé. 

— Ez kevés — válaszolám. De én hallottam 
honfitársaitól, hogy a Duna mentén gabona és takar-
mánynövények bőven teremnek, emlegették Tokaj és 
Somlyó híres borát, Észak-Magyarország virágzó 
iparát, a vas és kőszén bányászatot Ózdon, Krom-
pachon és Budapesten. 

— Mindez csak megélhetését biztosítja a népnek, 
a jövedelem más kezekbe jut, azokéba, kik az üzleti 
vállalatokban ügyesebbek, mint mi, különösen a 
zsidókéba, kik az ország gazdasági forrásait mind 
lefoglalták. 3000 nagybirtokos közül több mint 1000 
zsidó. Igy aztán lehet mondani, hogy Izrael megtalálta 
Magyarországban az ígéret földjét. Ide özönlenek, 
mert semmi sem akadályozza útjokat. Az igaz, hogy 
tehetségeikkel, ügyességükkel és tőkéjükkel nagyban 
hozzájárullak a magyar nemzet emelkedéséhez. 

Hallgassa csak meg mi történt a közeli múltban. 
Volt hazánk északi részén a mágnásoknak nagykiter-
jedésű fémbányájuk, számos gyárteleppel, ez legalább 
tisztán magyar volt. De a főurak inkább törődtek a 
politikával, mely sokba kerül, vagy a nagyúri élettel, 
mely nem já r kevesebb költséggel, mint a bányák-
kal, nem ügyeltek saját érdekeikre, a zsidók gond-
jaira bízták, vagy zálogba adták s így alakult a 
fosztogatókból a nagy Rima-murányi fémipar vállalat. 
A fém, a kőszén, arany, eziist, a gépgyárak és a 
fémipar, a bank, a kormányzás, szóval minden a 
zsidók kezében van. 

A jó ember annyira belemelegedett, hogy igye-
keztem más tárgyra terelni a beszédet. 

— De a magyarosítás, ez már csak az önök műve? 
— A mienk is, meg az övék is, mert szörnyen 

igyekeznek hazafiasak lenni, már hogy őszintén-e, 
vagy nem, azt nem tudom. De az bizonyos, hogy a 
magyarosítás a mult félszázad műve. Országunk most 
a miénk. A szláv és román kénytelen volt meghó-
dolni, most már nem tehetnek semmit, megnyertük 
a játékot. Nincs itt már sem tót, sem német nyelv. 
A nemzet nyelve a magyar. A magyarosítás oly 
taktikával és nyugodtsággal történt, hogy az idegen 
elem most inkább szeret bennünket, mint fél tőlünk. 
Nálunk csak nyilvános iskolák vannak, a kis gyer-
mek mindjár t az elemi iskolában magyar könyvből 
tanul olvasni, magyarul számol, magyarul hallja a 
nemzet régi dicsőségét és a törökön nyert hősi győ-
zelmet, a 48-as büszke fölkelést az osztrák uralom 
ellen, már a gyermekek fejébe verjük Deák és 
Kossuth szeretetét. Azután a saját érdekeik is ösztö-
kélik. Nagyon jól tudják, hogy csak akkor nyerik 
meg az állami hatalom kegyét, ha a hazafiaskodást 
mintegy foglalkozásnak tekintik. Jöttek ide németek, 
szlávok, románok, kik még a nevüket is megmagya-
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rosították. Igy lettek a Weinmannok Szapáriak, a 
Strovachichok Vashegyiek, a Meanescok Gvonesváriak. 

Nem volt bátorságom lehűteni H. úr lelkesedését 
azzal, hogy elmondjam neki, mit tudok a szlávok 
gyakori zavargásáról Horvátországban és a románo-
kéról Erdélyben. Csak ennyit mondtam neki : 

— Látszik uram, hogy ön tiszta magyar. 
— Én csak meghonosodott magyar vagyok — 

válaszolá — atyám még most is él Stájerországban. 
Álmélkodva válok meg tőle. Ennyi hazafiasság 

és hazaszeretet egy férfiúnak lelkében, ki e hazának 
csak fogadott fia ! Kérdém önmagamtól, minő bűvös 
erővel rendelkezik ez a faj, hogy ennyire és oly 
gyorsan megnyeri azokat, kikkel érintkezik? pedig a 
gőg, melyet nyilvánít és a brutális erő, mellyel dicsek-
szik, épen nem oly tulajdonságok, melyek szimpá-
tiát kelthetnének. 

Egy másik «Hongrois» egy igazi magyar volt, 
kivel aztán megismerkedtem, ez lesz az én ciceróné-m 
Budapesten. Hosszú sétákat teszünk a város új ut-
cáin, hol semmi sem kelt bennem érdeklődést, mert 
semmi sem eredeti. A templomok, a nyilvános épü-
letek, a miniszterek palotái mind elég otromba 
stílusban, lia ugyan a mindenünnen összeszedett épí-
tészeti vonalak rendezetlen halmaza annak nevezhető. 
Sehol semmi művészi egység. A rossz izlés műremeke 
a Duna part ján nemrég épült országház. Néhány 
száz tornyócska fenyegeti tetejéről az eget, egy 106 
méter magas, nehézkes kupola koronázza ezt a min-
den eleganciát nélkülöző épületet. 

Hogy szemünk megpihenjen, elhagyjuk a nagy 
utcákat, melyeknek boltjaiban legnagyobbrészt köny-
vek, ékszerek, párisi cikkek díszelegnek s átmegyünk 
a Margit-szigetre. Ez egy pompás tündérkert, egy 
remek ékszer a nagy folyam tükrös habjainak kere-
tében. Az egész József főherceg tulajdona, ki a remek 
parkol létesítette. Százados nagy fák árnyékolják a 
zöld pázsitot, üde berkeket és rózsaligeteket. A növény-
ország pazar fénye ül e szigeten. A Margit-sziget 
Budapestnek Bois de Boulogne-ja. Néhány kávéház, 
egy szép tenniszpálya, katonazene és cigány-banda 
párosulva a hely üdeségével, nagy vonzó erőt gya-
korol a közönségre, kinek a sziget és a dunaparti 
sétatér az üdülőhelye. Kár, hogy ez utóbbit a villa-
mos pálya ügyetlenül elválasztja a Dunától. Este 7 
és 8 között itt versenyes a pesti elegancia pazarlás-
ban és fényűzésben. A sétatért környező kávéházak 
zsúfolásig tele vannak ilyenkor látogatókkal, itt olvas-
sák az újságot s cserélik ki a legújabb pletykákat, 
melyekben Budapest bővelkedik. 

A kávéházak általában fontos szerepet játszanak 
a magyarok társadalmi életében. B. úr mondta, hogy 
ők szivesebben vannak itt, mint otthon, itt többnek 
látszik az ember, mint a mennyi a valóságban. íme, 
ilyen az okoskodása annak a népnek, mely többet 
érez, mint gondol, tüzes a túlzásig, de meggondolat-
lan és következetlen. 

S nem ártalmas az ilyen élet a családi élet 
bensőségére? — kérdém. 

— Bensőség a családban olyan édes kevés van 
nálunk, a családi élet kötelékei elég lazák kivált 
Budapesten. A középosztály nagyon romlott, a szülők 
este a kávéházban mulatnak, a gyermekek otthon 
vannak s ha nagyobbak, ők is elmennek, de ren-
desen nem abba, melyben szüleik töltik az időt. 

III. 
A cigányok. 

Esténkint találkoztam B.-vel a kávéházban. 
A nagyterem gazdagon, de Ízléstelenül van díszítve, 
rendesen tele vendégekkel, kik szorgalmasan ürítgetik 
a kőbányai sörös üvegeket. Egy pincér közeledik 
felénk és kérdi, hogy mit kívánok, én azonban nem 
értem a kemény hangzású szavakat. 

— Sprechen sie deutsch? — kérdezem tőle, 
Ekkor B. úrban polgártársára ismerve s való-

színűleg az ő kedvéért hallatlan megvetés hangján 
válaszolja: 

— Ja, das auch! 
Egy cigánybanda rákezdi Strauss walzerját rend-

kívüli szenvedéllyel. A bandát körülbelül egy tucat 
zenész képezi, feje a hegedűsolo, van azután még 
3—4 más hegedűs, egy klarinétos, kis és nagy bőgős 
és még egy húros hangszer, melyből két vattával 
betekert pálcika segítségével csalja ki a zenész a 
csengő-bongó hangokat. Olyan zongora-féle ez, mely-
nek nincsenek billentyűi. A prímás (violon-solo) a 
zenekar lelke, ez viszi a szót szünet nélkül, a többi 
csak kiséret. De minő kiséret ! Mindent kívülről ját-
szanak, sokszor olyan dalt is, melyet csak a prímás 
ismer, de finom hallásuk rögtön ellesi és csodálatra-
méltó összhanggal változtatják a tempót, ritmust, az 
ember azt hiszi, hogy a sirénákat hallja. Műsoruk 
fölkarolja a régi és modern, bécsi és párisi darabo-
kat, opera-részleteket, de főleg a magyar népdalokat, 
melyeket valami különös szenvedéllyel játszanak. 
A magyarnak nemzeti zenéje igazán megérdemli, 
hogy a külföld is megismerje. Rendesen két részből 
áll. Az első egy népdal, mely a változat dacára is 
mindig ugyanazon jellegű, rendesen lassú, mélabús, 
nem mértékes, de nagyon ritmikus, mondatai rövidek 
s hosszan, orgonaszerűleg végződnek. Egyszerű és 
mégis rendkívül gazdag, harmonikus változatokban 
e dal. A második rész egy gyors táncnak, a csárdás-
nak, gyors r i tmusában mozog, magával ragadja az 
egész bandát. A hegedű legmagasabb és legvékonyabb 
hangjai közé fantasztikus arabeszkként érdekes hang-
zatossággal vegyül a zongoraszerű hangszernek (piano) 
zengése. 

Emez, előttünk idegen összhangban érvényesül 
a népdal és benne a magyar lélek, harcias, szenve-
délyes a legfölső fokig és melankolikus. Majd a csa-
ták zaja, majd a vérengzés süvöltése, majd a csata-
paripák dübörgése hangzik föl benne. Máskor meg 
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a szerelemtől feldúlt lélek keserve, vagy a szerel-
mesek párbeszéde, vagy a forró gyűlölet hangja szól 
belől. Minden este 30—40 kávéházban hallható e 
zenekar, némelyike igazi művész és társulata rend-
kívül fegyelmezett, engedelmes egész a szolgaságig. 
Láttam egy prímást (chef), ki egyik társának, ki 
egy-két hangot hamisan játszott, arcába köpött, anél-
kül, hogy az áldozat egy keserű mosolynál egyébbel 
válaszolt volna, vagy a megkezdett darab csak egy 
percre is fönnakadt volna. 

Előkelő házaspár lép a kávéházba. Az asszony 
fiatal, csinos, leülnek mintegy húsz méternyire a 
zenekartól. A zenekar rázendít egy népdalt, a pr ímás 
néhány trilla után egy édes csengésű éneket kezd 
játszani, lassan közeledik a fiatalasszony felé, most 
neki játszik alig két méternyire tőle, szemébe nézve, 
mintegy hypnotisál tekintetével és a szenvedélyes, 
mélabús dallal, anélkül, hogy azon bárki megütköz-
nék. A dalnak vége, a férj, kinek ez hízeleg, egy 
forintot dob a cigány krajcárokkal telt tányérjára. 

B. úr meghívott egy cigányprímás temetésére is. 
Jöjjön el, mondá, ez szép látvány lesz. Elmentem, a 
gyászmenet felénk közeledett egy remek gyászinduló-
val, melyet úgy 200 tagból álló zenekar játszott. 
Ezek Budapest cigányai voltak, kik elhunyt társukat 
kisérték utolsó útján. Mikor a halottaskocsi elhaladt 
mellettem, nem titkolhattam el mély megilletődése-
met, megpillantván a koporsón az elhunyt cigány 
hegedűjét és tört vonóját a virágok között. Ezek az 
emberek igazán gyászolnak, mondám B. úrnak. 

— Én is úgy hiszem — válaszolá ő — igazán 
érzik, hogy testvérek és tényleg elég közeli rokonok, 
mert a kisszámú törzs sohasem olvad bele azon 
népfajba, kik között laknak. Ezek már magyarosodott 
cigányok, aránylag gazdagok, tisztességesen járnak. 
Hanem menjen csak a vidékre, majd lát rongyokba 
öltözött családokat, kik kóborolnak, koldulnak és 
rablásból élnek. 

— És megtűrik őket? 
— Hogy megtürjük-e, sőt szeretjük. Gazságaikból 

igen kevés kerül törvény elé, sőt még katonai szol-
gálatot sem végeznek. 

— Es mi az oka e türelemnek? 
— Mert ő bennük él multunk lelke. A törzsünk 

újjászületik dalaikban, melyek a mieink is, ők tel-
jesen megértik a mi érzelmeinket, gyűlöletünket, 
vágyainkat és ábrándjainkat. Ezért szeretjük őket. 

IV. 
Horvátország felé. Es a magyar tapintat. 

Sajnálkozás nélkül hagyom el Budapestet. Utam-
ban összegezem emlékeimet. Csak kettő kedves: a 
Duna és a cigányok. 

M.-ben megállok, innét vicinális vezet Dél-
Magyarország azon zugába, hol egy bányamérnök 
lakik, kihez ajánlóleveleim vannak. M.-ben egy 
pályaőrrel találkoztam, ki igen szépen beszél németül. 

— Német ön ? — kérdeztem tőle. 
— Igen — hangzik a válasz. 
— És jól érzi magát itt a magyarok között ? 
— Nem, de élni kell. 
— Vannak gyermekei ? 
— Három. 
— Otthon tanítja őket? 
— Nem, a községi iskolába járnak. 
-— De hisz az magyar! 
— Nos igen. 
— Es megértik a gyermekek a mit t anulnak? 
— Oh igen uram, annyira megértik, hogy a 

németet elfelejtik mellette. A legidősebb, a ki tizenkét-
éves, már nem érti anyját. Az iskolában megbüntetik, 
lia németül beszél; helyet Ígértek neki a vasútnál, 
ha honpolgárosítjuk, én akarnám, de a feleségem 
azt tartja, hogy akkor elveszíti fiát, mert ezek a 
magyarok meg tudják őrizni, a mit szereztek.1 

Tovább megyek azon az uton, mely a magya-
rosításon épült, a szegény asszony könnyekre fakad, 
mintha reményét vinném el, megsejtette, hogy vele 
érzek. 

Megérkezem mérnökömhöz, ki a mint a fogad-
tatás mutatja, ép oly rátartós, mint a többi magyar. 
Együtt reggelizünk a vendéglőben, itt is, mint min-
denütt, meglepő a polgárok műveletlensége. Mind a 
két könyökükkel az asztalra támaszkodva, zajos hör-
pentéssel eszik a paprikától, e nemzeti borstól vörös 
levesüket, késsel nyalogatják a mártást. 

A francia politikáról beszélünk, a mérnök ezt is 
a magyar polgár szemével nézi, mely megcsodálja 
az erőszakot, még akkor is, ha az brutális. Csodá-
latraméltónak mondja kormányunkat. Vitatkozom s 
mondom, hogy a mi vallástalanságunk nem lehet jó 
hatással másokra és talán itt-ott máris ördögi gyű-
löletet ébreszt a szivekben azok iránt, kiknek egye-
düli bűne, hogy imádkoznak és tanítják, hogy van 
Isten. 

— A nép még nem elég érett nálunk — foly-
tatja — hiányzik nála a felvilágosodás, mely önök-
nél ragyog és tudatlanságánál fogva szereti a pap-
ságot és a zárdákat s ragaszkodik a valláshoz. A mi 
a polgári osztályt illeti, az már fölvilágosult és 
harcra kelt.2 

— Egy század választ el bennünket, talán mi fran-
ciák újra kath. nemzet leszünk, mikor ezek a sze-
gények bolygatni fogják azokat a félelmes kérdése-
ket, melyek bennünket a jelen órában oly meg-
hasonlásban tartanak. 

A társalgás csípős kezd lenni, szerencsére a 
mérnök meghí, hogy megmutatja szénbányáját. Kék 
zubbonyba bujunk s megindulunk, sok a kőszénpor, 

1 A mi az egész világon úgy van, hogy minden állam-
nak csak egy hivatalos nyelve van, azt nekünk rossz néven 
veszik, mintha ez az anyanyelv elnyomása volna. Szerk. 

2 Furcsa példány lehetett ez a mérnök, kár, hogy meg 
nem nevezi, valószínűleg csak afféle tegnapi magyar. Szerk. 
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öt perc alatt egész feketék vagyunk; vezetnek egyik 
aknából a másikba. Két óra alatt bejár juk a telepet, 
melyben a kőszén mintegy 37 m. vastagságban bever. 
Örülünk, mikor végre napvilágra jutunk, persze jó 
feketén; azt gondoltam, hogy a mérnök úrnál most 
jó fürdő vár rám, nagyot bámulok azonban, mikor 
egy mosdótál hidegvíznél egyebet nem hoznak, 
bámulatom még fokozódik, mikor megtudom, hogy 
mérnök barátomat kész fürdő várja. 

Az estét is kénytelen voltam vele tö l teni . . . 
Nagyon szívesen beszélt a németek 1866 70. diada-
lairól s nem röstelte szemembe vágni e kegyetlen s 
igazságtalan szókat : 

— Mindenki tudja, hogy önök az 1870-iki vere-
séget csakis tisztjeik fegyelmezetlenségének köszön-
hetik. 

Er re nem volt mit válaszolnom, az első vonat-
tal elutaztam, álmodozva azon népről, mely nem 
gyűlöl és a mely tudja, mit jelent ez az egyszerű szó: 
tapintat. 

V. 
Zágráb. 

Itt, Horvátország" fővárosában, még magyar föl-
dön vagyok, de csak látszólag, valóban szláv föld 
ez, tanúskodik róla még a gyufadoboz felirata is: 
«Isten és a horvátok». Mellette a horvát lobogó, nem 
a magyar. Zágrábnak 40.000 lakosa és igen szép 
gótikus székesegyháza van. Eredeti a népviselet, mely 
a színezésben is hü maradt a régi szokásokhoz. . . 
Eredetiség és civilizáció mosolyognak egymásra lép-
ten-nyomon a városban.1 

Mikor M. úr, volt képviselő, megismeri érzel-
meimet a magyarok iránt, ő is bizalmasan elmondja, 
hogy mi mindent tűrt, mennyit szenvedett gőgös 
hűbéruraitól politikai szereplése idején. Nem sorol-
hatok itt mindent fel, mert sok nagyon is egyéni 
dolog, csak az általános kérdésekről szólok. 

— Sorsunk 1867-ben dőlt el — mondá. — Ez 
volt a szerencsétlen kelet, mikor a felsőbbség kény-
szere, egyesek gyávasága, mások politikai meggon-
dolatlansága odavetettek bennünket a magyaroknak 
zsákmányul. Azóta Szerbia és Horvátország között 
fölmerült vallási egyenetlenségtől is megoszolva nem 
tehetünk semmit, olyanok vagyunk, mint a saját 
oktalansága folytán ketrecbe került oroszlán. Ver-
gődünk, ez történetünk egy szóban. 

— Nincs rá eszköz, hogy törvényes területükön 
harcot kezdjenek? 

— A Magyarországgal kötött szövetség, a «Na-
goda» értelmében, ez elvitázhatlan ; de mit tegyünk 
ezen hatalom ellen, mely ránk erőszakolt egy a 
saját ügyének kedvező kormányzót, a ki megint oly 
választási szokásokat hozott be ide a horvát földre, 
hogy bennünket csak oly követek képviselhetnek, 
kiket Magyarország elfogad. 

1 No lám, mily rögtön megváltozott a szemüvege ! Szerk. 

— Tehát ez választási kényszer? 
— A választási jogot csak bizonyos kapacitások 

birják, a horvát parasztnak nincs meg, de a magyar 
tisztviselőknek megvan. Azután a választókerület 
székhelyére kell menni nyilvános szavazásra s lia 
egy csapat választóról tudják, hogy a kormány iránt 
ellenséges indulatú, a kormány barátai száz eszközt 
találnak, hogy őket a választásra törvényesen meg-
határozott idő lefolyásáig fenntartóztassák. így azután 
40 képviselőnk közül 30 azon politikát támogatja, 
mely bennünket megöl. 

— S nem tiltakoznak ilyesmi ellen a saj tóban? 
— Ön megfeledkezik a cenzúráról, önöknél 

ilyesmi nem is létezik. A kormányzó fölülvizsgálja 
Zágrábnak hazafias lapját, az «Obzor» minden számát 
és kényekedve szerint kihúzgálja belőle a neki nem 
tetsző mondatokat és cikkeket. 

Elhagyom Zágrábot, teljesen fölvilágosodva a 
magyarok liberalizmusa és a magyarosítás szelídsége 
felől.1 Örömmel lépek a Fiume és az Adria felé 
vezető útra, megérkezem a nagy tenger mellé, mely-
nek egyik öblében fekszik az a kis kikötő, melyet 
oly nagynak mondanak Magyarországban. Olaszul 
beszélnek körülöttem, a dallamos nyelv legalább 
szétoszlatja a rossz emlékeket s én harag és sajnál-
kozás nélkül távozom Trieszt felé. 

Netterié Domonkos. 

J^álmáncsehi Domonkos. ,v.) 
Az országgyűlést, mely miatt a király sem ma-

radhatott Csehországban, 1498 szent György napjára 
hívták össze. Ezen érdekes, de igen kényes iigy került 
Kálmáncsehinek, mint királyi személynöknek, birói 
széke elé. Korvin János herceg, Ulászlónak egykor 
ellenfele, ma jd sok keserves tapasztalaton keresztül-
ment hol hive, hol duzzogó alattvalója az országos 
tanácshoz intézett, követei által benyújtott vádirat-
ban foglalta össze mindazt a jogtalanságot, melyet 
atyja halála óta ellene elkövettek s a zágrábi püspö-
kön, Both András, Haraszti Péter, Tárnok András és 
más urakon kívül különösen éles támadást intézett 
benne Bakóc Tamás esztergomi érsek és Ernuszt 
Zsigmond ellen, kikről panaszosan említette, hogy 
jóakaratukat sok birtokával, kincsével kellett meg-
vásárolnia s arról vádolta őket, hogy zsarolnak, áru-
sítják a hivatalokat. Az országos rendek a vádleve-
let a királyhoz küldték, kit fölszólítottak, szolgáltasson 
igazságot Korvinnak. Ulászló a kényes ügy tárgyalá-
sára Kálmáncsehinek, mint királyi személynöknek 
elnöklete alatt külön bíróságot küldött ki.2 Így azután 
már másodszor kellett bíráskodnia annak az Ernuszt-
nak az ügyében, a ki a váradi püspökség elnyerésé-
nél egyik támogatója volt. Hogy azonban lett-e Ítélet, 

1 A nemzetiségi túlzók ime ennyire hangolták a külföldet 
a magyarság ellen ; a francia író eme hangulat befolyása 
alatt se nem látott, se nem hallott nálunk semmi jót. Szerk. 

a Hazai okmánytár IV. (Győr, 1867.) 338-444. 11. 
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nem ment-e az egész ügy a sok halasztással fele-
désbe, nem tudni ; további fejleményekről, ítéletről, 
nem maradtak fönn adatok.1 

Az év vége felé, december 8-án, II. Ulászló meg-
bízó levelet állított ki Kálmáncsehi, Batthyány Bol-
dizsár és Bácskái Miklós számára, hogy a lengyel 
királyhoz elvigyék a július havában ezzel megkötött 
szövetségről szóló okiratnak a magyar királytól jóvá-
hagyott példányát.2 A követség a következő évben el 
is indult Krakóba, hol 1499. ápril 15-én a lengyel 
király fejezte ki újra, hogy a szövetséget elfogadja. 
Ezen nyilatkozat után a magyar követek április 16-án 
maguk is okiratot állítottak ki, a melybe belefoglal-
ták az 1498-iki megállapodás pontjait.3 Egy hónappal 
utóbb már Budán volt Kálmáncsehi, hol május 15-én 
a többi főpappal és főúrral együtt szintén aláírta a 
lengyel királlyal megkötött szövetséget.4 

Az országgyűlést sem várva meg,5 sietett Budá-
ról egyházmegyéjébe, melytől oly sokáig távol kellett 
lennie. A folyó ügyek csak úgy kívánták jelenlétét, 
mint az 1500-ra hirdetett jubileumi búcsú, melynek 
előkészületei szintén nem történtek nélküle. A rendes 
munkában változatosságot okozott a király váradi 
tartózkodása. 1199. júl ius 14-én Váradról keltezi 
II. Ulászló egyik levelét s így kétségtelen, hogy a 
kedvelt püspök meglátogatását nem hagyta el. Ugyan-
ezt mondhat juk a jubileumi esztendőt követő évről; 
mert 1501. j anuá r 13-án ismét Váradon kelt a király 
egyik levele.8 

A külpolitikai helyzet sürgősen Budára szólította 
a királyt s vagy vele vagy csakhamar utána Kálmán-
csehi is odautazott. Már 1499-től tanácskozások, ter-
vezgetések folynak egy a török ellen alkotandó szö-
vetség dolgában s Magyar- és Lengyelország 150Ü. 
nyarán szövetséget kötöttek XII. Lajos francia király-
lyal, melynek épen az volt a főcélja, hogy a keresztény-
séget a török ellen megoltalmazzák. Velence is csat-
lakozik a szövetséghez, de Magyarország részéről a 
köztársasággal való tárgyalások egészen 1501. elejéig 

1 Fraknói : Erdődi Bakócz Tamás élete (Budapest, 1899.), 
71. 1., Schönherr Gyula: Corvin János, 237- 240. 11., Fraknói: 
A Hunyadiak és Jagellók kora, 1440—1526. (A magy. nemz. 
tört. IV. k., Budapest, 1896.), 866. 1. 

2 Dogiel Mátyás: Codex diplomaticus Poloniae et magni 
ducatus Litvániáé I. (Vilna, 1758.), 95. t., Katona, id. m. XVIII. 
179. 1. 

3 Katona, id. m. XVIII. 179—180. 1. 
4 U. o. 180. 1. 
6 A milanói levéltárban levő 1499.június 2-iki levél (bő 

tartalmát 1. Ovárynál, id. m. I, 201. 1.) csak a kalocsai érse-
ket, a pécsi, erdélyi, veszprémi és boszniai püspököket em-
líti az országgyűlésen. Különös, hogy Fraknói figyelmét ez a 
jelentés elkerülte s azt mondja (A Hunyadiak és a Jagellók 
kora, 368. 1.), hogy az 1499-iki gyűlésnek sem végzeménye, 
sem más emléke nem maradt ránk. Némi részletre különben 
Ulászlónak a szlavóniai bántól a királyi kúriába felebbezett 
pereket illetőleg kiadott rendelete is utal, melyet Kálmáncsehi 
mint személynök szintén megkapott. Kovachich: Vestigia 
comitiorum apud Hungaros (Buda, 1790.), 433—434. 11. 

0 Bunyitay, id. m. I. 340. t., 2. jegyzet. 

elnyúltak. Február havában azután Domonkos is 
megjelent a tanácskozásokon,1 melyek végre a Velen-
cével j á ró teljes megegyezésre vezettek. 

Budai tartózkodását fölhasználta a püspök arra, 
hogy javadalma bevételeinek fokozására módot talál-
jon. Voltak régente a váradi püspökségnek Belénye-
sen ezüstbányai és ólom, vas, meg egyéb fémek 
bányászatából is kapott jövedelmet. Ezeknek a bányá-
szatát azonban a XV. század folyamán abbahagyták. 
Most, mikor a közelmúltban új lendületet vett a bányák 
művelése, Váradon megemlékeztek a régi bányákról 
s különösen érdeklődött ezek iránt maga a püspök, 
a ki nem akarta, hogy ez az egyháza, sőt a haza 
javára értékesíthető kincs kihasználatlanul a föld 
gyomrában maradjon. Érintkezésbe lépett a bányá-
szat terén kiváló tekintéllyel, Thurzó Jánossal, ki 
már haszonbérben birta a besztercebányai királyi 
bányákat s fölajánlotta neki a püspökség bányáinak 
művelését. Thurzó az ajánlatot elfogadta és 1501. 
május 13-án Geréb Péter nádor előtt megkötötték a 
szerződést. A püspök a különben vad vidéken, főleg 
Dombánya birtok környékén, de egyéb jószágain is 
szabad kezet engedett Thurzónak az ezüst, az ólom, 
a réz kibányászására, valamint a vadászatra, mada-
rászatra s megígérte, hogy ezen haszonvételekben 
Thurzót meg fogja védeni ; viszont azonban kikötötte, 
hogy ha Thurzónak a bányákból haszna lesz, ő, illetve 
utódai, a kibányászott réznek s az ólomnak 16-odát, 
az ezüstnek pedig 10-edét a váradi püspöknek tar-
toznak átengedni.2 A jövőre való gondolást a püspök-
ség növekvő terhei igen megokolttá tették. A török 
veszedelemmel fokozottan szükséges katonai beren-
dezkedés szinte állandó teherré tette Váradra is a 
katonatartást. Az 1496-, 1498-, 1500-iki országgyűlé-
sek határozatai szerint a váradi püspök 400, illetve 
500 főből álló bandériumot tartozott kiállítani és az 
idők nem olyanok voltak, hogy ezt a katonaságot 
valóban nem kellett volna készen tartani. 

Kálmáncsehi maga nem vette ennek a szerző-
désnek hasznát. Május 30-án még váradi püspöknek, 
királyi személynöknek van címezve3 s ugyanazon 
méltóságokban szerepel június 20-án.4 Ekkor azon-
ban már alighanem elhatározott dolog volt, hogy 
Kálmáncsehi Váradról Erdélybe fog átmenni, miként 
erre csakhamar meg is történt a királyi intézkedés, 
majd a pápának az áthelyezéshez való beleegye-
zésének kikérése. 

II. Ulászló király, midőn Kálmáncsehinek az 
erdélyi püspöki székre való áthelyezését kérte, nagy 
dicsérettel emlékezett meg róla. Előrebocsátván, hogy 
a Geréb Lászlónak Kalocsára történt áthelyezésével 

1 Marino Sanuto világkrónikájában, Magyar Történelmi 
Tár XIV. 252. 

2 Keresztúri, id. m. I. 261—264. 11. 
3 Thallóczy Lajos és Aldásy Antal : Magyarország mel-

léktartományainak oklevéltára II. (Budapest, 1907.) 298. 1. 
4 Katona, id. m. XVIII. 296. 1. 
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megüresedett erdélyi püspökséget már csak azért 
sem akar ja hosszasabban üresedésben hagyni, mivel 
a török torkában van, azzal folytatja, hogy Kálmán-
csehi áthelyezése az erdélyi káptalan kívánságára, 
vágyakozásának megfelelően (pro votis et desideriis) 
és Kálmáncsehi beleegyezésével történt. Nem kétel-
kedik, mond ja ajánlólag, hogy Domonkos igazi fő-
papi erényeihez képest, melyek miatt mindenki mél-
tán becsülte, Erdélyben épen oly tökéletesen meg 
fog felelni főpásztori tisztjének, mint a hogyan min-
denek tanúsága szerint Váradon megfelelt. Egyéb 
kiváló tulajdonságaihoz ugyanis hozzájárul öreg 
tapasztalása, a közügyekben régtől s gyakorta vég-
zett munkával szerzett jártassága s az ő szinte cso-
dás erkölcsi komolysága, szerénysége. Kéri tehát a 
pápát, hagyja jóvá Domonkos áthelyezését s erősítse 
meg Váradon utódjául a Veszprémből áthelyezett 
Szatmári Györgyöt.1 

A pápa késedelem nélkül teljesítette II. Ulászló 
kérését s 1502. február 14-én már kiállíttatta a bullát, 
mellyel Kálmáncsehit új püspökségében megerő-
sítette.2 

Az erdélyi püspökség egyike volt a legjobb java-
dalmaknak, mert jövedelmét 25.000 aranyra becsül-
ték.3 Az átköltözés azonban ide is azzal járt, hogy 
el kellett szakadnia azoktól, kiket a vérség s a szere-
tet kötelékei fűztek hozzá és pedig agg korában, 
mikor a természet már sokkal fogékonyabb a vál-
tozások iránt, a szív nehezen válig meg azoktól, 
kiket magába fogadott. Váradon kellett hagynia 
Kálmáncsehi Lászlót, kit minden valószínűség szerint 
maga taníttatott s vitt Váradra, hol kevéssel utóbb 
mint prépost működött, miként Kálmáncsehi Mihályt 
is, kit a megmaradt irások csak pár év múlva emlí-
tenek ugyan föl mint társaskáptalani kanonokot, de 
bizonyára már Domonkos püspöksége alatt Vára-
don volt. 

Kálmáncsehi erdélyi működése rövid ideig tar-
tott, emléke is alig maradt. 1502. május 23-án a király 
levelét küldte át káptalanának, mellyel ez meghagyást 
kapott, hogy Roskoványi Márton tordai főesperesnek 
kanonoki jövedelmét minden hiány és vonakodás 
nélkül adják ki.4 A második emlékezés azt 
mondja el, hogy Kálmáncsehinek már csak javai 
vannak Gyulafehérvárott, maga azonban új egyház-
megye élére került. 1503. április 10-én az erdélyi 
káptalan azt bizonyítja, hogy Cseh György, Kálmán-
csehi várnagya előtte kinyilatkoztatta, hogy a püspöki 

1 P ray : Annales reg. Hung. IV. 298—299. 11. 
2 Pray : Specimen hierarchiae II. 273. 1. a) jegyz. 
3 Marino Sanutónál, Magyar Történelmi Tár XXV. 54., 

153. 11. és Guidolo jelentése, Fi rnhaber : Vincenzo Guidoto's 
Gesandtschaft am Hofe K. Ludwigs von Ungarn, Quellen und 
Forschungen fü r Vaterland. Geschichte etc., Bécs, 1849, 
135-137. 11. 

4 Beke Antal : Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehér-
várott, Történelmi Tár 1899. 36ü. 1. 

házat és kúriát mindaddig nem adhatja át Bácskái 
Miklós volt nyitrai, most kiszemelt erdélyi püspök 
megbízottjainak, míg ezek Kálmáncsehi volt erdélyi 
püspöktől, most pedig kérelmezett kalocsai érsektől 
fölhatalmazást nem hoznak. Végre annyit mégis 
megtett, hogy átadta a palotát ; de megkívánta, hogy 
a megbízottak és a káptalan irást adjanak róla, hogy 
ha május 8-áig Kálmáncsehi fölhatalmazását Bácskái 
emberei meg nem szerzik, ismét visszakap mindent.1 

A kalocsai érseki széken csak hónapokat tölt-
hetett Kálmáncsehi. Bizonyára még 1503. folyamán 
meghalt. Ezen év vége felé már föl kellett Rómába 
terjeszteni a kérelmet utódának, Frangepán Gergely-
nek megerősítése végett, különben 1503. december 
23-án a szentszék nem intézkedhetett volna, hogy 
Frangepánnak megvigyék az érseki palliumot.2 Az 
egyház s az ország munkás, hű fiukat gyászolhatták, 
kire e sivár, önző korban még szükségök lett volna. 

Sörös Pongrác. 

A nemzetiségi elv és a kereszténység. (m.) 
A modern hazafiság bomlás tényezőjévé vált, 

holott lényegénél fogva az összetartás legerősebb 
kapcsának kellene lennie. Mert hiszen látjuk, hogy 
a piaci lármázóknak ennek hánytorgatása könnyíti 
meg a munkát s buknia kell annak, a ki a helyes 
útra akar ja terelni az állami életet, jognak, méltá-
nyosságnak és mérsékletnek érvényesítése által ; ezt 
hazaárulónak bélyegzi a piaci lárma, mert a nem-
zetiségi elvet összes cicomáival el nem fogadja hit-
cikkely gyanánt. Már pedig a hazafiság nem mások 
tönkretételében, hanem saját nemzetének fölemelé-
sében áll. Vájjon jobbá, nagyobbá lesz-e valaki más-
nak lebecsülése és megrontása által? Ehhez sem 
vitézség, sem becsületérzés nem kell, de más erény 
vagy kiváló tulajdonság sem, hanem épen ezeknek 
ellenkezője. Hogyan egyeztethető össze a kivételt 
nem ismerő keresztény felebaráti szeretettel az a 
tény, hogy a nemzetiségiek kitaszíttatnak azok so-
rából, kik iránt tekintettel kell lenni s kiknek nem 
szabad azt tennünk, a mit magunknak nem kívá-
nunk ? 

Más nemzetbelieket így lebecsülni nemcsak ne-
vetségesen gyerekes, hanem bűn is. Gyerekesen szűk 
látókörre vall, mert a gyermeknek a gyerekszoba 
egész világa, ebben minden a legjobb ; bűnös eljárás, 
mert hazugságon és hiúságon alapszik. Legyen az 
ugyanis akár egyén, akár egész nemzet, önmagát 
ámítja, midőn azt hiszi, hogy ő a legtökéletesebb s 

1 Szereday Antal : Series antiquorum et recentiorum 
episcoporum Transilvaniae (A. Carolinae, 1790.) 179. 1. 

ä A veszprémi püsp. róm. okll. IV, 140. 1. Katona István : 
História metropolitanae Colocensis ecclesiae I. (Kalocsa, 
1800.) 509.— Különös, hogy noha Szereday eredeti oklevelet 
közölt Kálmáncsehi kalocsai érsekségéről, sem Katona, sem a 
kalocsai schematizmusok (pl. 1906-iki 8. 1.) nem vettek róla 
tudomást. 
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azért ő érdemes egyedül az ember névre ; pedig a 
mint minden ember, úgy minden egyes natio is töké-
letlen és korlátolt, lehetnek jó tulajdonságai, de ezek-
nek árnyékában ott találhatók a gyarlóságok jóval 
nagyobb számban. Az emberiség vívmányait egyik 
sem tulajdoníthatja kizárólag magának s azért, a mi-
lyen nevetséges, olyan biinös is, mivel hiúságon alap-
szik, egyes fényoldalakat szűkkeblüen lefoglalni ; 
nincs külön német tudomány, francia dicsőség, ame-
rikai szabadság, magyar becsület stb., mert ezek a 
közemberiségnek javai s ha valami nemzeti vegyül 
beléjük, ez minden bizonnyal csak fogyatkozás lehet, 
mert a nemzeti korlátolt s így egyoldalú. Épen azért 
az isteni Gondviselés rendelése a nemzetiségek kiilön-
félesége, hogy egyik se fejlődjék egyoldalúan s meg ne 
csontosodjék, a minek élő példája a kinaiak gőgje 
és elmaradottsága. Erre a rendelésre szükség volt, 
mert a keresztény tan szerint az ember az első bűn 
folytán elvesztette azt a tökéletességet, melyet az 
isteni eszmény szerint birnia kellene, csak töredékek 
maradtak belőle vegyítve gyarlóságokkal, egyikben 
ilyen, másikban más alakban. Kölcsönös érintkezésre 
és ráhatásra van szükség, hogy az elvesztett tökélyt 
megközelítsék. A nemzetiségi elv azáltal, hogy elzár-
kózásra és egymás elnyomására tüzeli a nemzetisé-
geket, ellenkezik a kereszténységgel. 

Az említett elv azonfelül békétlenséget hozott a 
belső állami életbe is, a bomlás forrása lett, mely 
a mai államot tönkreteszi. Az állam ezen elv hatása 
alatt oly intézkedéseket tesz, melyek igazságtalan túl-
zásaikkal a beléje vetett bizalmat megingatják, mivel 
a jogrend védelmében részrehajló, gyűlöletre izgat 
s így szítlja a békétlenséget. Nem csodálható ennek 
folytán, ha valamely nemzetiség, nem találván az 
államban megfelelő otthont, másfelé néz s maga is 
rálép a nemzetiségi elv lejtőjére. Ez annál könnyeb-
ben történik, mert, mint mondtuk, az államok ugyanezen 
elv alapján szeretnek egymás területén gazdálkodni, 
az elégedetlenséget szítani s a nyugtalanokat maguk-
hoz édesgetni, hogy terjeszkedő vágyaik megvalósí-
tására a talajt előkészítsék. Ilyen körülmények között 
könnyű a nemzetiség óhajaira hivatkozni a beavat-
kozás igazolása végett. Pedig a valóságban a nép 
azt óhajtja, a mire fölbujtják s erre az állam ad okot 
és alkalmat, lia a nemzetiségi elv uralma alatt meg-
feledkezik jogvédelmi kötelességéről s megsérti a ter-
mészetes érzelmet. Innen van azután, hogy a törté-
neti fejlődésen alapuló jogos állami igények is ellen-
állásra találnak, mint a minő az államnyelv egy-
sége; mert nehéz valamely követelés jogos voltát 
elismerni, ha jogtalanságok kisérik. S lia egyszer el-
vettetett a bomlás csirája, az erőszak nehezen ké-
pes azt elfojtani, legföljebb még jobban fölizgatja. 

Egyébiránt az állani ilyetén eljárása összes pol-
áraiban megingatja a jog- és igazságérzetet, a mi-

nek gyümölcsei minden téren jelentkeznek, mert a 
ki egy téren szokott igazságtalansághoz, abból telje-

sen kivész az igazságosság és törvénytisztelet s a 
jogrend helyébe az ököljog, az erősebb joga lép, 
mely csak egy törvényt i smer: az önérdeket. Már 
pedig ilyen elemekből konstruált állam belső kórban 
szenved, mely csakhamar véget vet dicsőségének. Azért 
államellenes vétség bármely nemzetiség elnyomása. 
Az előrehaladottabbak nevelhetik a gyöngébbeket, 
ennek megvalósítása az állani föladata ; de nem el-
nyomás által, hanem azáltal, hogy ennek is megkö-
zelíthetővé teszi a haladást s tovább fejleszti annak 
a jónak fölhasználásával, a mit a másikban talál, ha 
intézkedéseiben és törvényeiben ennek erkölcsére 
van tekintettel. így jön létre az állami élethez szük-
séges egyetértés s az állam megoldja azt a föladatot, 
melyet a világrendet megalapító isteni Gondviselés 
neki kiszabott. A nemzetiségi elv ezt meghiusítja, 
mert épen az ellen izgatja az államot és zavart 
idéz elő. 

Ez az elv azonban nemcsak önmagában és kö-
vetkezményeiben kerül összeütközésbe a keresztény-
séggel, hanem premisszáiban is. Jóllehet gyakran igaz 
előzményekből is tévedés folytán hamis következte-
tés hozható le, a nemzetiségi elvnek már előföltéte-
lei is hamisak s a keresztény tannal ellenkezők. Azt 
mondják ugyanis, hogy az egynemzetiségűeknek egy 
ál lammá való egyesítése azért jogos, mert a nemze-
tiség életcéljainak elérésére szükséges. A keresztény 
tan szerint minden embernek egy és ugyanaz az 
életcélja van, t. i. Isten dicsősége és lelkének üdve, 
melyet az élet minden körülményei között elérhet; 
nem kell ahhoz sem gazdagság, sem dicsőség, nincs 
bizonyos helyhez, származáshoz vagy más esetleges 
tulajdonsághoz kötve. Csak egy szükséges hozzá, t. i. 
jóakarat, mely Isten törvényeinek betartására irányul. 
A földi javak csak eszközök az élet céljainak el-
érésére. 

De hiszen itt nem egyes emberekről van szó, 
hanem oly tömegekről, melyek natiókat alkotnak, 
léhát rájuk nézve talán joggal tételezhető föl külön-
féle életcél? Erre röviden azt felelhetnők, hogy az 
összességnek sem lehet más végcélja, mint alkatrészei-
nek, a nemzetiségnek is az az életcélja, a mi egyes tag-
jainak. Azonban, hogy ez a tény szembetűnőbb le-
gyen, azt a kérdést vetjük föl: mi tulaj donkép a nat io? 
Személy-e az, vagy valami tárgy, élő vagy élettelen? 
Személynek nem személy, még oly értelemben sem, 
mint az állam vagy más társaság. Hogy valami sze-
mélynek legyen mondható, egységesnek kell lennie 
úgy lényegében, mint öntudatában, vagyis részeinek 
egy belső elv állal kell összefiiződniök, úgy hogy az 
így keletkezett egész, mint egységes lény gondolkod-
jék és akarjon, habár talán több értelem és akarat 
egyesül benne. Valami üzleti társaság erkölcsi vagy 
jogi személynek mondatik, mert habár benne több 
értelem és akarat egyesül, mégis ezek mint a társa-
ság tagjai vagy elemei egyet gondolnak és akarnak 
azon belső elvnél fogva, mely őket összeköti, t. i. a 



10. szám. RELIGIO 297 

közös érdek és szabályok, vagyis a cél és arra ve-
zető út. 

Személy-e tehát a nemzetiség? Nem, mivel Injá-
val van a belső összekötő elvnek. De hiszen tagjai 
egy származásúak, nyelvűek és erkölcsűek! Ez nem 
belső elve az egyesülésnek. Mondhatjuk-e, hogy a 
barnák, szőkék, sanguinikusok, flegmatikusok, do-
hányzók, nem dohányzók, józanok, iszákosok, lus-
ták, szorgalmasok stb. egy-egy személyt képeznek? 
Nem, mivel egyező tulajdonságaik nem képeznek 
belső kapcsot. Már pedig csak ilyen tulajdonságok a 
származás, nyelv és erkölcs is. De nemcsak ez hiány-
zik a natiónak, hanem az egységes öntudat is. Hogy 
a barnák, szőkék stb. egységes öntudattal bírjanak, 
szövetkezniök kellene egy meghatározott célra bizo-
nyos szabályok megállapításával ; például mi szőkék 
a szőkeség becsületéért fogunk küzdeni s azért min-
den szőkének ez és ez a föladata. A míg csak mind-
egyik tudja, hogy ő szőke s habár abban a véle-
ményben van, hogy a szőke a legszebb s komoly el-
határozása ennek érvényt szerezni, addig bizony nem 
bírnak egységes öntudattal. Úgy van ez a natióval is; 
jóllehet mindegyik tudja, hogy ő német vagy magyar, 
ezt becsületének is tartja s vonzódik rokonához s 
kívánja, vajha vérbeliei lennének az elsők a vilá-
gon — ezt csak egyesek tudják és akarják, egyesek-
nek öntudata. Hogy az összességnek egységes ön-
tudatává legyen, szövetkezniök kell bizonyos célra 
alkotmány alapján. De ez már nem nemzetiség, ha-
nem állam, bármilyen alantas fokon álljon is. Lehet-e 
tehát natiók életcéljairól beszélni, olyanokról, melyek 
valami különös jognak alapját képezik? Nem, mert 
csak egyéneknek tulajdonítható különös cél, a natio 
pedig nem az; tagjai életcéljukat úgy is elérhetik,ha 
idegen államban foglalnak helyet. 

A nemzetiségi elv tehát valami Isten dicsőségén 
kívül eső életcélt tételez föl, midőn a natio életcél-
jairól beszél, melyre a hozzátartozó egyéneknek Isten 
törvényének megvetésével is törekedniök kell ; mert 
máskülönben érthetetlen az egyén és natio életcél-
jainak megkülönböztetése. Itt mellékes, milyen az a 
másik cél, hanem az lényeges, hogy ezért igazságot, 
szeretetet, méltányosságot, békét stb. lábbal lehet ta-
posni, vagyis hogy e cél Isten akarata fölött áll. Ez 
pedig egyenesen a keresztény tannak tagadása. Igaz, 
hogy Istennek céljai vannak a nemzetiségek külön-
féleségével, a mint ezt föntebb láttuk, de azok meg-
valósítása csak az ő törvényei szerint mehet végbe, 
ezek között pedig nem találjuk azt, hogy csak natio-
nalis államalkotás által felelhet meg valamely nem-
zetiség az elébe kitűzött célnak; de azt találjuk, hogy 
mást szeretni, jogát tisztelni, békét föntartani kell. 
Oly életcélnak föltételezése, melyr ezen törvényeket 
érvényen kívül helyezné, ellenkezik a keresztény 
tannal, mely szerint Isten nem ellenkezhetik ön-
magával. 

Mihalovics Ede dr. 

zent Terenc harmadik rendje. (m.) 
Tekintsünk egy teljesen modern példát, mely 

legjobban mutatja, hogy jelen társadalmi viszonyaink 
közölt mit képes eredményezni szent Ferenc har-
madik rendje. Tekintsünk csak be a Reims köze-
lében fekvő Val de Bois nevű gyárvároskába. E város-
kában, helyesebben gyártelepen több gyár élén 
Harmel Leo áll. Hogy a gyáros is, munkásai is a 
harmadrendnek tagjai, kitűnik XIII. Leo pápának 
1895. április 1-én Harmelhez intézett eme szavaiból: 
«Ali, kedves Harmel ! folyton a harmadrend terjesz-
tésén fáradozol ? Helyes ! Helyes ! Hisz tudod, meny-
nyire becsüljük a harmadrendet. Hogy senki ne 
vonakodjék annak tagjává lenni, szabályain enyhí-
tettünk, mert fő óhajunk az, hogy minden keresztény 
család a harmadrendbe lépjen és a családatya övéi-
vel naponkint pontosan tartsa be annak szabályait . . . 
Különben már más alkalommal is mondottuk néked, 
hogy a harmadrendtől várunk legtöbbet a társadalom 
újjászervezésében.»1 

Nem hiszem, hogy valahol a világon jobban volna 
rendezve a munkás-kérdés, mint Val de Bois-ban. 
Harmel Leo igazán atyai szeretettel gondoskodik 
munkásairól s ezek viszont mint jóságos atyjukat 
szeretik s állandóan csak így szólítják : «le bon Pére !» 
Harmel megtett mindent, mivel munkásainak testi 
és lelki javát elősegítheti. Aránylag igen nagy bért 
adott nekik s aztán célszerű lakásokat épített, me-
lyeket olcsón adott nékik bérbe. Továbbá több üzlet-
tel szerződést kötött, melynek értelmében munkásai 
ott a rendesnél olcsóbb áron kapják meg szükségle-
teiket. Számos egyesületet alakított számukra, melyek 
célja részben a beteg és öreg munkások segélyezése, 
részben az anyagi jólét biztosítása, részint a hitélet 
fejlesztése. Ily körülmények között megtörtént az, 
hogy négyszáz munkás tíz év alatt hatszázharminc-
ezer koronát rakott a takarékba. 

A ki teljesen akarja ismerni a viszonyt, mely 
Val de Boisban a munkaadó és a munkások közt 
uralkodik, az menjen oda szeptember második vasár-
napján, a plébánia védőszentjének ünnepén. Oly kéj) 
tárul majd eléje, melynél aligha lehetne szebbet és 
vonzóbbat festeni. P. Lemkuhl S. I., ki 1894-ben e 
napon jár t ott, ezt í r j a : «Miután mindannyian jelen 
voltak a szent misén, ügy 12 óra tájban közös la-
komára gyűltek, melynek költségeit Harmel úr viselte. 
Egy óriási termet rendezlek be, hogy abban vagy 
négyszáz ember elférjen. Az egyik asztalnál Harmel 
Leo és családja: fiai és unokái ültek. A lakoma bő-
séges volt s a jó bor sem hiányzott. A tulajdonos 
keresztény, j ámbor szokás szerint először a munká-
sok asztalainál hordatta körül az ételeket s csak aztán 
a saját és családja asztalánál. Természetesen, a fel-
köszöntők ez alkalommal sem maradhattak el. Több 

1 Eco Franciseano vol. XII. pag. 81. 
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munkás beszélt, s csodáltam, mily fordulatosán és 
nemesen tudják magukat kifejezni. A beszédekre az 
ősz gyáros felelt : szavai szívből jöttek és szívbe ha-
toltak. Szavai, a melyekkel a munkás-egyesületek 
vallásos jellegét hangsúlyozta, s annak szükséges-
ségét, hogy a társadalmi életben mindenkor a hit 
és erkölcs vezérelje az embert, igazán visszhangra 
találtak a munkások szivében. A nap hátrálevő ré-
szét fesztelen mulatozással töltötték, a mennyiben 
zene és vidám játék eléggé szórakoztatta őket. A késő 
délutáni órákban, miként délelőtt mise előtt is, az 
oltáriszentséggel körmenetet tartottak s a szentségi 
Jézus áldása után hazatértek.»1 

Nagyon tévednek tehát azok, kik azt vélik, hogy 
a harmadrend középkori j ámbor társulat, melyre 
napjainkban nincs szükség, mert, miként látjuk, igen 
korszerű, teljesen modern intézmény, mely legjobban 
képes társadalmunk bajain segíteni. Ha segíteni aka-
runk társadalmunkon, tűzzük ki a bűnbánó rend 
hamuszínű zászlaját s terjesszük szent Ferenc szel-
lemét, majd lesznek akkor munkaadóink, minő 
Harmel Leo és munkásaink, minők Val de Bois 
lakói, mert ilyeneket csak szent Ferenc szelleme 
képes létesíteni. 

Még egy harmadik bajt is akarok említeni, 
mely napjainkban igen terjed s szükségkép a leg-
veszedelmesebb következményeket vonja maga után ; 
e baj a boldogtalan családi élet. Aligha van társa-
ság, mely jelentőségteljesebb és egyúttal tiszteletre 
méltóbb volna, mint a család. A család ugyanis az 
embernek úgy lelki, mint testi életének őrizője. 
A család az a tető, mely megvéd az élet viharai 
ellen; a család az a kar, mely roskadozó tagjainkat 
támogatja ; a család vezet bennünket az első 
igazságok felismerésére s serkenti jóra akaratunkat. 
Mi lett volna belőlünk család nélkül? Hol volnánk, 
ha bölcsőnknél nem állt volna szerető anyánk, ki 
éjjel-nappal őrködött felettünk s számtalan veszély-
től megóvott? Hol volnánk, ha nem lett volna gon-
dos atyánk, ki kora reggeltől késő estig értünk dol-
gozott s ki arca verejtékével szerezte meg számunkra 
a mindennapi kenyeret? Mi lenne főkép az erkölcsi 
emberből a család nélkül ? Ha a család nem volna, 
ki tanítana bennünket kezeink összekulcsolására és 
a Teremtő áhítatos imádására ? Ki tanítana a ke-
resztény erények gyakorlására és kötelességeink pontos 
teljesítésére? Ki figyelmeztetne bennünket hibáinkra 
s szükség idején ki igazítana útba ? Az iskola csak 
folytatja s tökéletesiti mindezt, miért is a családnak 
igen nagy a jelentősége s nagy és nemes feladatot 
kell teljesítenie. 

Mégis akadnak emberek, kik oly oktalanok, 
hogy minden erejükkel a családi élet felforgatásán 
fáradoznak; kik gonosz kézzel vadul megrázzák azt 

1 Stimmen aus Maria-Laach. 49. köt. 482. s következő 
lapokon. 

a hármas oszlopot, melyen a családi élet felépült : 
a szentséget, az egységet és felbonthatatlanságot. 
Vannak, kik minden eszközt felhasználnak arra, 
hogy a vallást a családból száműzzék s míg egyrészt 
titkon gyalázatos polygamiában élnek, másrészt eszte-
leneknek és mellőzendőknek hirdetik Krisztus Urunk 
eme szavait: «Mit az Isten egybekötött, azt ember 
el ne válassza . s1 Mások ugyan nem mennek ennyire, 
mégis sokban vétenek a családi tűzhely ellen. Vona-
kodnak ugyanis ama kötelességeket teljesíteni, me-
lyeket a családi élet eléjük szab : boldogságukat a 
korcsmában vagy másutt kétes társaságokban kere-
sik és nem övéik körében s így elhanyagolják azt, 
mit szeretniök, miről gondoskodniok kellene s így 
aztán «boldogtalan a családi életük.» 

A családi élet elhanyagolása oly cselekedet, mely 
a legveszedelmesebb következményeket vonja maga 
u tán; oly betegség, mely szükségszerűleg a halálba 
visz. Mi lesz az egyes emberekből, mi a társadalom-
ból s az egyházból, ha a család beteg? Tudjuk jól. 
És ki tud e bajra mentőír t? Igen sokan; az általuk 
ajánlott mentőszer pedig: szent Ferenc harmadik 
rendje. Valóban igazuk van, hisz a harmadrend első 
sorban a család számára alakult, a mennyiben első 
tagja is egy házasságban élő férfiú, boldog Lucius 
és neje, Bonná volt; hisz főcélja igazi szülőket és 
igazi gyermekeket nevelni, miként azt XIII. Leo is 
igen gyakran mondotta. 

A harmadrend feladata a családi tűzhelyt nem 
zárdai cellává változtatni, hanem oly házzá alakítani, 
melyre tisztelettel és becsüléssel kell tekintenünk; 
oly házzá, melyben Isten tíz parancsát és az egyház 
öt parancsát egyrészt minden túlzás nélkül, más-
részt azonban igen pontosan betar t ják; oly házzá, 
melyben a bölcs takarékosság és tökéletes boldogság 
uralkodik; melyben a családi erények legszebb vi-
rágai dűsan tenyésznek, minők : a türelem, mely ép 
a családi életben a legszükségesebb ; az engedelmes-
ség, mely miatt örömmel fogadjuk elöljáróink rende-
léseit, mert bennök Isten helyetteseit látjuk ; és végül 
a szeretet, és pedig az a szeretet, melyről szent Pál 
mondja, hogy «tűrő, kegyes, nem irigykedik, nem 
cselekszik rosszul, nem fuvalkodik fel, nem nagyra-
vágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, 
nem gondol rosszat, nem örül a hamisságon, hanem 
az igazságon örvend; mindent elvisel, mindent el-
hisz, mindent remél, mindent elszenved és soha sem 
szűnik meg.»2 

«A családi életben, mondja a szabályzat, a többi 
családtagoknak jó példát mutassanak s gyakorolják 
magukat az alázatosságban és a jó cselekedetekben.»3 

A harmadrend még többet is tesz a családban. Mint 
egy őrzőangyal áll a ház kapujában s szigorúan 
megtiltja a belépést és útját állja amaz alattomos 
ellenségnek, a rossz sajtónak, mely gyakran a tudo-

1 Máté 19, 6. 3 I. Cor. 13, 4 - 8 . 3 Cap. II. §. 8. 
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m á n y álarca alatt a hitetlenség és erkölcstelenség 
szellemét aka r j a oda becsempészni.1 Mint okos és 
gondos szülő, egyszerűségre int s m i n d e n fölösleges 
r u h a d a r a b megvetésére, mer t az örökös ruhavásár lás 
m á r sok esetben képezte a lapjá t a boldogtalan csa-
ládi é le tnek; 2 komolyan figyelmeztet az ételben és 
i ta lban való mértékletességre, hogy elejét vegye a m a 
ba jnak , mely m á r oly sok keserű könyet kisajtolt 
s m á r oly sok családot koldusbot ra juttatott .3 Meg-
követeli a tánctól való tartózkodást, a bűnös találko-
zások és egyéb veszélyes összejövetelek kerülését.4 

Ily k ö r ü l m é n y e k között a bűnbána t r end jének 6 tagja 
csa lád jának igazi kincsét, drága gyöngyét képezi, 
miér t is el kell i smernünk, hogy szent Fe renc h a r -
mad ik r e n d j e az ember i t á r sada lom egyik legnagyobb 
jótevője . Valóban jó l mondo t t a XIII. L e ó : «Refor-
máln i a k a r o m a világot, dé re formeszközöm n e m 
más, min t assisi szent Fe renc ha rmad ik r e n d j e !» -— 
mer t e rend a m a varázseszköz, mely minden társa-
da lmi betegségre a legjobb orvosság. 

Mint lá t juk, t á r sada lmunk legnagyobb sebe : a 
kötelességmulasztás, a tá rsadalmi elégületlenség és a 
boldogtalan családi élet — és miként láttuk a 
kötelességteljesítés biztosítéka, az elégületlenség meg-
szüntetésének kivivója s a családi boldogság ápo-
lója és fejlesztője szent Ferenc intézménye, az ő 
h a r m a d i k rendje , m i k é n t azt a tények kézzel fogha-
tóan bizonyí t ják s mikén t azt XIII. Leó előre meg-
mondot ta . Szeretek hivatkozni XIII. Leóra , a legfőbb 
tekintélyre , kit «a szociális pápa» névvel szoktak 
megtisztelni. XIII. Leó átlátta a tá rsada lmi kérdés 
mibenlétét s sürgette a n n a k megoldását , körlevelei-
ben pedig meg is jelölte a kérdés megfej tésének 
módozatát . Mivel XIII. Leó azt mondot ta , hogy «a 
tá rsadalmi béke és jólét legalkalmasabb e lőmozdí-
tója a h a r m a d r e n d » , azért a tá rsada lmi kérdés meg-
oldásában n e m mel lőzhe t jük Szent Fe renc ha rmad ik 
rendjé t . A h a r m a d r e n d i e k hivek és lelkiismeretesek az 
Isten, fe lebarát ja ik és önmaguk i ránt i kötelességeik 
tel jesí tésében; pé ldás életűek, bá rminő tá rsadalmi 
állásban élnek. Ha magasan állanak, nem néznek 
megvetéssel az alantasokra, h a n e m mint Harmel Leó, 
mindanny ian igazságos és szeretetteljes elöl járók. Ha 
alantas állásúak, megelégedettek és tűrők, mer t ál lan-
dóan ar ra gondolnak, bogy r e n d j ö k a l emondás és 
b ű n b á n a t rend je . IIa csa ládban élnek, igazi család-
tagok, kik szeretik a családi tűzhelyt s azt m inden 
élvezetvágy, hiúság, hitetlenség s a rossz saj tó ellen 
megvédik ; készséggel teljesítik a kötelmeket , melye-
ket a családi élet r á jok ró, akár szülők, akár gyer-
mekek. Pé ldá juk környezetükre mindig j ó hatással 
van s sok ember t vezetnek vissza az Istenhez. 

1 U. o. 2 Cap.I I. §. 1. 3 Cap. II. §. 3. 4 Cap. II. §. 2. 
5 Ez a harmadrend eredeti neve: Tertius Ordo de Poe-

nitenlia. Az első rend neve : Ordo Fratrum Minorum ; a má-
sodik rendnek, a klárissza apácák eredeti neve : Ordo mu-
ierum Pauperum. 

Szent Fe renc ha rmad ik r end je n e m társulat , 
miként sokan gondolták, melynek fe ladata és célja 
csupán az áj ta toskodás, h a n e m ez maga a gyakor -
lati katholicizmus, mer t a h a r m a d r e n d szelleme bele-
viszi az ember t a tá rsada lmi életbe s ott az Isten 
aka ra tának megfelelő tevékenységre b i r ja . 

Társada lmi ba ja ink , főkép az elégületlenség s 
az ez szülte szociálizmus megszüntetése é rdekében 
kifejtett működés m i mást akar , min t az evangél ium 
szellemét ismét bevinni a t á r s a d a l o m b a ; az evan-
géliumot s annak örökre érvényes igazságait é r -
vényre jut tatni ? Az evangél ium terjesztője, Isten pa-
rancsa inak el ismertetője pedig első sorban szent 
Ferenc h a r m a d i k rendje , azért a tá rsadalmi tevé-
kenység közben, a t á r sada lmi r e f o r m m u n k á b a n ne 
fe ledkezzünk meg szent Fe renc h a r m a d i k r end j é -
ről sem. —l • 

G é n u a . Katholikus nagygyűlés a keresztény iskolai f.gyhá: 
nevelés érdekében. — Az iskolákból a vallásoktatást ki-
űzni s ez által az egész népet elpogányosítani akaró _ ® 
szabadkőművesek ismételt és egyre szemérmetlenebb kfoml^c 
fellépése végre felrázta a türelmes magyar katholikusok 
nem türelmetlenebb olasz kollégáit is. Az ezt célzó ja-
vaslat, mint a napilapokból tudjuk, a parlamentben 
megbukott. De ezzel még nem elégedtek meg az öntu-
datra ébredt katholikusok, hanem Génuában nagysza-
bású gyűlést is rendeztek, melyen az olasz nép keresz-
tény neveléséről értekeztek s mely fényesen sikerült. 
A Népszövetség felhívásának minden katholikus egye-
sület engedett s több-kevesebb taggal képviseltette ma-
gát a nagygyűlésen, ezeken kívül sok más, különösen 
világi férfiú, felnőit i f jú és nő vett részt az értekezleten. 
Az első üléseket az érseki szeminárium nagytermében 
tartották, de midőn ez szűknek bizonyult a nagyszámú 
közönség befogadására, a többi ülés színhelyét az Alfieri 
színházba tették át. A jobban kimerített kérdések a kö-
vetkezők voltak : a nemzetnek, a családnak természet-
adta joga, hogy a népiskolák nevelést is és pedig kath. 
szellemű nevelést adjanak a kath. nép kath. gyermekei-
nek ; a valódi tanítási szabadság és igazi «szabad iskola» 
követelése ; az iskola-törvény s különösen az ujabb mi-
niszteri s parlamenti rendeletek ellen való egyesült fel-
lépés ; az iskolák szellemének figyelemmel kisérése a 
papság és családatyák részéről ; a hitet s köz- és magán 
erkölcsiséget védő intézkedések, különös tekintettel mind-
két nembeli fiatalságra. A résztvevők három napi dere-
kas munka után Isten segítségében s a pápával, püspö-
kökkel s egymással egyesült olasz katholikusok ere-
jében bízva, búcsúzhattak el egymástól. —e— 

* 

R ó m a . Albert monakói fejedelem és a Vatikán. — 
Most, reméljük, véglegesen befejezést nyert ez a sok port 
felvert dolog. Albert jön, a kath. Albert jön s megláto-
gatja a Quirinált, ujongtak az olasz lapok. A Vatikán 
megsúgta a hatalmas uralkodónak, hogy a katholikus 
fejedelem bizonyos kényelmetlen helyzetekbe kerülne 
Róma jogos urával, ha nagyon barátkoznék Róma tény-
leges urával. Albert beteg lett. Szerencsére nem halt 
bele, mert bizonyos lapok és népfajok bizonnyal arról 
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kezdtek volna suttogni, hogy a Vatikán megmérgezte. 
Albert néhány nap múlva elhagyta az ágyat s a lapok 
öles betűkkel hozták, hogy a monakói fejedelem mint 
katholikus fejedelem otthon marad, de mint tudós férfiú 
s világlátott oceanografus igenis eljön Rómába s a Col-
legio Romanoban (1870 előtt a jezsuiták világhirű egye-
teme) felolvasást tart. Hogy-hogy nem, akadt a Vatikán-
ban egy-két éleselméjü ember, a ki átlátott a kis ravasz 
szitáján és — Albert egészen : úgyis mint fejedelem, 
úgyis mint tudós oceanografus otthon maradt, mert — 
hogy is mondjam — beteg lett. De nem nagyon. Hama-
rosan felépúit s megint kezdtek szállingózni a hirek, 
hogy Albert jön. De e hozsanna már nem volt egyhangú : 
belevegyült a nagyobb katholikus és zsidószabadkőmü-
ves olasz, angol, francia lapok csipkedése. Az egyik azért 
mosolygott, mert egyszerre olyan beteges lett, a másik 
afelett élcelt, hogy ilyen müveit férfiú ad valamit az 
«agg Vatikán» aggodalmaira. Albert tehát meggondolta 
a dolgot s mielőtt tökéletes vicclapi figurává vált volna, 
«sok és komoly államügy miatt» látogatását a folyó év-
ben nem teheti meg. Reméljük, jövőre sem. —e— 

* 

P á r i s . A francia katholikusok Istenért, vallásért, egy-
házért — mekkora anyagi áldozatot hoznak évenkint? 
Körülbelül másféléve lesz immár, hogy az egyház Fran-
ciaországban a separatio uralma alatt van, a mi az ő 
teljes kifosztásával járt. Isteni életereje képessé tette őt 
oly válság legyőzésére, a melyben emberi intézmény el-
bukott volna. Máról-holnapra, nap-nap után, kifosztva 
mindenből — a templomokat kivéve — kénytelen volt 
minden kigondolható zaklatást végigszenvedni. Hogyha 
az, a mit az egyház szenvedett idáig, egy állammal tör-
tént volna meg; hogyha valamely államot fosztott volna 
meg egy erősebb évi budgetjétől, épületeitől, a melyek-
ben hivatalnokai a közügyeket végzik, továbbá közép-
és alsóiskoláitól stb. : ez az eset az illető államra nézve 
a halált jelentette volna. Az egyház ezen a katasztrófán 
élve, sőt mondhatni , megerősödve ment keresztül. Mind-
azonáltal csak vakság vagy rosszakarat tagadhatná, hogy 
az egyház helyzete nem kinos, nem kényes. Kinos is, 
kényes is biz az, még pedig nagyon. Kifosztva minde-
néből, maga kénytelen gondoskodni a papság és az 
istentisztelet anyagi ellátásáról, vagyis az egyházmegye 
minden központi és helyi kiadásáról, a miről eddig az 
állami budget és az egyháznak más saját jövedelmei 
gondoskodtak. Hogy mekkora, mily óriás anyagi teher 
hárult a szabadkőműves politika diadala következtében 
a francia katholikusokra, azt csak az tudja, a ki itt a 
helyszinén mindent számba tud venni. Vegyük csak 
sorba ! Az állam eddig évenkint adott 40 millió frankot. 
Ez most mind elesik. Az egyháznak saját jövedelemfor-
rásiaból befolyt 20—40 millió. Ez : 6 0 - 8 0 millió — csak 
a papság és az istentisztelet fenntartására. És most mind 
a 60—80 millió elesik, vagyis ezt mind a hiveknek saját 
zsebükből kell évenkint fedezni. De ez még csak a kisebb 
része a tehernek, a mely a katholikusok vállát nyomja. 
Ezer és sok ezer katholikus intézet fenntartása évenkint 
szintén felemészt 120—140 millió frankot. Igy tehát most 
a francia katholikus hiveknek összesen több mint 200 
millió frankot kell évenkint összeadni, hogy vallásukat 
anyagilag ellássák. Rendkívüli teher, rendkívüli helyzet. 
Isten őrizzen meg minden országot, minden nemzetet 

a gonoszságnak ekkora diadalától, ekkora csapásától 1 
A francia katholikusok áldozatkészsége, igaz, világhirű 
volt mindig. Ámde ki kezeskedhetik arról, hogy az ál-
dozatkészség ez alatt az új roppant teher alatt nem fog 
összeroskadni? Emberileg senki. Csak Isten biztosíthatja 
a hivek lelkében a szeretet oly fokát, mely az önkéntes 
adakozásban határt nem ismer. Vannak és voltak val-
lások a földön, a melyeket követőik önzése tartott és 
tart fenn sokáig. Fenntart ják az ilyfajta vallásokat az 
emberek, mert az önzésüknek hízeleg. Ámde a kath. 
vallás minden önzésnek ellensége. Érte csak önzéstelen 
lelkek lelkesedhetnek. Az ily szeretet Isten adománya. 
Az egyház sorsa tehát Franciaországban kiválóan az 
Isten kezében van. Hitet, reményt, szeretetet ő sugall az 
emberek szivébe. Innen van az, hogy a püspökök és a 
papság Franciaországban jelenleg legfőbb igyekezetét 
arra fordítja, hogy híveik lelkében hit, remény és sze-
retet meg ne fogyatkozzék, hanem napról-napra nőjjön. 
Az egyház ezekből él, ezek nélkül meghal. —y—la. 

B ö l c s e l e t i f é l s z e g s é g e k . VI. Lélektan és fiziológia. 
Lélektanainkat kezünkbe véve könnyen úgy járhatunk, 
mint az az ember, a ki «tojást kér és skorpiót kap 
helyette». Mert ha azzal a reménnyel fordulunk hozzá-
juk, hogy fölvilágosítást kapjunk arról, a mitől a lélek-
tan a nevét kapta : arról a csodás valamiről, a mi egy 
egész belső világnak a középpontja, mozgatója, irányí-
tó ja ; arról, a mi bennünk örül és kesereg, tűnődik, 
elmélkedik és örök problémákat fejteget : t. i. a lélek-
ről, akkor bizony hatalmas csalódásban lesz részünk. 

A lelki világ sajátos kérdései helyett lélektanaink leg-
többje első helyen csupa merő testtanl, bonctant, élet-
tant és szervtant nyújt . Bőven értekezik az idegrend-
szerről, agyról, koponyáról, izmokról, vérkeringésről, 
szemháiiyákról és fülivekről ; de mihelyt mindezek 
lépcsőjén föl kellene hágni a voltaképeni lélektanba, 
faképnél hagy s beéri a «lelki» jelenségek némi csopor-
tosításával. Itt-ott szóba kerül még a lélek, de csak 
futólag s arra a kérdésre: van-e lélek s mi az? szerző-
ink lakonikus rövidséggel felelik, hogy nincs, vagy leg-
alább is nem lehet tudományos kutatás tárgya. 

Abban igazuk van, hogy a fiziologia a lélektanra 
nézve fontos segédtudomány. Hajdú-Zoltvány kitűnő 
tankönyve is ezt vallja. A lelki élet megértésére sokban 
fontos a test- és élettan ismerete is. De az már félszeg-
ség és túlzás, ha azt állítjuk, hogy csak a segédtudo-
mány ér valamit s a lélektanban csak az lehet tudo-
mányszerű, a mi nem annyira lélektan, mint inkább 
fiziologia. 

Oly fölfogás ez, mint hogyha pl. a természettanra 
ráfognók, hogy csak annyi benne a tudomány, a mennyi 
mennyiségtan van benne : egyedül a képletek, a számí-
tási műveletek, az egyenletek érdemelnek benne figyel-
met, a mit ezen felüt a természeti jelenségekről tudunk — 
a szín, hang, hő, mozgás, ellenállás, ruganyosság, elek-
tromosság tüneményei s alanyai — az mind csupa 
mesebeszéd. 

Wundt és köre terjesztette el ezt a helytelen, hogy 
úgy ne mondjuk : arrogáns fölfogást. Tagadhatatlanul 
nagyszerűk a fiziologiai kísérletek, melyekre támasz-
kodnak. De e kísérleti eredmények miatt sem volt volna 
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szabad elfelejteniük, hogy a fiziologia és a lélektan két 
lényegében különböző tudomány s hogy amaz mellett 
emennek még mindig megmaradt a jogosultsága. A fizi-
ologia a lélektant elősegítheti ugyan, de pótolni semmi-
kép sem pótolhatja. 

Már Schopenhauer keményen megrótta azokat a 
természettudósokat, a kik tégely és retorta helyett böl-
cseleti kérdésekkel foglalkoznak, melyekhez nem érte-
nek, legalább mint természettudósok nem.1 Sajnos azon-
ban, semmi sem divatosabb, mint, hogy természettudó-
saink a szakjukon kívül eső bölcseleti kérdéseket is 
kísérletező asztalaik mögül szeretnék eldönteni. Igy 
lettek a lipcsei fiziologusok is bölcselőkké, azaz jobban: 
megmaradtak fiziologusoknak, de kijelentették, hogy 
ezentúl fiziológiájuk az egyetlen tudományos lélektan és 
a mi nem fér be a kísérletező terembe, az nem tartoz-
hatik a bölcselet terére sem. 

A maga lovát dicsérő cigány jut az embernek eszébe, 
ha az ilyen fennenjáró szavakat olvassa : «Kétséget nem 
szenved, hogy a lélektan egyedül azon utakon és tere-
ken mozoghat, melyeken az exakt kutatás és kísérletező 
megfigyelés lehetséges ; ellenben semmikép sem lehet 
többé merőben megfigyelő s merő megfigyeléssel dol-
gozó tudomány».2 Figyelemreméltó a rejtett szofizma is, 
mely e rövid mondaton átcsillan : mintha bizony har-
madik lehetőség nem volna, az t. i. hogy kísérletet és 
megfigyelést egyesítve, nem fejleszthető-e további deduk-
ció és indukció oly lélektan útján, mely a fiziológiától 
teljesen különálló, valóban bölcseleti jellegű tudomány ! 

Az az öblös, magabizó hang, mely a német tudó-
sokat jellemzi, természetesen sokaknak imponál s a 
pszichofizikusok kara nagy biztonsággal zendít rá : «Csak 
a 19. század teremtette meg a tapasztalati lélektant 
(értsd : a fiziologiát, mert tapasztalati lélektan azelőtt 
is volt s a lélektant mint ilyent az újkori pszichofizika 
inkább temeti, mint teremti) s el lehet mondani, hogy 
a mai lélektant minden egyéb jobban érdekli, mint a 
élek lényege (és sok egyéb igen fontos lélektani kér-

dés) ; Lange Fr. A., a materializmus szellemes történet-
irója, joggal beszélt lélek nélküli lélektanról».3 

1 Ezekről a filozofáló fiziologusokról kissé drasztikusan, de 
egészében he lyesen nyilatkozik egy újabb író a következő szavak-
ban : «Nagj'on jó cs izmadia lehet valaki, a nélkül, hogy a bőrcser-
zéshez egy kukkot is értene ; és viszont senkisem tartja a csizmadiát 
filozófusnak, csak azon okból, mert nagyon jól érti a saját mestersé-
gét. Es ha a cs izmadiának eszébe jutna, hogy maga magát nagy 
filozófusnak tartsa s mindent a saját szempontjából ítélve meg, azt 
akarná elhitetni a világgal, hogy az ő cs izmái az emberi nem bol-
dogulására elegendők s minden egyéb törekvés és kívánság, mely a 
nadrág és kabát országába transzcendál, merő tévedés és előítélet : 
Iii ne nevetné ki az i lyent ? Pedig szórói-szóra, vonásról-vonásra 
i lyen azon fiziologusok eljárása, a kik minthogy a saját tudományuk 
nem foglalkozik a lélekkel, minden további fejtegetés nélkül kijelen-
tik, hogy a lélek létezése nem egyéb puszta föltevésnél. Az i lyen 
fiziológusokra joggal alkalmazhatjuk a tilalmat : Sutor ne ultra crepi-
dam ! Varga, maradj a kaptafánál! Az emberiség évezredes vándor-
lása fo lyamán m á s kérdésekkel is foglalkozott már eddig, mint az 
érzéki természettel, kövekkel, növényi és állati szervezetekkel ; ér-
deklődni szokott a politika, tudomány és művészet, jog és erkölcs, 
törvénykezés és szabadság iránt s azért a szűk látókörű materializ-
mus, mely mindent a saját rőfjével akar mérni s mindent a saját 
álláspontjáról akar megitclni, szükségkép nevetségessé teszi magát.» 
(Schulz-Bodmer, id. Hettingernél : Apologie des Christentums I. 144. 1.) 

2 Wundt : Grundriss der Psychologie 2, 1897, 24. 1. 
3 Hellpach W. : Grenzwissenschaften der Psychologie. 1Í1U2. 

Vorwort. 

Nem volnánk magyarok, ha ez a legüjabbkori tu-
dományos Schlagwort minket is nem verne le a lábunk-
ról. Remek látvány, mint rebegik utána a mesterek 
szavait íróink, főleg tankönyveink szerzői. 

Böhm még a legmérsékeltebb ; helyesen figyelmez-
tet rá, hogy a lélektan a fiziológiának hasznát veheti, 
de «ez rá nézve csak módszer (talán inkább : eszköz) 
nem cél» s «módszerül is csak kisegítő. A lelki tüne-
ményeket ugyanis jelentésük és értelmük tekintetében 
mindig a belső megfigyelés közvetlensége szolgáltatja . . .» 
(Lélektan, 18. 1.). Kár, hogy a részleges tárgyalásnál 
mégis többnyire megáll a fiziologikus és anatomikus 
adatoknál s nem annyira a lelki jelenségekről, ezek lelki 
okairól és immanens törvényeiről, mint inkább az azo-
kat előkészítő vagy kisérő anyagi folyamatokról és ezek 
törvényeiről beszél. 

Sárffy is megkülönbözteti a lélektant a fiziológiától, 
de azt hiszi, hogy a fiziologia kifejlődése előtt lélek-
tanról szó sem lehetett, és a régi pszichologusok ép 
emiatt sokáig «hiába tapogatóztak a homályban». (8. 1.) 

Simon mindjárt az előszóban siet magát hü pszicho-
fizikusnak vallani s mintha félne, hogy egyébként meg 
sem hallgatják, kijelenti : «A forrásmunkák szokásos 
hosszú jegyzékét mellőzöm (— ez mindenesetre legké-
nyelmesebb ! —) ; egyedül csak annyit jegyzek meg, 
hogy lélektanomban a fiziologia legújabb adatai foglal-
nak helyet». Nála különben már azért sem lehet sok 
különbség a lélektan és fiziologia között, mert a leg-
durvább anyagelviség híve. Neki az ember csak «bámu-
latos gépezet», «a magasabb lelki jelenségek ezen töké-
letes gépezet összmüködéséhez vannak kötve, a melye-
ket tehát csak akkor értünk meg igazán, ha vizsgálat 
tárgyává tesszük az élő szervezet azon egyes részeinek 
működését.. .» (3. 4. 1.) «Anyag és anyagi föltételek 
nélkül nincs é le t . . . a testhez és testi élethez oly szoro-
san fűződnek a lelki jelenségek, mint az anyaghoz az 
erő». «A lelki életnek, az összes szellemi működéseknek 
tapasztalás szerint (!) legfőbb szerve (!) az agyidegrend-
szer : agy nélkül nincs érzés, nincs gondolkozás ...» (U. o.) 
(Mellesleg mondva olyan okoskodás ez, mintha így 
következtetnénk : a zenemű-költészetnek legfőbb kelléke 
néhány árkus kótapapiros : mert kótapapiros nélkül 
nincs zenemű-költészet.) «Az agy fejlődésével összeesik 
a lelki élet fejlődése» (hogyan esik össze? azonos-e 
vele? avagy csak együttjár vele?); «azonban az agy-
idegrendszer oly végtelen finom anyagi részecskékből 
á l l . . . hogy physikai és chemiai sajátságainak szabatos 
tanulmányozása és mechanikai működésének teljes meg-
értése ez idő szerint a lehetetlenségek közé lartozik... 
Mindamellett a lélektan egyike a legfontosabb tudo-
mányoknak» stb. (5. 1.) «Tekintélyes fiziologusok állí-
tása szerint a lelki jelenségek nein egyebek, mint rend-
kívül finom és komplikált fizikai és kémiai folyamatok 
eredményei...» (6. 1.) E szélső materialista fölfogásnak 
megfelelően galamboknál és tyúkoknál is szellemi mű-
ködésről beszél (8. 1.) s oly meglepő önbizalommal 
dobálózik meg nem értett szavakkal és logika-ellenes 
következtetésekkel, hogy az ember csodálkozásból cso-
dálkozásba esik afölött, hogy minálunk ilyen gyarló művet 
tankönyv gyanánt lehet használni, a fölnövekedő ifjúság 
értelmi és erkölcsi kiművelésének befejezése céljából. 

Szitnyai Elek is kategorikusan beszél : «a mai lélek-
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tannak, ha a tudománj' nevére jogot formál, fiziologiai 
lélektannak (is) kell lennie». (4. 1.) E fölfogás az egész 
könyvnek irányelve marad, bárha a szerző — valószí-
nűleg dicséretes nevelői ösztönből — a következetesség 
rovására hellyel-közzel elhagyja a rideg fiziologikus 
irányt és magasabb, mondhatni : metafizikai szempon-
tokra emelkedik. De általában ő is hű a mestereihez : 
a lélektan nála is inkább testtan, mint lélektan. A test 
és lélek kölcsönhatásáról szólva azt hiszi, elég, lia mind-
járt az idegrendszerre csap át, «a lelki élet tüneményei-
nek e tulajdonképeni szervére» (17. 1.), mintha mindaz 
szerv volna, a mi akár mint külső segédeszköz, akár 
mint különnemű föltétel a szellemi élethez szüséges. 
Sok szép apróságot mond el a fiziológiából, az érzék-
szervek berendezéséről, az érzelmek és indulatok testi 
velejáróiról, frenologiáról, álomról, liipnotizmusról és 
lelki betegségekről ; a mi magában véve nagyon helyes 
volna, — főleg ha állításaiban a komoly tudomány ada-
tait nem vegyítené darvvinista mesékkel, — lia nem fe-
lejtené el, hogy a fiziologia mindig csak alárendeltje, 
előkészítője a lélektannak, a minthogy tárgya : a fizi-
ologiai tünemények is mindig csak előkészítői s alá-
rendelt melléktényezői a lelki tüneményeknek. Hiába, 
azzal, hogy apróra leirjuk, miként haladnak testünkben 
az idegszálak, hová vezetnek, milyen alakban, pálcikák-
ban, csapocskákban végződnek-e stb. a lelki tényt : a 
szirt fölfogását, érzéklését semmivel sem magyaráztuk 
meg világosabban. A mint a zongora húrjainak, billen-
tyűinek, pedáljainak és egyéb alkatrészeinek leirása, 
vagy a billentyű megütése által keletkező mozgás tovább-
származásának megfigyelése egymagában soha senkit 
nem tehet sem zeneművésszé sem a hang természeté-
vel meg nem ismertet senkit, legkevésbbé a siketnémát, 
épúgy nem elegendő a lelki tünemények alapos, lélek-
tani ismeretére, lia azoknak anyagi velejáróit, hogy úgy 
mondjuk szerszámait apróra leirjuk. Az ilyen fiziologi-
kus lélektan örökre tehetetlen marad azon föladatokkal 
szemben, melyek megoldására a lélektan első sorban 
van hivatva s egyenesen nevetséges dolog az ilyen lé-
lektantól azt várnunk, hogy helyes önismerethez és 
nemesebb életcélokhoz vezessen, mint Simon hiszi (5. 1.), 
vagy hogy «a józan, bölcs élethez» közelebb vigyen, 
«önismeretre és emberismeretre tanítson» s «eszünk és 
szivünk nevelését nagyban előmozdítsa». (Szitnyai, 13. 1.) 

Liebig, a nagy kémikus, de a ki a kémiai folyama-
tok mögött a testben a lelket is észre tudta venni, nagyon 
helyesen mondta : «A merő tapasztalati tények túlzó 
hangsúlyozása gyakran csak a mélyebb gondolatok 
hiányának ismertetőjele és nem a gazdagság, hanem a 
szegénység az, a mely ezernyi lim-lom tömkelegébe és 
nagy csomó szakadozott ruhadarabba rejti meztelen-
ségét. . .»' ^ Banc/ha Béla S. J. 

K a t h . E g y h á z i Z e n e k ö z l ö n y . Az egyházi zene 
összes ágaira kiterjedő havi folyóirat. Az Országos Ma-
gyar Cecilia-Egyesiilet hivatalos közlönye. Szerkeszti Bttn-
dala János dr. Budapest. Előfizetés egy évre 3 K 20 fillér. 

Időnkint egy-egy katholikus folyóiratunkra föl szok-
tuk hívni a kath. közönség figyelmét. A «Zeneközlöny» 
specialista lap és a szükségesek közül való. A vallásos 

1 Chemische Briefe, 40. 1. 

élet előmozdításában egy kevéssé méltányolt, de talán 
annál fontosabb ügyet, a korrekt egyházi ének és egy-
házi zene művelésének ügyét szolgálja. Küzd a hanyag-
ság és a nembánomság ellen, mely templomainkat 
még a XVIII. században ellepte, abban a korban, me-
lyet az irodalomban a hanyatlás, az egyházi művészet-
ben a rokokó- és copf-stíl korszakának nevezünk s me-
lyet ezen az utóbbi téren azóta se tudtunk egészen ki-
heverni. Az a bizonyos hanyatlás még most is látható a 
mellénynek beillő kazulák,a korcsmába beillő chorusi éne-
kek és a kimondhatatlan stílű vidéki templomok képében. 

Az elvilágiasítás, a pro tanság, az imádkozni nem 
tudó, de a szent helyen is érzéki kéjelgést kereső lélek 
tolakodott be oltárainkhoz és chorusainkra, ide is be-
vezette a primadonnákat, a trillákat, a szerelmi dalt s 
ha nagyot akart mutatni, produkált operát vagy operet-
tet. A vége az lett, hogy az élet komoly pillanataiban 
Istenhez emelkedni akaró lelkek megundorodtak ettől, 
nem mentek többé oda, a hol szent áhítat helyett csak 
Werther keserveit kínálták nekik s templomaink üresedni 
kezdtek. 

Ujabban azonban üdvös föleszmélést látunk a tem-
plom körül és a templomokban; sok mindenfélében 
visszatértek az elhanyagolt régi helyes útra, legnehezeb-
ben megy a javulás az egyházi ének és zene reformja 
körül. Ez még jobbára profán, a régi romlott mederben 
folyó; még ma is, ha nagyot akarnak ünnepelni, akár a 
színházban, megszólaltatnak egy-egy szólózó énekesnőt 
vagy jó hangú baritonistát és meg vannak győződve, 
hogy a cliorusra fölnéző, beszélgető, nevetgélő templomi 
közönség csakugyan dicsérte az Istent. 

Ez a kis folyóirat, melynek ezidei 4. száma fekszik 
előttünk s mely egyik szerkesztői üzenetében panaszosan 
említi: «mi érezzük annak hátrányát, hogy a közlöny 
terjedelmét korlátolni kellett», küzd a profán áramlat 
ellen, a közöny nagy tengerében. Hogy a legnemesebb 
ügy szolgájának így kell beszélnie! Hogy, midőn akad-
nak, a kik a sok nemtelen sportra, hiú, testet-lelket ölő 
szenvedélyek kielégítésére százezreket pazarolnak el, a 
legmagasztosabb lelki élvezet terjesztőjének, a templomi 
ének és zene legművészibb faja kínálójának kolduskenyé-
ren kell tengődnie. 

Nem élvezett az igazán életében, a ki gregorián 
miseéneket nem hallott. Nein ismeri az a lélek felma-
gasztosult állapotát, nem is gyanítja, miről van szó, a 
ki ilyen misén jelen nem volt. Egyszer Pécseit, másszor 
Prágában, az emmausi bencéseknél, voltam jelen az 
ilyen istenitiszteleten s azóta se tudom felejteni. 

Egyszerűen tehát irói kötelességet mulasztanánk, 
lia erről a folyóiratról, annak fontosságáról nem szól-
nánk, ha szélesebb körben nem hívnók föl reá a figyel-
met. Hogy mi célt szolgál, talán legjobban megértetjük 
a közönséggel, lia ide írjuk egyik «vegyesét». «Egy idö 
óta a nag3'Szombali Orsolya-szűzek templomában nem 
hallhatók már a különféle solo-áriák. A fáradhatatlan 
ének-tanító apáca észrevette a dallamoknak nem egy-
házi jellegét és lassankint a klasszikus zenemü-irók da-
rabjai kerülnek előadásra. Nem is kívánhatunk rögtön 
tiszta gregoriánt! Csak lassan, de biztosan előre! Kár, 
hogy a konviktusban, a hol azelőtt oly szépen megin-
dult a reform, most nincs arra alkalmas énektanár.» 
A gregorián-ének zászlóját hordozza körül a «Zeneköz-
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löny», mely ének ismét szent helyekké avatja majd tem-
plomainkat. 

A szám tartalma különben : Pange lingua (magya-
rázat). Az egyház ősi imáinak alakja. A többszólamú 
egyházi énekek tanulmányozásáról. Az egyesületi ügyek 
rovatában síkra száll ama modern művészeti áramlat 
ellen, mely «a művészetet emancipálni törekszik az egy-
ház, a vallás és annak minden hagyományos uralma, 
befolyása alól». Az irodalom rovatában több ujabb mise-
szerzeményt ismertet. Ebből látjuk, hogy valóban lan-
kadatlanul igyekszik kitűzött célját szolgálni. 

Kinek ajánljam? Fordulok a művészet kedvelőihez, 
a kiknek van érzékük a szép iránt s ilyenek sokan van-
nak a felsőbb körökben. Urak, mennyi pénzt pazarolnak 
önök lovakra, kutyákra s megnevezhető és megnevezhe-
tetlen sportokra. Van ellenben a szépnek egy neme, 
szebb, megindítóbb, felemelőbb sok másnál s ez a ko-
moly egyházi ének és zene, a sok közül forduljon tehát 
egynéhánynak figyelme erre is s ne hagyják annak köz-
lönyét kolduskenyéren tengődni. A kinek Isten módot 
adott, gondoljon olykor a templomra is, szebb annak 
útján az élet, mint a kalandok útján szerzett sok nyo-
morúság, mely csak Szász Károly «Koldusasszonyait» 
szaporítja. Napilapjaink pedig irodalmi rovataikban első 
sorban ilyen szükséges közlönyökre hívják föl a közön-
ség figyelmét s ne az írók utánjárása szerint mérjék a 
dicséreteket. Az a benyomásom, hogy a közönség nem 
is tudja, létezik-e egy ilyen közlöny, e helyett azonban 
annál többször olvassa a profán dolgot, hogy ezek és 
ezek szólóztak ebben és ebben a templomban. A sajtó nem 
ezzel mozdítja elő a felelte kívánatos egyházi reformot. 

Természettudományi levelek• ('•) 
Nagyrabecsült ifjú barátom ! ön bizalommal fordul 

hozzám és felvilágostítást kér. Azt írja, hogy a «Művelt-
ség Könyvtárának» II. kötete, nevezetesen «Az ember 
származásáról» szóló része (37. 1.), valamint Haeckel-
nek egyik barátja révén kezébe került műve, a «Welt-
rätsel», teljesen megzavarta. Keresztény hitében meg-
ingott, mert úgy látja, hogy a mit a Bibliában a 
Genesis nyomán tanult, hogy a növények, állatok s 
végül az ember az Isten teremtményei, azt a ter-
mészettudomány ma egyszerűen a természetes és 
lassú fejlődésből magyarázza s semmisem állott elő 
készen, oly formán, a mint azt a bibliai teremtés-
történet előadja. Úgy látom — így szól levelében — 
ezekből a könyvekből, hogy a természettudósnak elég 
az anyag, a természeti erők és hosszú idő s megfejti 
belőlük a természet összes lényeit, a mint ma nagy 
változatosságban szemeink előtt látjuk. Istenre és terem-
tésre úgy látszik semmi szüksége. Oly tények előtt 
állok, melyeknek meggyőző ereje elől nem mene-
külhetek. Ez levelének rövid tartalma. Szóval ön azt gon-
dolja, hogy hite és a természettudomány mai állí-
tásai közt kiegyenlíthetetlen ellenmondás van s mivel 
ilyen főbenjáró ügyben tanácstalanul, kétkedve áll, 
kéri tanácsomat, kér felvilágosítást. 

Szívesen szolgálok vele s engedje meg, hogy itt 

a Religióban válaszoljak önnek, talán másoknak is 
hasznára lesz. Mindenekelőtt figyelmeztetem, hogy 
ne nézze oly sötétnek az állapotot s hitét oly meg-
ingatottnak, mint az említett olvasmányai után vélni 
látszik. Baj csak a könyvekben van meg, az írók tollú-
ban, de nem a tudományban s a tudomány által fel-
ismert tényekben. Olvassa csak el figyelmesen Bangha 
cikkeit a közkeletű bölcseleti félszegségekről s meg-
győződik róla, hogy az írót s az írónak állításait 
sokszor mennyire nem lehet azonosítani a tudomány-
szakkal, mellyel foglalkozik s mennyire nem lehet a 
bölcselet beigazolt szavának venni mindazt, a mit 
az ott felsorolt írók a bölcselet nevében mondanak. 
A tudomány nem ismer előítéletet, az író pedig 
telve lehet vele, kivált ha az előtte kevésbé ismert 
vallási kérdésekre csap át. Szakasztott ilyen a mi esetünk 
is. A származástan (Entwicklungslehre), mely, mint 
mondja, az említett írók olvasása közben annyira 
megzavarta, nem oly veszedelmes se Mózesre, se az 
ön keresztény világnézetére, mint azok az írók fel-
tüntetik. Egyáltalán nem az atheismusnak terméke, 
mint némelyek gondolják, hanem a természettudo-
mány búvárkodásai között természetesen előállott 
ú jabb kérdés, mely minél inkább levetkőzik ma jd 
feltevéses természetéből (ma még csak hipotézis !), 
hivatva van mélységes perspektívát nyitni az Isten-
nek a természetben rejlő gondolataiba, terveibe. 
Hivatva van ismereteinket oly fokban gazdagítani, a 
mihez képest Kopernik, Keppler, Newton felfedezései 
csak kis mértékben hasonlíthatók. 

Ne féljen azért tőle, ne féltse tőle hitét s 
lia könyvekkel szemben könyvekre van szüksége, 
melyek a tudomány adataival számolnak be s nem 
lesipuskáznak a nekik tiltott területen, olvassa el 
Platz «Az ember», vagy, lia nagyobbat akar, Banké 
«Der Mensch» cimű művét, (ábrát is számosat talál 
bennük) ; a kérdés elméleti értékeléséről pedig Was-
mann : Der Kampf um das Entwicklungsproblem 
in Berlin zseniális művét s azonnal megkülönbözteti 
az ön által olvasott könyvekben, mit kell tulajdoní-
tani a természettudománynak s mit az illető író 
egyéni szuggesztiójának. 

A fajok átformálódásának, egymásból való fejlő-
désének kérdése a 19. század eleje óta van napiren-
den, fölidézte pedig az állat és növény-világ behatóbb 
tanulmányozása, különösen pedig az ásatások folytán 
felszinre került régi állat- és növénymaradványok 
(fossil fauna és flóra) s az ezekkel foglalkozó palaeon-
tologia. Önként kínálkozott a kérdés: mi össze-
függés van a ma meglévő állat- és növényvilág s a 
régen elhalt elődeik közölt? A ásatagok bizonyos 
fokozatos fejlődést, tökéletesedést, differenciálódást 
tüntetnek fel. Lamarck 1809-ben elsőnek úgy fogta 
fel a dolgot, hogy a ma élő fajok különböző korúak 
s idők folyamán fokozatosan egymásból fejlődtek. 

Ezzel megindult a nagy vita. Cuvier és iskolája 
Lamarck gondolatával szemben a fajok állandóságát 
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vitatta s az egymást felváltó ősi geologiai korok új 
és új faunáját és flóráját ismételt teremtéseknek tulaj-
donította. A fajok állandósága és a fajok változé-
konysága a természetes fejlődéssel lett a két ellenté-
tes jelszó, míg a tények s kutatások szaporodása 
folytán az utóbbi nézet általánossá lett. A helyzetet 
jól jellemzi Gorka, midőn azt mond ja : «Manapság 
a származástan igazában úgyszólván egyetlen egy 
szakember sem kételkedik, ellenben a darwinizmus 
magyarázatában nem mindenki talál megnyugvást». 

Ennek a megkülönböztetésnek az értelme az, 
hogy a lamarcki alapgondolat, a növény- és állat-
világ lassú, természetes fejlődésének hipotézise közel-
ismerésben részesül, ellenben a mód, hogyan mehe-
tett az végbe, ma még földeríttetlen. Darwin részese-
dése a nagy vitában erre a miként-re vonatkozik, ő 
t. i. a származástanhoz csatlakozva, a fejlődés módját 
a természetes kiválogatódás (selectio) hipotézisével 
igyekezett magyarázni, a növényekre és állatokra 
ható csupa külső tényező felvételével, a célszerűség, 
tehát a fejlődőkben létező belső törvények kizárásá-
val s ez az, a mit ma már elégtelennek tartanak s a 
darwinizmus, mint magyarázó hipotézis, sok pontjá-
ban körúlbelől elavultnak tekinthető. 

A darwinizmus, jóllehet annak nevét halljuk 
legtöbbször, és a származástan a tudományban tehát 
nem azonos fogalmak s egyáltalán nem egyenlő az 
istentelenséggel, mint a minek a közélet a német 
túlzók s nevezetesen Haeckel és Büchner agitációja 
folytán szokta tekinteni, hanem egy hipotézis a szár-
mazástan keretében, mely, bebizonyulván alaptalan-
sága, elmulhatik, anélkül hogy a fejlődés gondolata 
kárt szenvedne. Darwin maga, miután mai állatjain-
kat és növényeinket csak kevés (4—5) vagy épen 
egyetlen egy ősi típusra vezette vissza, ezeknek az ősi 
t ípusoknak létrejöttét a Teremtőnek tulajdonította. 
(A fajok eredete. Ford. Dapsy László 1873. II. 333. 1.) 

Ime, ebben áll a származástan, mely az ön olvas-
mányaiban sok oda nem tartozó toldalékkal s telje-
sen alaptalan következtelésekkel fölsallangózva, any-
nyira megzavarta. Feladata a legősibb földrétegektől, 
a legelső tlóra és fauna-maradványoktól kezdve a mai 
napig a növények és állatok egymásutánját megállapí-
tani és az egymásutánt a fajok természetes kialakulása 
utján megmagyarázni. Megjegyzem, hogy a hipotézis 
feladatának mindkét része még nagyon messze áll 
a tökéletességtől, a világos, helytálló felelettől; még 
sok víz fog lefolyni a Dunán, míg a tudomány sej-
téseit e terén biztos tudás váltja fel. Nem tárgya 
ellenben a származástannak, mint természettudományi 
hipotézisnek, az élet kezdetét megmagyarázni. Vájjon 
az organizmusok keletkezését a teremtésnek vagy 
ősnemződésnek kell-e tulajdonítani természetbölcse-
leti kérdés, mely a származástan,mint tisztán természet-
tudományi probléma körébe nem tartozik s az ön olvas-
mányai abban vétenek, hogy nyilvánvaló célzatosság-
gal illetékességük határain túlcsapongnak. Dudek. 

G. B u d a p e s t . Színházi múzsánk valóban teljesen 
szemérmetlen lett s a feminizmus korát kellett megélnünk, 
mikor a szemérmetlenségeken végre a férfiak kezdenek 
pirulni, a nők ellenben — jobbára hebroni rózsák — csak hogy 
a mellüket ki nem kacagják, annyira mulatnak. No ilyen 
feminizmust a rabinus sem tanít, itt valami újfajta tífuszos 
járvánnyal van dolgunk, mely a XX. században csúffá akarja 
tenni az állatinál magasabbra hivatott emberi természetet ; 
nem volna itt az ideje a hatóságnak útját állani a terjedő 
járványnak ? 

O. De j t e . A kérdés mindenesetre fontos, szinte főben-
járó ; nyilt szavú és őszinte megvitatása nagyon célszerű. 
Legközelebb hozom. 

!.. B u d a p e s t . Ugyan kérem, ne vegye oly tragikusan a 
dolgot, a német arra azt mondaná : lächerlich. A csizmadia, 
az üveges, az asztalos s így tovább mind tiszteletreméltó 
mesteremberek a maguk iparos-körében, de midőn valamelyik 
felcsapva szociáldemokratának a csillagászatról kezd szavalni 
s játszva a felvilágosultat, úgy vágja oda a tromfot, hogy 
mit beszéltek ti katholikusok, a csillagászat elhódította Istentől 
az eget, nincs számára hely, — a bajuszos bácsit oda kell 
vezetni az elemi iskolás fiúhoz s megmutatni neki annak kis 
katekizmusát, hadd lássa, amit elfelejtett, hogy Istentől se a 
csillagászat az eget, se a geologia a földet el nem hódíthatta, 
mert — a kis gyermek is ezt felelné—Ő mindenütt jelen van. 
Az egész Strauss Dávidtól elpotyogtatott frázis, amit a mes-
terségüktől megfutott új «tudósok» ismételgetnek. 

P á l y á z a t . 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

a következő pályázatot hirdeti : 
A budapesti kir. magy. tudományegyetem hittudo-

mányi karán az egyháztörténelmi rendes tanszék meg-
üresedvén, betöltésére pályázat hirdettetik. 

E tanszékkel egybe van kötve : 6000 korona évi fizetés, 
további szolgálat után ötödévenként 800 koronával emel-
kedő, legfeljebb 4000 korona korpótlék, nemkülönben 
1600, a harmadik ötödéves korpótlék esedékességénél 2000 
koronára emelkedő lakáspénz, végül az 1904. évi I. t.-c. 
alapján járó 400 korona személyi pótlék. 

A pályázó katholikus egyházirendbeli férfiak korát, 
végzett tanulmányait, megfelelő theologiai képzettségét, 
irodalmi munkálkodását és eddigi működését igazoló ok-
iratokkal s püspöki elbocsátó levéllel fölszerelt folyamod-
ványok a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez címezve, 1908. évi május hó 15-ig a budapesti 
tudományegyetem hittudományi karának dékáni hivatalá-
nál nyújtandók be. 

TARTALOM: A magyar földön. (Hogyan ítélnek 
rólunk külföldön ?) Netterié Domonkostól. — Kálmáncsehi 
Domonkos. V. (Vége). Sörös Pongráctól. — A nemzetiségi 
elv és a kereszténység. III. Mihalovics Ede dr.-tól. — 
Szent Ferenc harmadik rendje. (Szociális tanulmány). 
III. (Vége.) —Z-től. — Egyházi világkrónika. —y—la-
tol. — Irodalom. Bölcseleti félszegségek. VI. (Lélektan 
és fiziologia.) Bangha Béla S. J.-től. — Bundala : Kath. 
Egyházi Zeneközlöny. — Természettudományi levelek. 
I. Dudektöl. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaiieuni nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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megnyitó-beszéde a S Z E N T - I S T V Á N - T Á R S U L A T 

m á j u s 7-én tartot t közgyűlésén. 

Nagyméltóságú Elnök Úr! 
Tisztelt Nagygyűlés ! 
Bármily megtisztelő legyen is r á m nézve Magyar-

ország fmgú Hercegprímása 0 Emjának , a Társulat 
nmlgú d n ö k é n e k kérelme folytán hozzám érkezett 
azon, ál talam természetesen csak szívesen fogadott 
parancsa, hogy a Szent-István-Társulat ez évi nagy-
gyűlésén elnököljek, megvallom mégis, hogy e kegyes 
fölhívás, legalább szubjektive, nehéz föladat elé állí-
tott, — szubjektive mondom, azaz saját személyemet 
illetve: mert, a ki legszorosabb hivatali kö römön 
kívül nem szeretek a nyilvánosságban szerepelni, 
hogy és miként beszéljek e nagytekintetű gyűlés előtt, 
mely elé semmiségekkel j á ru ln i nem mernék, nagyobb 
a rányú kérdésekkel foglalkozni pedig színe előtt talán 
képes sem vagyok. 

Azonban, tiszteletteljes tekintettel az említett két 
magasrangú személyiségre, le kellett küzdenem aggo-
da lmaimat s tárgyat keresnem, a melyről e nagy-
gyűlés, — a kathol ikus együvétartozás ezidőszerint 
még egyediili á l landó ezen exponense előtt beszéljek. 

Sajnos, talán a kellőnél könnyebb volt azt talál-
nom, csak szét kellett pár pi l lanatra néznem társa-
dalmi életünk mezején, hog}r f á jda lommal szemléljem 
a m a lázas kapkodást , ama nagy részben okadatolt 
ál talános elégedetlenséget Európaszer te s nem leg-
kevésbé hazánkban, mely nap ja inka t jellemzi, és 
szemlél jem a közszellemnek oly nagymérvű meg-
tévesztését és eltévelyedését, hogy a csendesen figyelő 
néha önkénytelenül is azt kérdezhetné : van-e még 
józan ész a világon, az ember i f e j ekben? s hova 
vezetend m i n d e z ? . . . 

S a felelet e r r e ? 
Van, igenis van még józan ész, de a kikben van, 

azok iszonyú ter ror izmus alatt á l l anak : a gonosz, 
keresztényellenes irányzatosság ter ror izmusa alatt, s 
nem mernek mozogni, mer t régóta, a legújabb időkig 
a társadalmi élet terén laza csapatot képeztek csak, 

összefüggés, összetartás, szervezet és vezetés nélkül 
és e laza csapattal szemben, mint mondom, i rány-
zatos ter ror izmus áll, a maga részéről szervezve, 
nyíltan és titkon, fegyelmezve akár egy rabszolga-
csapat, melynek ra j ta élődő vezérei, nyil tan be nem 
vallható célok érdekében, jóhiszemű tájékozat lan-
ságával visszaélve, és az eszközökben épen nem válo-
gatva, hangzatos, és az ember i észjárás legalantasabb 
ösztöneire számító szólamokkal és jelszavakkal egyre 
ámí t ják ugyan, d'e ö n k é p e n boldogíthatni , mint saját 
j obb tudásuk ellenére ígérgetik, soha sem fog ják ; 
mer t az emberi t á rsada lmat oly, épen e társadalom 
természetéből folyó, tehát megváltozhat lan tényezők 
és viszonyok igazgatják, melyek bizonyos utopisticus 
á lmok teljesülését örökké lehetet lenné tették, teszik 
és teendik. 

Eszközöket említettem, melyeket a terror vezér-
emberei , válogatás nélkül fölhasználnak a tömegek 
föllázítására és megtévesztésére. Ezek közé tartozik 
az is, hogy ámított követőit, a tagadhatat lan nehéz 
ba jok sűlya alatt roskadozó népeket egyelőre és leg-
első sorban a kathol ikus Egyház, de egyáltalában a 
kereszténység, annak tanai és szolgái ellen izgatják, 
vagyis : hogy egy náluk is nagyon divatos szót hasz-
ná l j ak : fanatizálják, mintha ezek: a kath. Egyház, 
sőt tovább megyek : a kereszténység egyáltalában, 
annak hit- és erkölcstana és ezekből származó vi-
lágnézlete lennének okai a milliók k ín ja inak és ver-
gődésének, lennének okai az á l lamokat és nemzete-
ket kiszipolyozó uzsorának, az abból származó el-
szegényedésnek és általános nyomornak , — min tha 
ezek lennének okai a köz- és társadalmi élet m a j d 
minden mozzanataiban és viszonyaiban muta tkozó 
ledérségnek, lelketlen- és lelkiismeretlenségnek, a 
kölcsönös igazság és méltányosság érzete m a j d n e m 
teljes h iányának, szóval mindamaz anyagi és szel-
lemi zülledtségnek, mely napja inkat je l lemzi! 

Mind ennek a katholicizmus, mind ennek a ke-
reszténység lennének okai ? . . . 

Ki n e m látja itt a taktikát, melyet nem csekély 
mérvben a kereszt elleni gyűlölet sugalmaz, de a 
mely a többiben oda céloz, hogy hamis és hazug 
útjelzőket állítsanak föl, melyek segítségével a rövid-
látó és a dolog mélyére nem tekintő, tekinteni m á i ' tJ 
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ran nem is képes szegény, bajlódó és küzködő tö-
megekel örökös tévkörben vezessék körül. 

Ez eddig sikerült és sikerülni fog mindaddig, 
míg nem sikerülend a hazugság szavával szemben 
érvényesíteni az igazság szavát, hogy nyíljanak a se-
gítségért kiáltók szemei s hogy megszűnvén a lidérc-
nyomás az oly soká gonoszul rászedettek milliói 
mint már annyiszor láttuk a történelemben föl-
ocsúdva visszatérnek oda, a honnan álnokul elcsalni 
iparkodtak őket: vissza a kereszthez, annak tövében 
keresve és találva sorsuk jobbrafordulását, szellemi 
és anyagi megnyugvásukat. 

Nincs kétség benne Uraim és csak igen vesze-
delmes optimizmus képzelhetné az ellenkezőt, nincs, 
mondom, kétség benne, hogy e fordulat beálltáig a 
keresztény eszmének még nagy, talán véres küzdel-
meken keilend keresztül mennie ; de el fog, mert el 
kell jönnie a pillanatnak, midőn az igazság, épen a 
benne rejlő isteni szikra erejénél fogva, keresztül 
törend azon vastag ködrétegen, mellyel gonosz szán-
dékosság, nem ritkán hazug áltudomány mezébe bur-
kolva, elég soká már elhomályosítja; el kell jönnie 
ama pillanatnak, melyben új életre ébresztő, áldó 
nap gyanánt fog fölragyogni a nehéz álomból kelők 
előtt Szentatyánk jelszava : «Omnia restaurare in 
Christo» — «Krisztus szent nevében, Krisztus szent 
tana után indulva kell, hogy a világ boldog meg-
újulása történjék»; ez az, a mire szükségünk van, 
ez az egyedül igazi «reform» — vissza Krisztushoz! 

De ép, mert erre szükségünk van, mert e nél-
kül semmire sem megyünk, nem szabad a dolgok 
jobbrafordultát tétlenül, csak amúgy Isten jóvoltá-
ból várnunk; nem szabad elfelejtenünk, hogy a 
kereszt diadaláért fáradva és küzdve, keresztény, 
vallásos kötelességet teljesítünk. S ha széttekintek 
hazánkban, mintha minden vad lárma dacára mégis 
egy jobb jövő hajnalpirkadását merném észrevenni. 
Mozgunk, iparkodunk, sőt már is némelyek meg-
lehetős boszantására figyelemre méltó eredménnyel 
működünk az irodalom, a napisajtó terén, — moz-
gunk, iparkodunk, sőt az ellenfelet már is nyugta-
lanító eredményeket értünk el a társadalmi sorako-
zás terén. Mindkét mozzanatot szivem mélyéből 
üdvözlöm, mert és a meddig — a miben különben 
a jövőre nézve sem kétlem, — Anyaszentegyházunk 
megváltozhatlan szervezetének keretén belül ma rad ; 
üdvözlöm és mindinkábbi felvirágzását óhajom, mert, 
eddigi tapasztalataink szerint, e párhuzamos mozgal-
mak ama megingathatlan sziklán állanak, melyen a 
pokol kapui nem vesznek erőt, melyet sem a szá-
mító gonoszság, sem a félszeg tudákosság zavaros 
hullámai fel nem dönthetnek, alá nem moshatnak, — 
ama sziklán állanak, melynek ormairól ép e napok-
ban ismét hirdeté Krisztus földi helytartója, hogy 
valamint hiábavaló volt az irányt vesztett, bár legje-
lesebb elmék vergődése Tertulliántól Pasaglia és 
Döllingerig, úgy manap is csak az találja az igazsá-

got, a ki az apostolok fejedelmével, Péterrel m o n d j a : 
«Domine, ad quem ibimus ? verba vitae aeternae 
babes — Uram, kihez menjünk, az örök élet igéi 
Nálad vannak.» 

A Szent-István-Társulat ezen nagygyűlését meg-
nyitom. 

A nemzetiségi elv és a kereszténység. (]V.) 
A nemzetiségi elv az emberi nem egységének 

tagadásából indul ki. Az államoknak ugyanis nem 
más okból kell egy nemzetiségűeknek lenniök, mint 
ha föltételezzük, hogy csak ugyanazon nemzetiségűek-
nek van egymáshoz közük, hogy csak ezeknek vannak 
közös érdekeik, közös erkölcsük és életcéljuk, a mi 
által minden mástól különböznek, egy magában ön-
álló fajt képeznek. Másképen alig magyarázhatjuk az 
említett követelményt, miután az állam van hivatva 
az érdekek védelmére és az életcél megvalósítására, 
tehát mint lia a faji jellegtől függne azoknak minő-
sége. E szerint a nemzetiségeket semmi sem köti 
össze, idegenek egymásra nézve, szeretet és igazság-
nak köztük nincs helye, mert különben ellehetnének 
egymással egy államban is. Mi más ez, mint az em-
berek egy törzsből való származásának tagadása. Mert 
ha az emberi nem egységét elfogadjuk, érthetetlen, 
miért nem alkothatnának az emberek fajra való te-
kintet nélkül oly társaságot, melyet államnak neve-
zünk ? 

Ha ehhez hozzávesszük a nemzetiségi elvnek 
olyatén megszorítását, hogy csak a rátermett natiók-
nak j á r az említett jog, még kirívóbb a keresztény-
ellenes fölfogás. Ebben ugyanis ki van mondva, hogy 
a nemzetiségeknek nincs egyenlő életcéljuk, az egyik 
uralomra, a másik szolgaságra van teremtve, szóval 
hogy a természet urakat és szolgákat nemz. Mel-
lőzve azt a körülményt, hogy ilyen megkülönbözte-
tés az ököljogot idézi föl, mert nem lévén a képes-
ségei meghatározó kritérium, csak a történelmi lé-
nyek vehetők irányadókul, már pedig ilyen tények 
véghezvitelére minden nemzetiség Vállalkozhatik s 
öklével szerez jogot, hogy kimutassa képességét; 
mondom mellőzve ezt a barbár következményt, csak 
arra akarok rámutatni, hogy az említeti megszorítás 
is az emberi nem egységének tagadásán alapszik, 
mivel különböző életcél és képességek különböző 
emberi természetet tételeznek föl, vagyis lényeges 
különbséget az emberek között. 

Összeegyeztethető-e ez a keresztény tannal, mely 
szerint mindnyájan testvérek vagyunk? Annál ke-
vésbbé, mert az emberiség életébe beviszi a létért 
való küzdelem és kiválás elméletét. Ez az elmélet 
föltételezi, hogy az állatfajokat a létért való küzde-
lemre termett életerő állandósítja, míg a gyöngéb-
bek elpusztulnak; az emberiséget ilyesmire fölhívni 
homlokegyenest ellenkezik a szeretetet és irgalmat 
hirdető keresztény erkölcstannal. 
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Azért, míg a keresztény elvek uralkodtak, a nem-
zetiségek békében éltek egymással s a mint azok 
uralma hanyatlani kezdett, kitöri mindenfelé a gyű-
lölet, eltűnt a fölfogás, hogy az emberek egymásban 
testvért lássanak s míg egyrészt saját jogaikat túlsá-
gos féltékenységgel kezdték védeni, másokét el nem 
ismerték, vagy legalább közömbösek lettek irántuk. 
Lassan vallásilag is elzárkózni törekedtek egymástól 
nemzeti egyházak sürgetésével. Első ilyen nyomait 
a nemzetiségi elvnek a XV. század forradalmi zsina-
tain találjuk, oly korban, melyben a pogány klassziku-
sok kezdtek a szellemeken uralkodni. Ivonstanzban és 
Bázelben nemzetiségek akartak dönteni hitcikkelyek 
fölött. S ez az irány azulán tovább fejlődött; Luther 
a német nemzet önérzetére apellál, a kálvinizmus 
magyar vallás álarca alalt tart bevonulást hazánkba, 
a Bourbonok a gallikán egyházért lelkesednek, az 
angolok állami egyházat szerveztek s napjainkban 
sem ismeretlen a nemzeti egyház vágya. 

Tények bizonyítják, mennyire ellenkezik a nem-
zetiségi elv a kereszténységgel, mert Krisztus helyébe 
a natiót helyezi. Mi mást jelent az a mondás, hogy az 
ember előbb a nemzeté s csak azután keresztény ? Pedig 
hogy a nemzeté lehessen valaki, előbb embernek kell 
lennie, már pedig az ember, mint ilyen, keresztény, 
igaz lévén Tertullián mondása : Anima humana na-
turaliter Christiana. S ezt még vívmánynak nevezik, 
mert ebben a nemzetek öntudatra ébredését lát ják; 
szomorú vívmány, mely két évezreddel vetette vissza 
az emberiséget és összekuszálta a társadalmi életet. 

A Bourbonok által imádott nemzeti állam el-
nyelte a királyságot s a nemzeti öntudattól és haza-
liságtól duzzadó franciák hódító hadjáratra küldték 
a nemzetiségi elvet s azóta nincs oly nagyravágyó 
kalandor vagy önző akarnok, a ki ezt az elvet ne 
írná zászlajára, mivel így lehet legkönnyebben el-
ámítani másokat. Hiábavalók voltak Demosthenes 
filippikái, mikor Macedoni Fülöp görög nemzeti ér-
dek mezébe burkolta hódító terveit, hiába folyt pa-
takokban a francia nép vére a forradalom alatt és 
a napoleoni hadjáratokban, a nemzet nem ocsúdott 
föl, mert az összes vitézei nemzeti köntösbe bui'ko-
lóztak. Csak futó pillantást kell vetni az államok 
külső és belső életére s meggyőződhetik mindenki 
arról, hogy kik, mire és hogyan kezelik ezt az elvet, 
kik a leglármásabbak, mit tesznek s mit érnek el 
vele ők és az általuk előtérbe tolt nemzet. A nem-
zetek romlanak, nemzeti jellegükből kivetkőznek, 
anyagilag tönkremennek, míg a lármás vitézek virul-
nak és uralkodnak. S ez mind azért van így, mert az 
emberiség a kereszténység szellemétől elfordulva, 
a nemzetiségi elvre eszküszik. 

A kereszténység alapja a valódi nemzetszeretet-
nek és hazafiságnak. A kereszténység nem hirdet 
kozmopolitizmust oly éltelemben, mint a szociál-
demokrácia, de arra tereli a figyelmet, a mi által a 
nemzetet föntartani és emelni lehet, t. i. a szellemi 

és erkölcsi tényezőkre. Az államok ereje nem az 
egynyelvűségben keresendő, hanem az erkölcsi erő-
ben; hiszen a történelem tanúsága szerint az álla-
mok és nemzetek nem a többnyelvűség, banem er-
kölcsi romlottság miatt pusztultak el. A ki nemzetét 
emelni akarja, szellemi haladásának előmozdítására 
fordítsa fáradozását, de ne a hiúság és gyűlölet szí-
tására. Keressétek előbb Isten országát s a többi 
megadatik nektek; ez a szabály érvényes a nemzeti 
életben is. Hogy mennyire fontos ez épen nemzeti 
szempontból, bizonyítja a szociáldemokrácia kozmo-
politikus iránya. Vájjon miért karolta ez föl a nem-
zettagadó elveket? Azért, mivel az államok elfordulva 
a keresztény elvektől a nemzetiségi elv szolgálatába 
léptek s elhanyagolták a népekkel szemben köteles-
ségeiket, a mi csak nyomort és elégedetlenséget szül-
hetett. E kettő ragadta az embereket arra a túlzásra, 
hogy ime a nemzeti érzület akadálya a boldogulás-
nak. Ha az államok a keresztény elvekhez hiven tel-
jesítenék föladatukat s föl nem áldoznák a célt az 
eszköznek, a természetellenes kozmopolitizmus sem 
találna hívekre s még kevésbbé az állambontó nem-
zetiségi túlzások. 

A nemzetiségi elv tehát ellenkezik úgy a keresz-
ténységgel, mint az állami élet érdekeivel, mert for-
radalomnak a gyermeke s forradalmat szül, mások 
jogainak tiprására vezet, a szeretet törvényét sérti, a 
kereszténység alapelveit tagadja, a népek elzárko-
zottságát mozdítja elő. A mai korban, midőn a köz-
lekedési eszközök épen az ellenkezőre utasítanak s 
már Kína is megnyitja kapuit, sajnálatraméltó el-
fogultság. Mihalovics Ede dr. 

A paphiány és okai. (D 
Oly annyira aktuális ez a kérdés, hogy már j ó 

ideje folyik róla szó, illetékesen és nem illetékesen, 
nemcsak egyházi, hanem világi körökben is; sőt 
szőnyegre vonja még a különféle napi sajtó is. Tehát 
általános érdekű ügy s azért érdemes is és kell is 
vele komolyan foglalkoznunk. 

Mely oknál fogva én is, távol minden célzatos-
ságtól s teljes tiszteletben tartva a fennálló intéz-
ményeket, óhajtok részint benső meggyőződésemből 
folyó, részint tapasztalati uton merített néhány adattal 
egész tárgyilagosan és őszintén a tárgyhoz hozzászólani. 

Bizony, — mi titkolni való van benne, hiszen 
nyilvánvaló dolog — ha az utóbbi 10—15 év alatt 
a szerzetes-rendekből a világi papsághoz való töme-
ges átlépés, illetve fölvétel nem történik, nem egy 
egyházfő zavarba jött volna egyházmegyéje kor-
mányzásában a lelkipásztorkodás terén. De még így 
is hány segédlelkészi és lelkészi állomás áll betöl-
tetlenül még ma is. Utóbbiakra pedig, miként isme-
retes, nemcsak hogy pályázó nincsen, de még föl-
kinálás útján sincsen vállalkozó. 

Tény, hogy nem elég a pap ; hogy a papi pályára 
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aránylag kevesen, sőt mindinkább kevesebben és nem 
épen a javából jelentkeznek; még kevesebben viszik 
föl a fölszentelésig és ha igen, a papi életben elé-
gedetlenek. 

Mi az oka ezen szomorú jelenségeknek? Kétség-
telenül többrendbeli. En a mindjobbau érezhető pap-
hiányt három főokban látom gyökerezni, melyekben 
mint lényegesekben a többi járuléki ok is benfog-
laltatik. És pedig a) a nevelésben. 

Erről a tényezőről részletesen írt már Míhályfi 
Ákos dr. egyetemi professzor «A papnevelés története 
és elmélete» c. értékes művében. Alig lehet e tekin-
tetben többet mondani, legfölebb újból kell hang-
súlyozni, hogy papnevelésünk hézagos, nem elég 
tökéletes, nem eléggé céltudatos. 

A mi papnevelésünknek a trienti zsinat szán-
dékának megfelelően a «zsenge kortól» — igen sokan 
úgy tartják, hogy az I. gimnáziumi osztálytól, az 
úgynevezett gyermek- vagy kisszemináriumban, re-
verenda nélkül j á ró papjelöltek a lak jában—kel lene 
kezdődnie; de hozzáteszem, hogy figyelemre mélta-
tandók volnának ennél azon korfejlődmények és 
követelmények is, melyek a mai korviszonyokkal 
járnak s melyek a trienti zsinati atyák előtt isme-
retesek nem lehettek. 

Nem elég csupán általában imára, alázatosságra, 
engedelmességre nevelni a papnövendéket ; hanem 
részlegesen is az őszinteség, az igazságosság iránt 
való érzék, a nemes önérzet és jellemszilárdság fej-
lesztésére minél nagyobb gond volna fordítandó. 
Mert hát a papnevelésnél a jellemképzés egyik első-
rangú kellék.1 Mindezeknek pedig előföltétele a jó ima. 

Azt hiszem, azért van kevés jellem, mert nincs 
sok jól imádkozó és jól imádkozni tudó lélek. Pedig 
a hol az ima otthonos, ott otthonos az Isten fölsé-
gének elismerése, ott a társadalom minden rétegé-
ben föltalálható az oly annyira szükséges aláren-
deltség Isten és minden törvényes hatalom iránt, 
tehát a szív alázatossága és nem a külső meghunyász-
kodás, a farizeizmus; a hol pedig az alázatosság, olt 
az akarat engedelmessége, az Isten akaratának, pa-
rancsainak megtartása; tehát ott található az erény, 
a nemes önérzet, közönségesen mondva: a becsület, 
a nyilt őszinteség s következéskép az igazságosság is, 
a suum cuique mindenben. Szóval, hol a jól imád-
kozó lélek, ott fejlődik a jellem is. Ezt a jellemet 
kell belenevelni, illetve tökéletesíteni a szemináriu-
mokban. De ezen isteni tipus formálásához isteni 
erő kell, a mit az Isten jó ima és a szentségek által 
ad ; mivel malasztjához közreműködést követel. Azért 
jó ima nélkül nincs, nem lehet és nem maradhat 
meg a jellem.2 

1 Ezt a serdülő világi ifjúnak sokkal több alkalma van 
elsajátítani s tényleg inkább is elsajátítja, mint szeminárium-
ban a papnövendék. 

2 Lásd Meschler: Bildung des Charakters. Stimmen aus 
Marie-Laach, 1907. VI. füz. 

Első sorban tehát jó imára kell alapítani a sze-
mináriumi nevelést, melyből majd láncolatosan folyik 
a többi megkívántató jó és képződik az annyira 
szükséges papi jellem, melynél fogva a pap : «a föld 
sava», «a világ világossága» leszen. így aztán a sze-
mináriumi együttélés sem volna elidegenítő és ter-
hes a jellemes ifjúnak, ki tán nem nézheti azt a 
formalizmust, azt a nem kevés maszkot; nem az 
imádkozó, a belső lelki, hanem a külső testi, feles 
s így csak férc-erényeket, sallangot kereső vagy gya-
korló, ennél fogva alaptalan s így nem tartós jelle-
meket. Ennek ugyanilyen folytatása van azután az 
életben is.1 

A szemináriumokban annál is inkább szükséges 
a gondos jellemképzés, mivel onnét nemcsak lelké-
szek kerülnek ki, hanem a papok leendő elöljárói 
is. Már pedig ha az ilyen nem a szó szoros érte-
lemben kialakult jellem, akkor az életben bebizo-
nyul, hogy : similis simili gaudet, akkor a közpályán 
csak az álkaraktereknek van előmenetelük, csak 
kevélység, drákói szigor és akaratosság ura lkodnak; 
mivel örökké igaz marad Kempis T. azon mély böl-
cseségű mondása : senki sem tud jól parancsolni, a 
ki nem tanult jól engedelmeskedni. És beáll a bajok-
nak egész sorozata. 

Nemkülönben a tudományban és művelődésben 
való továbbképzés iránti hajlam és kedv is külön-
legesen élesztendő a szemináriumokban, mert azok 
nélkül a mai világban értékét veszti a pap s társa-
dalmilag tehetetlenné lesz, a mi kétségtelenül sem 
az egyházra, sem magára a papi pályára előnyös 
nem lehet. 

A papnevelés a szükséges fegyelemtartás mellett 
általánosságban és részleteiben egyaránt édesatyai és 
csábítóan kellemes legyen, hogy a pap egész életén 
át szeretettel, hálával, elismeréssel emlékezzék vissza 
szemináriumi éveire; de ne legyen rideg, drákói, el-
idegenítő, mely csak ellenszenvet és keserűséget tá-
maszt s ne legyenek a növendékek magokra hagyatva. 

Egy neves pedagógus mondja, hogy miként a 
jó salátán, úgy a nevelésnél is több legyen az olaj-
ból meg cukorból, mint az ecetből és borsból. Mind-
ebben mesterek a jézustársaságiak, kiknek a XVII. 
és XVIII. század virágzó hitéletét köszönhetjük, a 
milyen azóta sem volt, mivel akkor papnevelésünk 
s csaknem összes közép és felső iskoláink az ő veze-
tésük alatt állottak. 

A szemináriumi nevelésnek a pap mai rendel-
tetéséhez képest az egyházias mellett intenzivebben 
hazafiasnak és társadalminak (utóbbinál nem értek 
sportsmanek képzését) is kellene lennie. A «hazafi-
ság» fogalmát nem abban az üres szólamü álérte-
lemben szeretném érteni, mely ma minden kétes 

1 A gondos nevelés a szemináriumban erősen átalakító-
lag hathat az ifjakra, de az alapjában sokféle előnevelésből 
került ifjakat mind alig emelheti egyforma tökéletességre. 

Szerk. 
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existentiának az utolsó mentődeszkája szokott lenni ; 
hanem az Isten szándéka szerint való társadalmi 
életet, mely az Isten, király és hazának egyaránt 
megadja a maga jussát. 

A hazafias érzület kifejezetten és nyomatékosan 
ugyan, de jóságosan és tapintatosan csöpögtetendő 
az ifjú levita szivébe, nevezetesen annál, a ki tán 
születésénél és házi nevelésénél fogva idegen nem-
zetiségi eszmék felé hajlik, nehogy inkább ellenszen-
vet és dacot, — a mi a par fors eljárás eredménye 
szokott lenni — mint az óhajtott hazafiságkeltést 
eredményezzen. Ezen pontnál én a névmagyarosí-
tást, melyet sokan első föltételként oly energikusan 
követelnek, a legutoljára hagynám, sőt teljesen el-
ejteném, illetve a már érett ifjú legjobb belátására 
b iznám; mert megbecsülendő az a kegyelet és józan 
konzervativizmus, mellyel nem egy ifjú ősrégi becsü-
letes — bár nem magyar hangzású — családi nevé-
hez ragaszkodik. Itt is teljes joggal áll a «vestis non 
facit monachum» elve. Igazolják ezt élő példák. Min-
dig voltak, vannak és lesznek is kiváló hazafiaink 
világi és egyházi részen egyaránt, kiknek neve nem 
magyar hangzású. És viszont vannak magyarosított 
nevű hazafiatlan elemek, kiknek magyarosított neve 
csak aknamunkájuk lepléül szolgál. 

Gáncsolják a papneveldéket, hogy nem nevelik 
az iljút társadalmilag. Magam hallottam már több 
szülőtől, hogy fiát azért nem adja papnak, illetőleg 
lebeszéli róla, mivel — úgymond — a szeminárium-
ban a műveltség szempontjából hát ramarad és ha 
még ma-holnap falura küldik, teljesen elparaszto-
sodik. Az ilyen és hasonló nyilatkozatok köznapiak 
és halljuk már a sajtó ut ján nemcsak a világiak, 
hanem, a mi elég különös, papok szájából is. 

Hát ez nagymértékű túlzás ugyan, de jellemző. 
Nem merik és sajnálják fiaikat a papi pályára adni 
hiányos nevelés miatt.1 

Itt teljes őszinteséggel meg kell engednünk, hogy 
társadalmi szempontból vett positiv nevelésből vajmi 
kevés ju t ki a növendéknek a szemináriumban. Ezt 
az igyekvőbb i f júnak inkább csak az elöljárói kar-
tól avagy egyik-másik, a szülői házból eredő nagyobb 
műveltségű társától hallgatagon, csönben kell el-
lesnie. Mert a mi szemináriumaink inkább taninté-
zetek, mint neveldék. 

Tagadhatatlan ugyan, hogy a sikeres papnevelés-
nek egyik lényeges tényezője a jól szervezett és jól 
vezetett szeminárium. Téves volna azonban hinni, 
hogy a szemináriumi nevelés, lia mindjár t az első 
gimnáziumi osztálytól kezdődnék is, mindent képes 
jóvá, tökéletessé tenni az if júban. Számos példával 
bizonyítja az élet, hogy a házilag rosszul nevelt ifjú, 
lia később bármily kiváló intézet nevelésében része-
sült is, idővel vissza szokott esni eredeti hibáiba. És 

1 Ezt a kifogást esetről esetre kellene elbírálni, hogy 
tulajdonkép mit is kelljen azon érteni, mert csak úgy álta-
lánosságban odadobva nem egyéb, mint frázis. Szerk. 

viszont az istenfélő szülők neveltje, ha az élet körül-
ményei folytán rövidebb-hosszabb időre téves utakra 
hajlott s ártatlan szive talajában mérges virágoknak 
tért engedett is, a j ámbor szülők beléoltotta termő 
palánta elvégre mégis csak új életre támad s jó 
gyümölcsöt termővé leszen. 

Ezt a tapasztalatot alkalmazom a papi neve-
lésre is és teljes határozottsággal merem mondani, 
hogy a szeminárium, bármily jó szervezésű és veze-
tésű legyen is, nem elegendő; hanem előbbre kell 
menni. Üstökénél kell megragadni a dolgot ; mert 
ma már ott kell azt megfogni ! Nem elég a csemete 
gyökerét és hajtásait csupán gondozni, hanem tala-
ját is kell előkészíteni, mely a hozandó virágra és 
gyümölcsre lényeges befolyással van. 

Jó, igaz keresztény családokai kell nevelnünk ! 
Ezzel kapcsolatban arra kell törekednünk, hogy már 
az elemi iskolai nevelés szigorúan keresztény szel-
lemű legyen ; hogy az így nevelt gyermekekből ma j -
dan oly szülők váljanak, kik gyermekeiket ugyan-
csak keresztény módon tudják nevelni, hogy ekként 
mélyen katholikus érzésű és gondolkozású nemze-
déket nyerjünk. Az így támadt igaz keresztény tár-
sadalmi élet önmagától fogja az egyházi pályát, a 
papi állást nagyrabecsültté, kedveltté, óhajtottá tenni.1 

Igaz keresztény társadalomban önmaguktól támad-
nak apostoli férfiak, fly módon a trienti zsinat szán-
dékának : a zsenge kortól való papnevelésnek elég 
lesz téve s egyenesen fölöslegessé fogja tenni az I-ső 
gimnáziumi osztálytól kezdődő kisszemináriumok 
létesítését és az V-dik gimnáziumi osztálytól, sőt 
csak a theológiával kezdődő szorosabb papnevelés is 
teljes mértékben meg fog felelni a célnak. Mert az 
éremnek másik oldala is van. Tudvalevő ugyanis, 
hogy a hosszas, sok évi intézeti — szemináriumi — 
nevelésnek és életnek is megvannak a maga hátrányai. 

Mi több, az ily módon elért istenfélő házi neve-
lés azt is eredményezheti, a mi számos külföldi egy-
házmegyében, ezek és az egyház nagy előnyére meg-
van, t. i., hogy még a theológiát is mint világi hall-
gatók önköltségen végzik az ifjak és csak egy-két 
évre vonulnak a szemináriumba különleges papi ki-
képzés céljából. És jó, tudományos, művelt s fölötte 
hasznavehető papokká válnak.2 

Ennek nyitja nyilvánvalóan abban rejlik, hogy 
a családi körben szerzett jó keresztény gondolkozá-
suk mellett kora ifjúságuktól fogva a külső élettel 
is megismerkedtek és számára megedződtek. Ezeket 
azután az Úr szőllejében sem a nap heve, sem zor-
donsága nem egykönnyen meríti ki, sem pedig az 
élet viharai le nem teperik, mint az alfélé melegházi 
növendéket, a sok évi szeminárislát, midőn az élet 
küzdő terére lépett. 

1 így látható ez Németországban, különösen Rajna 
mentén. Szerk. 

2 Nálunk ez az ideális állapot tényleg aligha fog be-
következni. Szerk. 
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Igaz keresztény család manap persze — sajnos, 
de való — aránylag kevés van. És ezek sarjaiból is 
vájjon hány százaléka lép papi pályára? Ezen pont-
nál pedig tulaj donképen azt kellene óhajtanunk, 
hogy most vajha minél kevesebben lépnének ezek-
ből a papi pályára ; mivel sok igaz keresztény világi 
férfiúra van égető szükségünk. 

Nevelni kell tehát igaz keresztény családokat, 
igaz keresztény társadalmat,1 ez leszen majd termő 
földje a papok, a jó papok succrescentiájának. Azt 
hiszem ide is, nem csupán a szoros szemináriumi 
pap nevelésre irányulnak Őszentsége X. Pius pápa 
azon szavai, melyeket 1906. július 28-án kelt encik-
likájában az olasz püspöki karhoz intézett, hogy: 
minden püspöknek olyan papjai vannak, a minőket 
nevel magának. Ehhez természetesen a mai, szellem-
ben és erkölcsben romlott nagyvilágban, melyben 
«nem divat többé vallással és erkölcsi törvényekkel 
foglalkozni», az isteni segítőkegyelmen kívül, nagy 
ügybuzgóság és munka mellett idő is kell. Egy-két 
nemzedék nevelési ideje. Ochaba János dr. 

JÇu tatás Pázmány levelei után. (Ií) 

Mikor a budapesti egyetem hittudományi kará-
tól 1907. évi j anuá r hóban azon megbízást kaptam, 
hogy Pázmány Péter bibornokérsek által írt levele-
ket a hazai és a külföldi levéltárakban fölkutassam, 
azok szövegeit lemásoljam és a nyomdai közzétételre 
előkészítsem: könnyebbnek tűnt föl előttem a föl-
adat, a melyre vállalkoztam, mint most, mikor a 
munka durvább részén már túlestem. 

Az ily kutatással járó nehézségeknek egyik fő 
oka ugyanis az szokott lenni, hogy a kutató előtt 
nem állanak egészen világosan a levélírónak élete, 
a helyek, a melyeken megfordult, a személyek, a 
kikkel érintkezett, az ügyek, a melyekben része volt, 
a célok, a melyek fölé törekedett, a művek, a me-
lyeket létesített, a lelőhelyek : a levéltárak és kézirat-
gyűjtemények, a melyekben a keresett szövegek ere-
detiben vagy másolatban föllelhetők. 

Ezen nehézségeket az én utamból érdemes nagy 
emberek, tudósok munkája jó részben elhárította. 

Miller J. Ferdinánd pesti múzeumi igazgató 
(f 1823) 1822. évben közölte Pázmány Péter bibor-
nok levelezését,2 és pedig összesen 206 levelet, a 
melyek közül azonban csak 62 származik magától 
Pázmánytól, a többit mások intézték ő hozzá. 

Fraknói Vilmos 1873-ban Pázmányról írt mono-
gráfiájának3 elvégzése után a «Monumenta Hungáriáé 

1 Kitől remélhetnők ezt ismét, mint a hivatása magas-
latán álló papságtól? Szerk. 

2 Jac. Ferd. Miller de Brassó : Epistolae quae haberi 
poterant S. R. E. Cardinalis A. E. et Hung. Primatis Petri 
Pázmány etc. torn. I., II., Budae, 1822. (XXVIII., 250. és 280. 1.) 

3 Franki V. : Pázmány Péter és kora. I.—III. köt. Pest, 
1869., 1870., 1872. 

Historica» : «Okmánytárak» cimű I. osztályának XIX. 
kötetében1 Pázmány levelezését az 1605.—1625. évi 
időközből bocsátotta nyilvánosságra, összesen 381 
levelet, a melyek közül 137 Pázmány-levél van, a 
többi mind ő hozzá intézett levél ; ezen 137 közül 
is néhány olyan van, a melyeket már Miller közölt volt. 

Ezen két fő publikáción kívül a M. Történelmi 
Tárban, a M. Könyvszemlében és egyéb tudományos 
folyóiratokban, valamint önálló munkákban szintén 
nyilvánosságra kerültek Pázmány levelei, a mely 
közlések közül a legbővebb Beke Antal által a 
M. Tört. Tár 1881. IV. és 1882. I., II. számaiban 
megjelent erdélyi leveles tárca. (Pázmány, Lippay és 
Eszterházy levelezése.) 

Mindezen publikációk azonban alig érik el a 
300 számot, míg jelenleg már kezemben lévén 851 
darab, Pázmány által irt levélnek szövege (ezekből 
1626. év előtti időre esik 242 darab), világos, hogy 
a levéltári kutatás fölösleges munka nem volt, nem 
is említve azt, hogy a mikor aránytalan fáradság 
nélkül az eredetiekhez hozzájutottam, azokról készí-
tettem a másolatokat az esetben is, ha a levél nyom-
tatásban közölve is volt már, annyival is inkább, 
mert a régibb publikációk némelyikében a megbízol! 
másoló vagy a szedő tévedéséből itt-ott hibák csúsz-
tak be. 

De az említett Pázmány-levélközléseknél is job-
ban megkönnyítette a munkát az, hogy Fraknói 
V. az ő föntidézett nagyszabású monográfiájában és 
egy újabb életiratban2 Pázmány Péternek hajszálig 
pontos és részletes élettörténelét írta meg, lelkiisme-
retesen idézve az általa fölfedezett vagy már más 
forrásmunkákban idézett, vagy kéziratgyüjtemények-
ben talált Pázmány-levelek tartalmát, keltét, lelő-
helyét, ügy hogy az ő munkájában már körülbelül 
600-ra növekszik az általa ismert Pázmány-levelek 
száma, a melyek közül a már említett 137-en tűlmenő, 
körülbelül 200-nak teljes szövegű másolatát is birta ő 
már és saját kéziratgyiijteményében őrizte legújabb 
időkig, a mikor azt a M. Nemz. Múzeum könyvtárának 
adományozta, Ezen kéziratgyüjteményben 1908. évi 
januárban, tehát nyolc hónapi levéltári kutatás után 
még mindig kb. 60 olyan Pázmány-levélszöveget talál-
tam, a melyet még nem ismertem és épen azért azokat 
lemásoltattam és gyűjteményembe egyelőre fölvettem, 
míg az eredetiekhez hozzáférnem sikerülend ; néhányat 
az általa idézeti levéltárakban egyáltalában nem sike-
rült már megtalálnom. 

Ezekben már némiképen vázoltam a kutatás ter-
vét; lássuk most a terepet. 

A kutatási terepet az eredeti példányokat illető-

1 Codex Epistolaris Petri Pázmány Card. — Pázmány 
Péter levelezése. A M. Tud. Akadémia Tört. Biz. megbízásá-
ból közzéteszi : Franki V., M. Akad. Lev. Tag. I. köt. (1605-
1625., több nem jelent meg!) Budapest, 1873. 461. 1. 

2 Pázmány Péter. Irta : Fraknói Vilmos. Budapest. 1886. 
344. 1. (M. Tört. Életrajzok. 1886. évf.) 
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leg a-köz- és magán, egyházi és állami levéltárakban 
levő aktacsomag-tengerek, a magánosok birtokában 
vagy könyvtárakban (kódexek), vagy múzeumokban 
őrizett kéziratgyüjtemények (autograph-gyüjtemé-
nyek) teszik, míg értékes másolatokat, melyeknek ere-
deti példányai elvesztek vagy ismeretlen helyen lappan-
ganak, lehet találni a nagy könyvtáraknak és némely 
levéltáraknak is kéziratos collectio-iban, colleclaneái-
ban és copiales-eiben, a melyek közül célomra nézve 
leggazdagabb forrásokul szolgáltak a bécsi udvari levél-
táréin és a Magyar Nemzeti Muzeuméin kívül a buda-
pesti Egyetemi Könyvtár tulajdonát tevő, Hevenesi G., 
Pray Gy. és Kaprinai Gy. jezsuita atyák által egybe állí-
tott bámulatot gerjesztő nagy collectio-k; megjegy-
zendő, hogy a két elsőnek kötetei (folio) túlnyomólag 
eredeti iratokat vagy legalább egykorú másolatokat 
vagy fogalmazványokat tartalmaznak, míg a Kaprinai-
félében túlnyomók, sőt a quart-sorozatban kizáróla-
gosak a másolatok. A Hevenesi és P/«;/-féle gyűjtemé-
nyekből sok eredeti Pázmány-levél is előkerült, a Pray-
féle gyűjtemény XXXII. kötete kizárólag, XXXIII. 
kötete pedig úgyszólván kizárólag Pázmány levele-
zését tartalmazza. 

Levéltári kutatásaimat azonban nem itt Buda-
pesten, hanem a kath. egyház középpont jában: 
Rómában kezdettem meg 1907 május 15-én a vati-
káni levéltárban, a melynek használatára nézve 
Fraknói V. püspök úr hasznos útbaigazításokkal 
látott el, midőn őt e célból ismételten fölkerestem 
és tanácsait kikértem. 

Rómába nem mentem készületlenül. Áttanul-
mányozva Fraknói műveit és egyéb munkákat , 
Pázmány levelezéseinek fő szálaival tisztában voltam. 
Fraknói püspök úr a római ú jabb kutatást maga is 
szükségesnek ítélte és figyelmemet főleg a vatikáni 
levéltárnak általa át nem kutalolt részére és a 
római Congregatio-k levéltáraira hívta föl. 

Rómába 1907 má jus 14-én (kedd) délután 
érkeztem és elfoglaltam előre kieszközölt lakásomat 
a német birodalmi zarándokházban, a melyet a vele 
kapcsolatos német nemzeti katholikus temető miatt 
«Campo Santo dei Tedeschi» néven szokás nevezni. 
Ezen hospit ium-nak jelenlegi igazgatója: Anton de 
Waal pápai praelátus, a «Römische Quartalschrift für 
christliche Alterthumskunde und Kirchengeschichte» 
szerkesztője, az ókeresztény arcbaeológiában Duchesne, 
Marucchi és Wilpert mellett a ma élő legnagyobb 
szaktekintély. 

A német hospitium és temető eredete Nagy 
Károlyra vihető vissza, a ki 797-ben a Szent Péter 
bazilika déli oldalán megvett egy telket, a melyet 
III. Leó pápa egy szomszéd lelek adományozásával 
még kibővített, és ezen a területen épült a német 
zarándokház és terült el a temető; a mai terület 
azonban már csak egyik része a régi nagyobb terü-
letnek, a temető helye ugyan teljesen a régi, de a 
zarándokház és a templom azelőtt távolabb állott a 

bazilikától, mint jelenleg. Egészen ezen német zarán-
dokház szomszédságában, attól nyugatra, a baziliká-
tól pedig szintén délre, körülbelül a mai «Sagrestia» 
helyén állott a Szent István által 200 évvel később 
alapított magyar hospitium, a melynek épületét a 
XVI. században, a bazilika újjáépítésekor, bontották 
le, mint nekem de Waal mondotta. 

A német «Campo Santo» zarándokház ma már 
nem áll az összes német zarándokok rendelkezésére, 
hanem csupán a német-római császári birodalom 
kötelékébe tartozott országok területéről Rómába jövő 
papok és világi férfiak kaphatnak benne, ha hely 
van, napi hat líráért (világiak hét líráért) teljes el-
látást. A «Campo Santo» «Ausztria császárának» 
protektorátusa alatt áll, monarchiánk vatikáni nagy-
követe gyakorolja e protektorátus jogait az intézet 
fölött. Kivételesen magyar pap is kaphat lakást és 
ellátást a «Campo Santo»-ban, a minek magyarázaia 
abban van, hogy egyházi tekintetben a középkorban 
a magyarokat a «Natio Germanica» körébe sorozták. 
Történeti kutatónak a legalkalmasabb szállás, mert 
csendes helyen van és a Vatikán tőszomszédságában, 
köztük csak a Szent Péter bazilika fekszik. 

A «Campo Santo» intézet állandó, rendes lakói 
egy áldozópapi kollégium, a mely a régi német 
birodalom területéről püspökeik által tanulmányi 
célból küldött, változó számú papokból áll; négy 
pap (igazgató, aligazgató és két káplán) pedig az 
intézeti elöljáróságot és a templomvezetőséget látja 
el. Úgy az elöljárók, mint a kollégium tagjai (tavaly 
volt épen közöttük egy még föl nem szentelt, hol-
landiai végzett theologus is) vagy a római theologiai 
iskolák egyikén vagy akár az állami egyetemen hall-
gatnak előadásokat, (tavaly volt ott egy, az állami 
egyetemen, csillagászatot hallgató belga pap), vagy 
pedig csupán történeti vagy művészettörténeti kuta-
tással foglalkoznak a római levéltárakban, könyv-
tárakban, múzeumokban. Az elöljárók is mind tör-
téneti kutatással foglalkoznak. 

A vatikáni levéltárban már másnap, má jus 14-én 
jelentkeztem Monsignore P. Vencel praelátus, levél-
tárosnál és beadván a «conditio sine qua non»-ként 
megkívánt, a levéltár élén álló bíboroshoz címzett 
folyamodványt, azonnal meg is kezdettem a kutatást, 
és pedig a vatikáni levéltárnak «Lettere dei Veseovi» 
és a «Lettere dei Cardinali» — Fraknói által még 
át nem kutatott osztályaiban, a melyekben a külön-
féle levélírók eredeti levelei kodex-alakba fűzve 
maradtak fönn. Ezen osztályokban több napi kutatás 
után is csak néhány egykorú Pázmány-levélmásolatot 
találtam. Mivel a vatikáni levéltárat csakis délelőtti 
Vä9—12 órák közti időben lehet használni, a vatikáni 
könyvtárban pedig még déli egy óráig szabad a 
kutatás, naponkint itt is kutat tam és itt a Barberini 
Latin. Codex nr. 2595-ben találtam 48 eredeti Páz-
mány-levelet, majd a következő napokban még a 2595. 
és 2629. sz. kódexekben is néhányat. E közben folytat-



312 RELIGIO I.XVII. évf. 1908. 

tam kutatásaimat a vatikáni levéltárban is; valamint 
a vatikáni könyvtár Barberini osztályának «Carteggi 
diplomatici» alosztályában és a «Codices Borgiani»-
ban, a hol a VIII. Orbán korabeli bécsi nuntiusok 
és másoknak bő levelezései vannak, de Pázmány-
levélre nem akadtam. Ennek oka csak később lett 
előttem világossá, a mikor ugyanis a Propaganda 
levéltárából Pázmánynak szép számú, a bécsi nuntius-
hoz intézett levele került elő. 

A vatikáni levéltár egy «mare magnum», a 
melynek csupán a Pázmány-levelek szempontjából 
való teljes átkutatásához pár hónap, sőt talán egy 
esztendő sem elégséges. Nekem pedig összesen három 
hét állott az összes római levéltárakra nézve rendel-
kezésemre, mert a juliusig terjedő hat hétből két hetet 
egyéb olaszországi levéltárakra kellett szánnom. De 
ezen három hét sem volt teljes, mert a vatikáni levéltár 
és könyvtár bő szünnapokat tartat a kutatókkal : így 
minden vasárnap és csütörtök szünnap, ezenkívül 
az ott időzésem első hetébe beleesvén pünkösd, a 
pünkösdi szünet (szombat, pünkösdvasárnap, hétfő, 
kedd) szintén négy napot rabolt el, úgy hogy Rómá-
ban töltött első kilenc napom közül csak 3, írva 
három napon volt nyitva a levéltár; junius 29-től 
szept. 30-ig pedig teljesen zárva van. 

Fraknói püspök úr a vatikáni levéltárnak emlí-
tett osztályain kívül főleg a Congregatiok levéltárainak 
átkutatását ajánlotta, melyeket ő még át nem nézhetett. 

Ezen levéltárakba való bejutás igen nehéz dolog; 
diplomáciai közbenjárás nélkül alig lehetséges, néme-
lyik Congregatio-éba (pl. C. Inquis.) még így sem 
lehet bejutni. Épen én előttem jár t Rómában egy 
pap Amerikából, a ki S. Congr. de Propaganda Fide 
levéltárába nem tudott bejutni és kénytelen volt «re 
non gesta» eltávozni. 

Vatikáni nagykövetünk : Szécsen Antal gróf ő 
Excellenciája közbenjárására bejuthattam a S. Congr. 
Concilii és a S. Congr. de Propaganda Fide levél-
tárába és az előbbiből néhány, az utóbbiból 35 
Pázmány-levelet hozhattam magammal. Ezen enge-
délynek kieszközlése persze részemről szintén több-
szöri utánjárást igényelt. Hanuy Ferenc dr. 

Anglia katholikus papsága és szerzetesei. (i.> 

A virágzó és bensőséges katholikus hitéletnek 
egyik fokmérője a papi és szerzetes élet virágzása. 
A hol nagy az ily hivatások száma és épségben áll 
a fegyelem, ott a katholicizmus virágzásáról is beszél-
hetünk ; ellenkezőleg csak pang a hitélet, a hol gyé-
rek a hivatások és a nagy többségnél laza a fegyelem. 
E szavak némi magyarázatra szorulnak, mielőtt tár-
gyunkat fejtegetnők. 

Mi a katholikus p a p ? Hivatása, pappá szentelése 
folytán, közvetítő az Isten és az emberek közt, főkép 
a szentmise áldozat bemutatása és a szentségek kiszol-

gáltatása által; tehát az isteni kegyelmek közvetítője.1 

Csak ezen természetfölötti szempont ad neki méltó-
ságot és tiszteletet. Csak ennek szemmeltartása képe-
síti mindazon munkákra és áldozatokra, a melyeket 
hivatása tőle megkíván. Minden mellékes földi szem-
pont lealacsonyítja a lelkületét, gyöngíti akaraterejet 
és bizonyos fokig bénítja az isteni kegyelemnek általa 
eszközölt munkáját . E felfogásnak nemcsak az oltár 
szolgájánál kell uralkodnia, hanem a családokban 
is, a melyek az ifjút Istennek szentelik. Mert csak 
ily felfogás mellett lehet az ifjút magasztos hivatá-
sára mintegy nevelni. Ám ez a felfogás csak oly 
családokban és oly népnél tud uralomra jutni, ahol 
eleven és virágzó a hit, ahol a hit mintegy a családi 
légkörben lengedez. Tehát ott beszélhetünk virágzó 
hitéletről, ahol számos család szívesen adja egyik 
vagy másik gyermekét az Istennek ; főkép ahol a 
család nem azért óhajt ja valamely tagját az oltárnál 
látni, hogy később fönntartója legyen vagy nagyobb 
gazdagságra segítse, hanem erre való tekintet nélkül 
is kész — legkiválóbb tagját is — az isteni jó pásztor 
segítő szolgái közé szerződtetni s ahol azt tartják 
kitüntetésnek, hogy Isten az ő körükből is kiválaszt 
valakit különös szolgálatára. 

A szerzetesi hivatásokról ugyanez áll. 
A szerzetesélet veleje az, hogy az evangéliumi 

tanácsok hivatásszerű, vagyis állapotbeli kötelesség-
ként való megtartása által az ember a keresztény 
tökéletességre, az isteni szeretetben s az erényekben 
való gyarapodásra és lehetőleg magas fokra törek-
szik. A tökéletességre törekvés tehát állapotbeli köte-
lessége a szerzetesnek, s ezért — épen nem azért 
mintha már tökéletesnek tarthatná magát, — a szer-
zetes élet a tökéletesség állapota. A tökéletességre 
való törekvésben különféle utak és fokok vannak, 
de mind megegyezik abban, hogy a Jézus tanította 
evangéliumi tanácsok megtartása kötelezővé, állapot-
beli kötelességgé tétetik a szerzetekben. Minthogy e 
tanácsok magától az Úr Jézustól származnak, a ki 
maga is szerintök élt szegénységben, magánbirtok 
nélkül, tisztaságban és engedelmességben, maga a 
szerzetesség lényege is ő tőle ered. Tehát a szerze-
tesi intézmény Krisztus egyházának öröksége. Az 
egyes szerzetesrendeket az egyház hagyja jóvá s ala-
p í t j a ; de az intézményt Jézustól vette át. S a hol 
virul Jézus egyháza, ott virul minden intézmény, a 
melyet Jézustól örökölt. 

A szerzetesi pályára azonban nincs mindenki 
egyenesen meghíva. «Qui potest capere, capiat», 
mondja Jézus, mikor a coelibatust, az Isten szerete-
téből elvállalt tisztaságot ajánlja. A hivatást nem az 
ember maga adja magának, s nem ily értelemben 
veendők fönti szavaink, hogy a hivatások száma a 
katholicizmus virágzására vall. A hivatás Istennek 

1 Az eszmét szent Pálnál találjuk: «Úgy tekintsen minket 
az ember, mint Krisztus szolgáit és az Isten titkainak sáfá-
rait». I. Kor. 4, 1. 
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kegyelme, és nem a hivatott egyén előbbeni érdemei 
szerint igazodik. Kiérdemelni Isten kegyelmét szoros 
értelemben nem lehet, csak leesdeni. Ámde másrészt 
az is igaz, hogy Isten sokkal többet hív a tökéletes-
ség pályájára, mint a hányan követik e hívást. Az 
egész katholicizmus minden intézményével folyton 
hangoztatja a hivek előtt Krisztus szavait: Legyetek 
tökéletesek, mint mennyei Atyám tökéletes. Minél 
élénkebben él tehát a katholicizmus a hivek öntu-
datában, minél tartalmasabb ez az öntudat, annál 
több lélekben van előkészítve a talaj arra is, hogy 
Istennek esetleg a tökéletesség állapotszerű gyakor-
lására hivő szózatát megértsék és kövessék. S minél 
üresebb ez az öntudat, annál kevesebben fogják e 
szózatot megérteni. 

Ezenkívül a fegyelmezett szerzetesélet választása 
kétoldalú nagy áldozatot kíván. Áldozatot kíván 
elsősorban attól, a ki magában hivatást érez reá; 
mert elszakad rokonaitól, szüleitől, barátaitól, lemond 
a magánbirtokhoz, a családi élethez s az önálló sza-
badsághoz való jogairól. Erre hívja Jézus a tökéle-
tesség állapotára lépőket. Ez az elszakadás és lemon-
dás nem csekély áldozat. I)e áldozatot kíván Isten 
azoktól is, a kiknek köréből valakit a szerzeteséletre 
h ív; főkép a szülőktől és rokonoktól. E kettős áldo-
zat fájdalmát maga az Úr Jézus megszentelte akkor, 
amikor mennyei Atyja akarata szerint elhagyta a 
názáreti kedves családi kört, el forrón szeretett Szűz 
anyját, s megindult apostoli működésére, a munka, 
lemondás, szenvedés útjára. A mely népnél s a mely 
családoknál mély, meggyőződéses, benső katholiciz-
mus uralkodik, ott a szerzetesi hivatásokat is a jel-
zett módon fogják fel, s mindkét részről van lelki 
erő arra, hogy kiki a maga áldozatát megadja Isten-
nek : a hivatott követi Isten belső szózatát és magamagát 
hozza áldozatul; hozzátartozói pedig, ha fájva is, de 
megadják Istennek, a mit tőlök kíván, odaadják 
talán legkedvesebbjüket az Istennek. Ezt ismét a 
lanyha és tartalmatlan katholikusok nem tudják 
még belátni sem, annál kevésbbé követni ; mert nem 
ismerik teljesen saját mesteröket, az Úr Jézust. 

E szerint joggal mondhatjuk, hogy úgy a papi 
mint a szerzetesi hivatások száma és a fegyelem 
virágzása — ez utóbbi azt hisszük további fejtege-
tésre úgy sem szorul, — egyik fokmérője a katholi-
kus hitélet virágzásának vagy pangásának. 

Hogyan áll ezek után az angol katholikusság a 
papi és szerzetesi hivatások kérdésében? 

Anglia, Skótország és Írország egymástól füg-
getlen egyházi kormányzattal bir. Anglia a westmins-
teri (londoni) érsek alatt 15 püspökségre van osztva. 
A segédpüspökökkel együtt 21 fölszentelt püspök áll 
a hierarchia élén. 

A papság folytonos gyarapodást tüntet föl. Pusz-
tán Angliában és Walesben 1906. folyamán összesen 
98 papot szenteltek, meghalt pedig 61 s így az évi 
növekvés 37-et tett ki. Ha levonjuk a külföldi mis-

siók számára fölszentelt 9 papot, még mindig 28-cal 
több marad, mint volt az előző évben. 

A salfordi (manchesteri) püspök 1906-iki tavaszi 
körlevelében örömmel közli híveivel, hogy évről-évre 
szép számmal vannak az ifjak, a kiket az oltár szol-
gálatára fölszentelhet. így állandóan kiegészítődik a 
lelkipásztorok száma. Évről-évre — űgymond — 
nagyobb azon atyák és anyák száma ezen egyház-
megyében, a kik ama kitüntetésben részesülnek, hogy 
Istennek a katholikus szülők számára fenntartott 
legnagyobb vigasztalását élvezhetik, hogy t. i. saját 
gyermekeik közül egyet vagy többet áldozópappá 
szentelve láthatnak, s láthatják őket az Isten oltárá-
nál, a hol a legszentebb áldozatot bemutatják és ott 
közbenjárnak Isten előtt atyjokért és anyjokért, a 
kiknek életöket és annyi földi jót köszönnek; később 
pedig, ha a szülőket Isten a mennyei jutalom végett 
magához hivja, folytatják imájokat és szent áldozat-
jokat ezek lelki nyugalmáért. Nemde vigasztaló látni, 
hogy évről-évre több család éri el e kiváltságot ? De 
nem csak vigasztalást nyújt ez a körülmény, hanem 
különös áldást is hoz a családokra és hitközségekre. 
Ezen egyházmegyének több mint száz növendékpapja 
volt 1906-ban, 65 a humanist ikus középiskolában 
44 a felsőbb tanulmányokban, t. i. 22 a filozófiában és 
22 a theologiában. Megjegyzendő, hogy a papneve-
lésre is a nép adja filléreit, a melyek gyűjtése egyes 
helyeken igen nagy számokat tüntet fel. így egy 
helyen 62 £ másutt 57 és 51 £ , két helyen 40 £-en 
felül, és két helyen 30 öC-en felül gyűlt össze e célra ; 
tehát csak ezen két ú. n. missió gyűjtése 310 <£-et 
tett ki, azaz 13.020 koronát. Ezen egyházmegyében 
1906. végén 321 pap volt, köztük 237 világi pap és 
84 szerzetes ; nyilvános kápolnáinak és templomai-
nak száma 139 volt. (The Tablet, 1906. II. pg. 702.) 

A papság létszámának nagy szaporodását az 
utóbbi évtizedekben abból ítélhetjük meg, hogy míg 
1874-ben 1095 világi pap volt Angliában és Skótor-
szágban, már 1887-ben 1510-en, és 1898-ban 1758-an 
voltak. A Catholic Directory az 1907-ik év elejéről 2636-ra 
teszi e két ország világi papjainak számát a kikhez 
még a 163 beteget vagy elaggottat vehetjük. Tehát 
az Egyesült-Királyság nagyobb szigetének két és fél 
milliónyi katholikus lakossága közt átlag minden 
ezer katholikusra esik egy áldozó pap.1 Ha a szer-
zetes papságot is hozzászámítjuk, 600—650 hívőre esik 
egy-egy, mert az összes papság száma 4024-et tett 
ki, majdnem háromszor annyit, mint 1874-ben, a 
mikor 1634-en voltak mindössze. 

Tudakozódásaimra, hogy mely családokból kerül-
nek nagyobbrészt a papi hivatások, a következő fel-
világosítást kaptam. Legtöbb papot a Lancashire 
grófság családjai nevelnek. E grófság Angliának leg-
népesebb vidéke, a vas-, szövet-, vegyészeti stb. cik-

1 Magyarországon kb. 1400-ra esik egy a Statiszt. évkönyv 
nyomán. 



314 RELIGIO I.XVII. évf. 1908. 

kek gyárainak, s a szénkereskedés csomópontja. 
Négy millió lakosa közül kb. egy millió katholikus. 
A területen két egyházmegye van, a liverpooli és 
salfordi. A lakosság legnagyobb része munkásokból 
és kisebb kereskedőkből áll. Ezen családok szol-
gáltatják javarészt a papjelölteket is. A családok 
csak igen ritka esetekben támasztanak nehézségeket 
a gyermekek papi hivatása ellen, sőt nagy kegye-
lemnek tartják, bármely osztályhoz tartoznak is, hogy 
«a családban egy pap van». Sőt megesik, hogy igen 
gazdag emberek arról panaszkodnak, hogy min-
denük van, a mit csak kívánhatnak, csak pap nincs 
a családban. Angliának és Skótországnak csaknem 
mindegyik régi katholikus családja képviselve van 
a papságban vagy a szerzetekben. 

A katholikus újjászületés előtt majdnem kizáró-
lag ezen jómódú ősi családok szolgáltatták az Úr 
szolgáit. Igen érdekes a Vaughan család, a melyhez 
az 1903-ban elhúnyt wesztminsteri biboros tartozott. 
A biboros atyja egyszer gyermekeivel bir tokukon át 
lovagolt. Megmagyarázta gyermekeinek, hogy egykor 
a környék többi telke is jórészt a családé volt, de 
a katholikus hithez való ragaszkodása miatt egyik 
darabot a másik után kobozták el. De ezeket a 
veszteségeket — úgymond — kárpótolta Isten azzal, 
hogy a nagy birtokok helyett nagy családokat adott. 
Igy ők húszan voltak testvérek, gyermekei pedig 
tizennégyen. Ezen két testvércsoportból 8—9 pap és 
szerzetes, köztük egy biboros és egy érsek, ezenfelül 
még számos apáca került ki. Jablonkay Gábor S. J. 

lyházi Br ixen . Országos tiltakozó ggütése a tiroli katho-
í - tikusoknak — a katholikus vallás ellen Wahrmund dr. 
, egyetemi tanár részéről elkövetett sérelem ügyében folyt 
Otília. ]e húsvét másodnapján itt Brixenben, a püspöki város-

ban, a dómtéren. Ez a gyűlés népességre és hatásosságra 
nézve a legmerészebb kívánalmakat felülmulta. A szónoki 
emelvény a székesegyház kapuja előtt volt fölállítva. 
Előtte tizennégy lapszerkesztő számára voltak fölállítva 
íróasztalok. Az előkelőségek számára jobbról-balról és élűi-
ről széksorok voltak fölállítva. Ezek háta mögött félkörben 
huszonnyolc, zászlóval kivonult egyesület tagjai foglaltak 
helyet. Megjelent a gyűlésén a hg. püspök egész kápta-
lanával és az ország összes praelatusaival egyetemben. 
Mellettük foglaltak helyeket Tirol rajxráti és országos 
képviselői valamennyien. Az előkelőségek és egyesületi 
tagok háta mögött körös-körül óriás néptömeg hullám-
zott, a melynek számát 10.000-nél többre lehetett becsülni. 
A gyűlést Waitz dr. pápai praelatus nyitotta meg. A he-
gyeken körös-körül mozsár-durrogások reszkettették meg 
a levegőt. Ősöknek, kik árnyékuktól sose ijedtek meg, 
erőtől duzzadó unokái jöttek össze, hogy megvédjék ősi 
katholikus hitüket nyegle modern tudósok féktelenségei 
ellen. Elnökké a gyűlés Brixen polgármesterét, von 
Guggenberg dr.-t választotta. Elsőnek Schraffl rajxráti 
képviselő szólalt föl, igazi, őserejü tiroli szigorúsággal 
és keménységgel. «Igaz, így szólt, hogy a katholikus egy-
házat Ausztriában törvény védi. Igen ám, csakhogy ez 

a papíron van csupán így, a paragrafusban, mely arra 
való csupán, hogy ignorálják. A párbaj is szigorúan 
tilos; ámde mi történik? Maguk a miniszterelnökök is 
párbajoznak. A katholikus egyház meggyalázása is tilos. 
Es Wahrmund mégis megtette, sőt sértését kinyomatta, 
az egész világra terjeszti, sőt a pápának is megküldötte. 
(Viharos pfui-kiáltások.) Tirol katholikus népe ezt nem 
tűri. Vallásának törvényes oltalmát követeli». A követ-
kező szónok Dorfmann dr. volt. «Katholikus világnézetük 
a tiroliaknak, úgymond, mindig szent dolog és vigasztaló 
forrása vala. Ezt a szentséget gyalázták meg kamasz 
módon az egyetemen. Bár ez a gyalázkodás csak gyönge 
lehelet szent Péter sziklájának erősségéhez képest, mind-
azonáltal lehetetlen, hogy a tiroli nép a sértőt egyház-
jogi tanszéken tovább tűrje. Tirol a sértő eltávolítását 
követeli és addig nem nyugszik meg, míg ezt a célját 
el nem éri». Mayr dr. professzor és képviselő szólt ezután. 
Rámutatott a harc kulturharci jellegére, melyen meg-
látszik a páholyok terve. A házasság és iskola meg-
szentséglelenítése után következett a «Los von Rom». 
Most már a világ összes nemzetei körében kell a katho-
likusoknak a közélet terén vallásuk védelmére kelni. 
A mi Tirolt illeti, lia neki elégtételt nem adnak, kép-
viselői kénytelenek lesznek az adót megtagadni. (Viharos 
tetszészaj.) Schrott plébános a főiskolákról szólt. Nem 
lehet tanszékeken tűrni oly tanárt, a ki a legszentebbre 
sarat dobál. Hős atyáink sírjain fogadjuk, hogy vallá-
sunk gyalázását nem tűrjük. 

Erlöserhcrz, o l ebe hoch, 
Du wir s t Tirol behalten ! 

Még Bruhner dr. szólt a katholikus egyetemi tanulók 
üldözéséről, Waitz dr. a katholikus sajtóról,ajánlva a Pius-
egyesület pártolását. Guggenberg dr. elnök az 1809-iki 
év százados ünneplése alkalmából azt az indítványt 
teszi, hogy a «hitetlen fővárost (Innsbruckot) a jövő 
esztendőben boykottálni (minden nemzeti ünneplésből 
kizárni) kell». Dorfmann dr. előterjesztésére az országos 
gyűlés négy pontú határozatot fogadott el. Az első pont 
a Wahrmund-esettel végez, követelve a katholicizmusnak 
az egyetemeken teljes jogú érvényesülést. A második 
pont a katholikus sajtóra nézve ad utasítást. A harmadik 
pont a Landtag összehivását követeli. A negyedik pont 
a bécsi nuntius vallásvédő joga mellett tör lándzsát. 
Igy tud védekezni egy romlatlan katholikus nép, a mely 
igazán nem fél senkitől, csak az Istentől ! 

* 

P a r i s . Jellemvonások Richard bibornok legbensőbb 
életéből. — Abbé Odelin, a boldogult bibornok egyete-
mes helyettese, a «Correspondant»-ban személyes tapasz-
talatait közölte a «szent bibornokról». Ezekből az inti-
mitásókból a boldogult bibornok ritka «lelkiismeretes-
sége» tündöklik ki. Mikor 1888-ban Odelin a boldogult 
oldala mellé került és május 8-án megbízást kapott 
tőle, hogy vállaljon promótorságot egy szenttéavatási 
ügyben, Odelin szent félelemtől hajtva vonakodni kez-
dett. Látva ezt a bibornok, ezt mondotta : «(Ne féljen), 
én veszem magamra a döntések és a felelősségek 
terhét». Ebben a nyilatkozatban a bibornok egész 
szelleme benne van. Soha semmit se vett könnyen, 
soha semmit se hanyagolt el ; mindent maga végzett, 
minden iránt érdeklődőit, még pedig változatlan gondos-
kodással. 
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Hogy ezt a rengeteg terhet elbirla, annak nyitja 
abban rejlik, hogy lelke szakadatlanul imádkozott, még 
pedig azzal a hittel, melyről írva van, hogy képes hegye-
ket áthelyezni. Mélységes hitéletére vonatkozólag Odelin 
fölhozza a következő esetet : «1900. év szeptemberének 
egyik keddi napján két csekket vittem hozzá 100—100.000 
frankról és egyet 30.000 frankról, összesen 230.000 frank-
ról, melyeket hozzám küldtek egyházmegyei célokra — 
egész váratlanul. A bibornok ezt a nagy jó hírt egész 
nyugodtan fogadta: «Jól van, mondá, minden megle-
petés vagy más meghatottság nélkül ; ez könnyíteni fog 
a montmartrei szent János-templom építésén. Erre a 
szándékra én szent József tiszteletére már egy szent 
kilencedet végeztem ; most kezdtem egy másodikat ; 
szent József meghallgatott. Van-e még valami mondani 
valója?» Ekkora hit okvetlenül szokatlan fokú erényeket 
támasztott és táplált a bibornok lelkében. 

Odelin sorba veszi ezeket az erényeket s kimutatja, 
hogy azok mind feltűnően személyes jellegűek és rend-
kívüliek valának. Jótékonyságáról például azt mondja : 
«Alamizsnákban évenkint 70—80.000 frankot osztogatott 
ki. Bőkezűsége messze túlment egyházmegyéjének hatá-
rain. Még a posta is segítette a jótékonyság gyakorlásá-
ban, a mennyiben a bérmentetlen leveleket bénnentesen 
kézbesítette a bíbornoknak. Egy nyugalmazott papnak 
sajátjából toldotta meg a nyugdíját. Ez természetesen, 
köszönésre kezdte a dolgot fogni ; de a bibornok lefogá 
őt : «megtiltom önnek, hogy beszéljen és nekem köszö-
netet mondjon». 

Mogorva, aszketikus embernek tartották sokan 
Richard bíbornokot. Mindig aszketikus, önmaga fölött 
uralkodó ember volt a boldogult, de mogorva soha. 
Tudott igen kedélyes is lenni. Például, mikor Relleybe, 
a hol előbb püspök volt, ünnepre utazott s alkalmi 
prédikációját tanulgatva elaludt. Mikor fölébredt, kisérő 
[lapjához fordulva, mosolyogva ezt mondta : «No ilyet 
bizonyára ön még nem látott : egy papot, a kit saját 
prédikációja elaltatott». 

Buzgósága kötelességeinek teljesítésében egészen pél-
dás volt. Szerette páli szent Vince szavait ismételni : 
«Que chacun fasse son petit devoir, et tout ira bien», 
csak tegye meg mindenki a maga csekély kötelességét 
és minden jól fog menni ; és szalézi szent Ferencnek 
következő mondását : «A jó nem üt zaj t ; zaj nem szül 
jót». Régóta jelszava volt neki: «Instaurare omnia in 
Christo». «Mindent lerontotta szabadkőművesség, mondá 
gyakran : a családot, a vallásosságot, a hazát, a társa-
dalmat, mindent újra kell alkotni Krisztusban !» Odelin 
abbé nyilvános szerepléséről is megemlékezik Richard 
bíbornoknak. A boldogult jóval XIII. Leo 1892-iki levele 
előtt hirdette a kathotikusok politikai egyesülését a köz-
társasági kormányforma körül : «Acceptez loyalment la 
Republique, et combattez les mauvaises lois». Az ő poli-
tikája egyébiránt egészen megfelelt Franciaország termé-
szetének, a hol a politika tudvalevőleg túltengesben 
szenved. Ö nem volt politikus, mert egészen apostol 
akart maradni. E miatt a kormányok, sőt néha főpapok 
is bevádolták őt Rómában. Azt mondták : Parisban ő 
nincs helyén, kevésbbé visszavonult, modern érsekre 
van ott szükség. 0 kétszer is fölajánlotta XIII. Leo 
pápának lemondását. A pápa mind a kétszer kötelessé-
gévé tette a maradást. 

Mellén Atfre érsek keresztjét hordta. Az 1899-iki 
nagy sztrájk idején egy este így nyilatkozott : «Jól meg-
gondolván, tanácsot is kérvén és jól imádkozván is, arra 
a meggyőződésre jutottam, hogy ez itt most nem szo-
ciális, hanem politikai harc. Nekem tehát itt nem kell 
közbelépnem. Ha rosszabbra fordul a dolog és egymást 
ölik az utcán, akkor én is úgy teszek, mint Affre érsek». 
XIII. Leo után X. Pius következett a pápaságban. Ez, 
ha szabad azt mondani, rajongva szerette Richard bíbor-
nokot. Egyszer azt üzente Odelin által : «Mondja meg 
neki, hogy a pápa azt parancsolja, hogy éljen és meg-
tiltja neki, hogy meghaljon». 1907. július 22-én egy 
kiváló katholikus férfiúnak ezt mondta X. Pius pápa: 
«Mondja meg neki, hogy én vele élek, vele imádkozok, 
vele lélekzek !» Mikor ezt a bibornok meghallotta, alá-
zatosan csak ennyit mondott : «Én ebből nem értek 
semmit; én nem tudom mit tettem, hogy a jó pápa 
ennyire szeret. Annyit tudok, hogy én őt nagyon szere-
tem». Halála előtt 15 nappal ezt mondta gyóntatójának : 
«Félek, hogy nem eléggé félek a haláltól». Ilyen ötle-
teik csak szenteknek szoktak lenni. 

* 

N e w - Y o r k . Dohányzási szabadság templomban az 
istentisztelet alatt. — Tény, Amerikában történt. A föl-
támadásról cimzett episkopális templom rektora, lelkésze, 
Atlantiéban (New-Yersey államban) közhírré tette, hogy 
a hivek húsvéttól kezdve a templomban, az istentisztelet 
ideje alatt, dohányzó eszközeiket, szivart, cigarettát, pipát 
szabadon használhatják. Csak ez hiányzott még ! Külön-
ben semmi csodálatra méltó a dologban nincs. A «sza-
badság», még a dohányzási szabadság is, minden vissza-
éléseivel együtt, elevenen benne van a protestantizmus régi 
és űj főelvében. A régi elv szerint kiki tetszése szerint 
járhat el az isteni, vallási dolgok körében. Az új, az 
evolucionisztikus, modern protestáns főelv szerint pedig, 
a mely a régi, Istent valló protestantizmust már tönkre-
silányította, a vallás tulajdonképen nem valamely Isten-
nek nevezett külön élő lénynek a tisztelete, hanem a 
kiben-kiben élő úgynevezett istentudat vagy sejtelem 
szeszélyeinek a kielégítése. A lejtő, a melyen a protes-
tantizmus a vallási nihilizmusba lecsúszott, három állo-
máson megy keresztül : első volt egy bizonyos keresz-
ténység apostoli egyházkormány nélkül, a második egy 
«kereszténység Krisztus istensége» nélkül, a harmadik, 
a mostani már «vallás Isten nélkül». Ebbe az utóbbiba 
kivált teljesen beleillenek a templomi dohányzó-sportok. 
Hej heh nagyot káromkodnék Luther, ha föltámadna ! 

— y —la. 

Bölcsele t i f é l s z e g s é g e k . VII. Lélekmentes lélektan. 
Idézettel kezdem. «A mit az erő mozgat, az az 

anyag, s a mi az anyagot mozgatja, az az erő». 
Szitnyai Elek e szavai (i. m. 12. 1.) igen jellemzően 

fejezik ki mai lélektanaink irányát. Anyag és erő az 
egyetlen, a mit figyelemre méltatnak ; a mi nem anyag 
vagy erő, az nem mozgat és nem mozog, nem műkö-
dik és nem létezik nekik még a lélektanban sem. A lé-
leknek szerintük szintén csak mint anyagi és anyag-
mozgató erőnek van értelme. «Az ember szervezetében 
a csont, vér, ideg, izom, velő stb. az anyag s a mi azt 
eszközli, bogv ezen rendkívül bonyolult anyaghalmaz-
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ban mozgás, érzés, gondolat (1), akarat (!) keletkezzék, 
léleknek neveztetik». (12. 1.) A léleknek tehát nincs az 
anyagtól lényegileg független élete s önálló valósága ; 
még az akarat és gondolkodás tényei is csak az anyag-
mozgató erő hatásai az «anyaghalmazban». Egyebet a 
lélekről szerintük nem tudunk. «Nem tudjuk, hogy mi 
az anyag, mi az erő, tehát így azt sem, mi a lélek lénye-
gileg». (13. I.) Ezzel a kurta mondattal Szitnyai a mo-
dern lélektan állásfoglalását fejezi ki a lélekkel szemben. 

Pedig épen ez az utóbbi mondata világosan mutatja, 
hogy a lélek fontos kérdéseinek fejtegetését pusztán 
azon indokolással nem szabad és nem lehet félretolni, 
hogy a lélek lényegét nem ismerjük. Mert először is 
nem áll, hogy az anyag, erő és lélek mivoltát sehogyan 
sem ismerjük. Csakis az engedhető meg, hogy sajátos 
jegyeikben és kimerítőleg nem ismerjük; de azért van 
róluk fogalmunk s lényegüket bárha csak körülíró és 
analóg jegyekkel, de valahogy mégis ismerjük ; külön-
ben nem is beszélhetnénk róluk. De meg aztán Szitnyai 
maga vallja, hogy az anyag, az erő s a lélek lényegét 
egyként nem ismerjük. Különös! Hát akkor miért nem 
tartózkodik az anyag és erő kérdésektől is, ép úgy mint 
a hogy a lélek kérdéseitől tartózkodik ? Ha az anyag és 
erő mivolta ép oly ismeretlen mint a léleké, miért for-
dul épen az anyaghoz oly határozottan, hogy még a 
lelki tényéknél is elsősorban az anyagi testszervezeti 
folyamatokat vizsgálja ? Sem jobbra sem balra nem 
érem el a végső célt: tehát jobbra megyek, micsoda 
logika ez? 

S aztán igazán áll-e, hogy a minek a lényegét sajá-
tos jegyeiben nem ismerjük, arról semmit sem tudha-
tunk meg s hogy azzal nem érdemes tudományosan 
foglalkozni? Ha ez igaz, akkor a természettudományok 
nagy része üres szappanbuborék: hisz épen Szitnyai 
mondja, hogy az anyag és erő lényegét nem ismerjük, 
a természettudományok pedig folyton-folyvást az anyag-
ról s az erőkről szólnak. Nem ! Azért mert valaminek 
a lényegét sajátos jegyeiben nem ismerjük, azért még 
nem következik, hogy létezéséről, létének okairól s föl-
tételeiről, rendeltetéséről, céljáról, képességeiről s tulaj-
donságairól rendszeres, tudományos ismereteket nem 
szerezhetünk nemcsak vallástan és metafizika segítségé-
vel, mint Szitnyai hiszi (103. 1.), hanem a józan gon-
dolkodás, az elemzés, az induktív meg deduktiv követ-
keztetés útján. Kitűnő példa rá az elektromos erő. 
Vájjon kinek jutna eszébe az elektromosság létezésének, 
okainak, föltételeinek, tulajdonságainak stb. kutatásáról 
lemondani, csak azért, mert az elektromosság lényegét 
nem ismerjük ? Az Isten lényegét szintúgy nem ismer-
jük sajátos és kimerítő jegyeiben, mint a lélekét, de 
azért egész tudományos rendszer (a theodicea) értekezik 
az Isten létéről és tulajdonságairól, még pedig merőben 
természetes és észkövetkeztetésekkel. Elég ugyanis kö-
rülíró* megközelítő, analóg jegyekkel alkotnunk valami-
ről fogalmat: lia ezen kívül működését és hatásait is 
ismerjük, következtetésekkel máris igen sokat állapít-
hatunk meg róla. 

Ilykép teljesen elesik azon ok, mellyel modern böl-
cselőink igazolni szeretnék azon teljesen indokolatlan és 
önkényes eljárást, hogy a lélekkel nem törődnek, még 
a lélektanban sem. 

Tényleg nehéz is fölfogni, mit véthetett az a sze-

rencsétlen lélek fogalom, hogy modern pszichológusaink 
oly babonásan félnek tőle. 

A mennyiségtan művelői nem látnak benne vesze-
delmet, ha a mennyiségfogalom tárgyi értékét elismerik ; 
a természettudósok sem tiltakoznak folytonosan az 
ellen, hogy ők a természetről magáról tudni sem akar-
nak, hanem csak a természet jelenségeit vizsgálják ; az 
irodalom művelője : az esztétikus sem zárkózik el a 
széptani jelenségek alanyai elől, csak a pszichológus 
tartja elengedhetetlenül fontos teendőjének, hogy minél 
gyakrabban és minél nyomatékosabban hangsúlyozza, 
hogy ő csak a jelenségekkel és változásokkal foglalkozik, 
de azzal nem törődik, mik e jelenségek okai és hordozói. 

Ennek a különös jelenségnek valami alanyi oká-
nak kell lennie, mert a tárgyi valóságban valóban nin-
csen alapja. 

Mert ugyan mi a tudománytalan, mi a kétséges a 
következő eszmemenetben : 

Lelki tényeink nyilván egészen más természetű, 
másfajta dolgok, mint az anyag rendes, általános tulaj-
donságai, a fizikai és kémiai tulajdonságok. Szitnyai 
maga többhelyütt (pl. 12. 28. 1.) elismeri s a legmoder-
nebb pszichofizikai parallelizmus hivei is egyre álta-
lánosabban vallják, hogy a látást, hallást, érzést, még 
inkább a gondolkodást, ha anyagi folyamatok kísérik 
is, a merő anyagból megmagyarázni nem lehet.1 A durva 
materializmust, mely szerint a lángelme észmunkája s 
a szeretet hősiessége egyaránt merő agyváladék, már 
csak Haeckelék merik hangoztatni, miközben a tudo-
mány legnevesebb képviselői valóságos undorral, föl-
háborodással fordulnak el tőle.2 Nevezetesen azon lelki 
tények, melyek anyagtalan fogalmakat és viszonyokat 
fejeznek ki, vagy a melyek egyenesen önmagukat isme-
rik meg, pl. a megismerés és öntudat tényei, melyek-
kel az «azonosság», «hasonlóság», «ok», «következtetés», 
«anyagtalansâg», «én» fogalmait megalkotom, teljesség-
gel más valamik, mint azon mozgás, mellyel pl. a nehéz-
kedés folytán a testek egymáshoz közelednek. 

Már most a mint bizonyos, hogy réti kórón ana-
nász nem teremhet s a mint egy Leibnitz tudománya 
nem lehet egy verébnek vagy kődarabnak a tulajdon-
sága és általában : a mint az okozat és tulajdonság nem 
lehet nagyobb, magasabb, tökéletesebb valami, mint az, 
a minek okozata vagy tulajdonsága s a miből mint ok-
alapból fejlődik : úgy lelki tények sem lehetnek maguk-
nál alantasabb alanyok tulajdonai ; nem fejlődhetnek 
tehát másból, mint az anyagnál tökéletesebb, nemesebb 
valamiből és nevezetesen az anyagtalan lelki tények 
csakis anyagtalan, azaz szellemi állományból fejlődhet-
nek. Ezt az életelvet, főleg a szellemi életelvet léleknek 
nevezi évezredek óta mind a köznyelv, mind a tudomány. 

Ezt a következtetést modern bölcselők is el szokták 
ismerni, csak azon akadnak meg nagy fölháborodással, 
hogy mi a lelki tények s általában az életjelenségek 

1 V. ö. Schütz : Das exakte Wissen der Naturforscher, 74. s k. 1. 
Höfler: Psychologie, 52. s k. 1. 

2 Csak nemrégiben emelte föl szavát a porosz főrendiházban 
Reinke biologus a tudomány nevével visszaélő material izmus ellen ; 
a mint egyik művében is kijelentette : «Azon biologusoknak kétség-
kívül egyre gyarapodik a száma, a kik elismerik, hogy a materialista 
föltevések nem elegendők az életjelenségek egész országának meg-
magyarázására». (Einleitung in die theor. Biologie, 1901, .r>0. 1.) 
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alapját, elvét suhstantiának, állagnak tartjuk. Minek 
ez? mondják. Micsoda titokzatos ismeretlen alanyokra van 
még szükség, mikor elég, ha a tulajdonságokkal, jelen-
ségekkel foglalkozunk? Pedig épen ez a pont az 
egész érvelésnek a legártatlanabb, legvilágosabb része. 
Nem áll, hogy mi a substantia s a substantiális lélek 
alatt valami «titokzatos», ismeretlen alanyt értünk. Az 
állag nem titokzatos valami, hanem egyszerűen az, 
a mi magában is valami s nemcsak másban, mint 
másnak a tulajdonsága, mozgása, állapota létezik. Ha 
tehát ellenfeleink azt mondják : a lelki tényeknek nincs 
szükségük külön hordozóalanyra, jól van : ezzel ők 
maguk állítanak föl substantiákat, mert akkor náluk 
minden lelki tény önálló valami, azaz substantia. Csak 
az a kérdés: mi jogon állítunk föl ezer substanliát ott, 
a hol egy is elég, mint a lelki jelenségeknek és módo-
sulásoknak közös alanya? s mi jogon állítunk föl ezer 
folyton váltakozó alanyt ott, a hol az öntudat is egyet-
len egy maradandó alanyról tanúskodik? És mikép 
fejtjük meg az ellenmondást, melyrel az olyan «tulajdon-
ság», «állapot» vagy «változás» fogalma foglal magában, 
mely semminek sem tulajdonsága, semminek sem álla-
pota, módosulása. 

Hogy ezt a substantiális lelket látni magában nem 
lehet, az nem döntheti meg a fönntebbi következtetéseket. 
Az emberi ész, valamely érzelmünk, vagy pl. az elek-
tromosság létezése ellen sem bizonyít a tény, hogy az 
észt, az érzelmet, az elektromosságot magában nem 
látjuk. 

Kant hivei erre az okoskodásra azzal felelnek, hogy 
az okság elvével csak az érzéki világban következtet-
hetünk érvényesen. Ez azonban oly önkényes és alap-
talan állítás, hogy gyakorlatban maguk a Kant hivei 
sem követik. Mondd egy kanlistának, hogy nincs esze, 
nincs becsülete, nincs jelleme — tényleg ezek a tulaj-
donságok sem érzéki jelenségek s jelenlétükről csak 
az okság elve alapján tudunk, — bizony fölfor-
tyan érte! 

Ha az okság elvében nem bizunk meg s a deduktiv 
következtetés értékét kétségbe vonjuk : hát akkor mi 
jogon bizunk meg érzéki tapasztalatainkban? Ha a ter-
mészetes nyilvánvalóság szava az egyik téren hazug, 
miért fogadjuk el igaz tanúnak a másik téren ? Ha a 
lélek műveiből s ezek anyagtalan jellegéből magára a 
lélekre, ennek létére, okaira, képességeire, tulajdon-
ságaira nem következtethetünk, akkor következetesen 
kételkednünk kell tapasztalati tudományainkon, neve-
zetesen a fiziologiai lélektan értékén is. A lélek-
mentes lélektannak eszerint semmi tudományos alapja 
nincs. 

Azért mondta Schopenhauer, a kit pedig nem lehet 
scholasztikai elfogultsággal vádolni, a következő kissé 
darabos, de nem alaptalan szavakat : «Az életelv lété-
nek tagadása s a lélek ellen való polemizálás, bár nagyon 
erőlteti az előkelőség színezetét, tényleg nem annyira 
a helytelen, mint inkább az ostoba jelzőt érdemli 
meg».' 

Ezt a mondatot tankönyvíróinknak iss figyelmükbe 
ajánljuk. 

Hangiul Béla S. ./. 

1 Parerga und Paralipomena, II. 127. 1. 
2 Pauer Imre tanárnak is. Szerk. 

Valami a « P r o t e s t á n s Egyház i és Iskola i Lap»-
ból. (Az igaz egyház ismertető jegyeiről,) 1908. április 
26-iki számából. 

Protestáns laptársunk említett számában ismerteti 
Szuszai apologetikáját. Csupán az egyházról szóló részét 
veszi tolla alá, tudvalevőleg ott vannak vagy legalább 
a régibb időben ott voltak az éles ellentétek a katho-
likusok és protestánsok között, az igaz egyház kérdésé-
ben. Természetesen nem tetszik neki az, a mit Szuszai 
mond. Luther stílusában különösen a központi intéz-
ményt, a pápaságot szeretné letörülni a föld sziliéről. 
Ezt én nem veszem tőle rossz néven; azért protestáns, 
hogy protestáljon, mit is tehetne egyebet? Egy dolog 
azonban nagyon föltűnik dolgozatán, az, hogy semmi 
nyomát nem látom annak, hogy a kritikus csak vala-
melyes ismeretével is birna a kérdés újabb tárgyalásá-
nak, a mint ma a külföldi protestáns irodalomban keze-
lik. Régi, XVI. századbeli elavult frázisokból rójja össze 
dolgozatát s boldog megnyugvással tapossa az utat, 
mely a modern protestáns theologusokra nézve már jó 
ideje egészen begyepesedett. Ezt a cikket olvasva, úgy 
érzi magát az ember, mint lia Jókai vagy Mikszáth re-
gényei után Dugonics Etelkáját vagy a régi komáromi 
kalendáriumot kénytelen olvasni, azzal a különbséggel, 
hogy még azokban is több jó izlés van, mint ebben a 
«tajtékzó dühvel», «máglyákkal» megrakott cikkben. 
Kérem, ma már nem szokás a tudományos kérdéseket 
így tárgyalni. Miért nem tanulnak, miért nem halad-
nak már egyszer? Az irodalmi vitában ugyanis nem 
nevezem előnynek, ha ellenfelem elmaradott a tudo-
mányban, mert utoljára is a nézeteltérések mellett is 
mind egy nemzetnek vagyunk a fiai. Hiszen annyit jár-
nak külföldre s a tudományos emelkedésnek nyomait nem 
igen veszem észre. 

Azért nem reflektálva a dolgozat többi részeire, 
csak egy pontot akarok kiemelni, a melyre nézve, miután 
háromszáz éve ismételgetik, igazán volt idejök észrevenni, 
hogy elemi ismerettani hibában leledzik s ennek foly-
tán higgadt megfontolás után föl nem tartható. S ez a 
pont az egyház ismertető jegyeire vonatkozik. 

Mindjárt a reformáció első idejében szemökre ve-
tették a lutheristáknak, hogy újítók, hogy egyházuk 
semmi kapcsolatban nincs az apostoli egyházzal, mert 
hiszen Luther föllépése előtt nem léteztek. Azonkívül 
fölhányták nekik, hogy szembetűnően nélkülözik az 
igaz egyház ismertető jegyeit, tehát egyszerűen forra-
dalmi elem az egyházban. Az augsburgi gyűlésen Me-
lanchlon találta ki a kisegítő formulát az igaz egyház 
jegyeiről, melyeket magokra is vonatkoztathattak, kije-
lentvén, hogy az igaz egyház jegyei, melyekről fölis-
merhető : a tiszta igehirdetés és a szentségeknek törvényes 
kiszolgáltatása. 

Ötletnek igazán jó ötlet volt, mert a protestánsokat 
kisgítette első zavarukból; de mint minden ötlet, ez is 
csak első pillanatra szemkápráztató s nyugodt megfon-
tolás után erejét veszli, mivel tartalma az elemzést ki 
nem állja. Bellarmin, Pázmányunk tanára a római egye-
temen, hatalmas kontroverziáiban, melyek arról neveze-
tesek, hogy katholikus tudós létére ő szedte bennök 
először össze rendszerbe a protestánsok tanait, mondom 
e nagy művében kimutatta, hogy azok a dolgok, mi-
ket Melanchton ismertetőjegyeknek fölállított, mindenre 
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lehetnek jók, csak ismertető jegyeknek nem valók, azon 
egyszerű oknál fogva, mivel maguk is ismertető jegyekre 
szorulnak, hogy fölismerhetők legyenek. 

Az az igaz egyház, a melyben tisztán hirdetik az 
evangéliumot, mondta Melanchton. 

Ez magában véve igaz, csakhogy épen az a kérdés : 
melyik az a tiszta evangélium ? Nincs ugyanis olyan 
felekezet, a mely nem tulajdonítaná magának a tiszta 
igehirdetést, már pedig a sok ellenmondó tan mind igaz 
nem lehet. Tehát a tiszta igehirdetés hangoztatásával 
nem igazodhatunk el az igaz egyház fölismerésének 
kérdésében. 

Melanchton állításába nyilvánvalóan az a hiba csú-
szott be, hogy a tulajdonságot fölcserélte a jeggyel (aliud 
est proprietas, aliud nota ecclesiae) s az ontologiai ren-
det összezavarta a logikaival. Annyi bizonyos, hogy az 
igaz egyház legbensőbb tulajdonsága, bogy benne Krisz-
tus tana tisztán van meg, hogyan is lehetne máskép 
Krisztus igaz egyháza? De ettől az állapottól lényegesen 
különbözik az a kérdés: miképen ismerhető meg ez az 
igaz egyház? Az ismertető jegynek szóval olyas vala-
minek kell lennie, a mi magában könnyen fölismerhető, 
ismertebb a keresett dolognál s nem szorul ujabb ismer-
tető jegyekre, hogy előbb vele magával kelljen tisztába 
jönnünk. 

Példával lehet ezt megvilágosítani. Valaki örökölt 
s ez az örökség valakinél le van téve. Hogy birtokába 
juthasson, előbb biztosan kell megtudnia, kinél van az 
örökség letéve? Mig ez iránt tisztába nem jön, minden 
hiába, az örökséghez nem jut. Az evangélium is örök-
ség, az egyház a letéteményese, tehát előbb kell tud-
nunk, melyik az igaz egyház, hogy ennek útján hozzá-
juthassunk a hamisíttatlan evangéliumhoz. Ezt magát 
azonban, a mit keresünk, egyúttal ismertető jegynek 
minősíteni képtelenség. 

Azt gondolom, hogy a szóbanforgó kérdés — az 
igaz egyház felismerése — tekintetében a helyzet oly 
világos s Melanchton tévedése oly kézzelfogható, hogy 
további fejtegetésre nem szorul. Azt ma is irányadónak 
tekinteni akarni anachronismus, melyen a fejlettebb 
protestáns theologia jó ideje napirendre tért. Ma Harnack, 
Pfleiderer, Dobschütz s annyian mások egészen más 
módon igyekeznek igazolni protestáns egyházuk jogo-
sultságát. 

A «Protestáns Egyházi és Iskolai Lap» ellenben 
még mindig Melanchton álláspontján áll s azt játssza ki 
cáfolatként Szuszai ellen. Ezt írja : «... nem ismerünk 
el bármely egyházat igaz egyháznak, a mely magát igaz 
egyház gyanánt fitogtatja; hanem azt tanítjuk, hogy az 
az igaz egyház, a melyben az igaz egyház jegyei, vagyis 
ismertető jelei megtaláltatnak. Ilyenek mindenekfelett 
az igaz és tiszta igehirdetés, a mint reánk maradt a 
próféták és apostolok irataiban, a kik mindnyájan Krisz-
tushoz vezetnek». Látszik, hogy szeretik a frázisokat s 
nem gondolkodnak. A próféták és az apostolok iratai 
magok nem beszélnek, hanem az olvasó ember fölfo-
gása szerint alakul értelmük, mely ahhoz a kétszáz egy-
néhány protestáns szektához vezetett, melyek mind egy 
képen Krisztus igaz egyházának hiszik magokat. 

Tessék a történeti fejlemény alapján elmélkedni 
Melanchton jegyeinek értéke felől. Különben, mint emlí-
tettem, e fölfogás annyira elavult, hogy csak mint jelen-

séget akartam bemutatni annak föltüntetésére, miként 
a mi protestáns testvéreink, a kik annyira szeretnek 
haladásról és fölvilágosultságról beszélni, még a saját 
legbensőbb dolgaikban is elmaradottak. 

A katholikusok fölfogása szerint az igaz egyház 
jegyei : az egység, szentség, katholikusság vagyis az egye-
temesség és az apostoliság, a mint erről Vosen-Brüll : 
Der Katholicizmus und die Einsprüche seiner Gegner 
(1885. 65. 1.) művében oly világosan értekezik. Ha ismer-
lető jegy valami, hát legyen az, a mi mindenkit könnyen 
képes elvezetni a keresett dolog fölismerésére. A kinek 
a vallási kérdés szivén fekszik és meggyőződést keres, 
azt nem nyugtatják meg a frázisok vagy az ellenfél meg-
szólása, hanem komolyan, gondolkodva keresi az igaz-
ságot, mely megtalálva boldogít. 

Természettudományi levelek. (n.) 
Kedves Barátom ! Előbbi levelemben köt vona-

loztam a származástan vagy a leszármaztatási elmé-
let föladatát és tárgyi körét, a mi ügy hiszem az első 
lépés ama homály eloszlatására, melyet önben — 
olvasmányai közben — e fontos területen a termé-
szetbölcseleti kérdések erőszakos és tudománytalan 
összezavarása előidézett. A származástan föladata — 
ismétlem — a leletekből megállapítani, kimutatni a 
tényt, hogy az élő szervezeteknek a föld ősi rétegei-
ben való első megjelenése óta a mai napig az álla-
tok és növények a tökéletlenekből a tökéletesebbek felé 
fokozatosan fejlődtek, tehát hogy a fajok állandósá-
gáról vallott nézet nem felel meg a palaeontologia 
adatainak; másodszor föladata megmagyarázni: mi-
ként, mely természeti tényezők közrehatásával tőrtént 
ez a fejlődés? 

A föladat óriási s talán századok múlnak el, míg 
majd a természettudomány különösen a mikéntre 
nézve biztos felelettel szolgálhat. Ma még csak ügy 
szólván a művelet kezdetén, az adatgyűjtésnél tar-
tunk s ha Haeckelnél már szinte befejezettnek látja a 
dolgot, családi fákat fölállítva, mindent bő magyará-
zatokkal kommentálva, fűszerezve a vallás elleni 
szüntelen kirúgásokkal, azok nagyrészt egy merész 
fantasztának az elmeszüleményei, ki, visszaélve a 
természettudománnyal, egészen más célokat szolgál, 
mint a minők a származástan mint természettudo-
mányi probléma elé vannak tűzve. 

A föld rétegeiben jelentkező fauna és flóra-
maradványoknak genealogikus egymásutánja nincs 
még megállapítva, nagy hézagok vannak ; a mi pedig 
az élő szervezetek országában az embert illeti, ennek 
befoglalása a közös fejlődésbe ma óhaj inkább, mint 
természettudományilag megállapított tény, a mennyi-
ben eddig, le egész a tertiär-korszakig, mást, mint 
ember-maradványt nem találtak, olyan tökéletes faj-
emberekét, mint mi vagyunk. A krapinai, a jávai 
lelet («Beligio» 1908. 226. 1.), melyekben legutóbb 
átmeneti állat-embert sejtettek, tökéletes fajembernek 
bizonyult. Mindenből, de mindenből, a mit eddig az 
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ősemberről ismerünk, csontmaradványaiból, kul turá-
lis készleteiből csak az az egy következtetés von-
ható, melyet Kollmann darwinista az első európai 
bevándorlókról állít : «Die ersten Einwohner (Euro-
pas) — a mint t. i. a palaeontologia ismeri — stan-
den auf niederer Kulturstufe, aber nicht auf der Stufe 
einer niedrigen Rasse». (Ranke: Der Mensch. II. 
445. 1.) A neandervölgyi koponyától a mai napig 
nincs palaeontologikus adat az ember állati evolú-
ciójára. 

A szervezetek genealogikus egymásutánjának, 
vagyis egymásból fejlődésének tényekre támaszkodó 
voltát illetőleg pedig ma nem lehet többet biztosan 
mondani, mint a mit Brehm mondot t : «A fajválto-
zatok változékonyságát be tudjuk bizonyítani, sőt 
létesíteni is b í r juk : egyik fajnak más fajjá alakulá-
sát azonban még nem tud juk megállapítani». (Az 
északi sarktól az egyenlítőig. 1892. 421. 1.) 

A származástan tehát az első, hogy úgy mond-
j a m a könnyebbik föladata — a fajok állandóságá-
nak megdöntése — tekintetében is még sok kívánni 
valót hagy hátra, hogy róla már mint természettu-
dományi igazságról lehessen szó. Gyűjti az adatokat, 
de még azok is szerfölött hiányosak. Valóságot állít 
tehát Wasmann , midőn azt mondja : eine Erfahrungs-
wissenschaft ist die Entwicklungslehre nicht. (Der 
Kampf um das Entwicklunsgproblem. 7. 1.) 

Hát még a fejlődés mikéntjének nagy problé-
m á j a ! Darwin selectiós hipotézise, mini említettem, 
már el van ejtve, a csupán esetlegesen ható külső 
természeti tényezők a célszerűen és célratörekvéssel 
berendezett organizmusok fokozatos fejlődésének meg-
fejtésére nem elégségesek. Azért igyekeznek valami 
megfelelőbb magyarázatot találni. Ma öt hipotézis 
van homloktérben : az egyik a neodarwinisták, a 
másik a neolamarckisták tanítása, a harmadik eme 
két elmélet egyesítésén alapszik, a negyedik a Köl-
liker-féle ugrásszerű fejlődés elmélete s az ötödik a 
Korinszkyéval rokon Vries-féle mutációs elmélet ; 
Méhely tavaly mutatta be őket a «Természettudományi 
Közlöny»-ben. 

Mindannyi próbálgatás, tapogatódzás ez s mint 
ilyen még messze áll az igazság fölismerésétől. 
Méhely ekként jellemezte a mai állapotot: «Megdönt-
hetetlenül áll a tény, hogy a fajok egymásból jöttek 
és jönnek létre (Brehm — mint láttuk — nem oly 
biztos ebben !), de az átformálódás eredő okait még 
alig ismerjük s a fajfejlődés menetét, tehát módját sem 
látjuk még egészen tisztán». (Méhely: De Vries faj-
keletkezési elmélete. «Religio» 1907. 236. 1.) 

A bizonytalanságnak oka az egyenes bizonyíté-
kok hiánya. A búvár a föld ősi rétegeiben minde-
nütt kész állatokkal és növényekkel, illetőleg ilyenek 
maradványaival találkozik. Az átmeneti alakok 
hiányzanak. Azért főkép a mai szervezetekre, ezek 
összehasonlítására van utalva s az embriologiára, az 
összehasonlító morfologiára és anatómiára alapított 

észleleleiből következtet visszafelé (1. erről művemet : 
A keresztény vallás apologiáját 82. 1.), ama sokak 
által kétségesnek tartott elvre támaszkodva, hogy az 
egyes egyén fejlődése ismétlése az egész faj fejlődé-
sének. Ezt akarja jelezni Gorka, midőn azt m o n d j a : 
«A származástan, ép úgy, mint a Copernicus Keppler-
féle tan nem teljesen közvetlen megfigyelésen alapszik, 
hanem mindkettő az egyes megfigyelések (a mai szer-
vezetek összehasonlítása) sorozatából vont végkövet-
keztetések eredménye». (Az ember 42. 1.) S hosszú 
értekezését, mint láthatja, a mai ember szervezeté-
nek bemutatásával s abból vont okoskodásokkal 
kezdi. Megjegyzendő azonban, hogy Gorka Haeckel 
befolyása alatt áll, azért oly megtévesztően merész 
az előadása. Nála az egész elmélet - tény és okai — 
már szinte bizonyos, pedig, mint föntebb láttuk, a 
komoly tudósok sokkal tartózkodóbban nyilatkoznak 
az eredményekről . 

Ezekben ime körvonaloztam a származástan el-
méletét, bemutat tam önnek a nagy területet, melyen 
mozog s megoldandó föladatait. Elejétől végig tisz-
tára természettudományi föladat az egész, melyet lia 
dűlőre vinni sikerül, különösen lia megismerjük ma jd 
az átformálódás eredő okait, mint Méhely nevezi, 
gyönyörű vívmánya lesz az emberi tudománynak. 
Azonban, hogy a mai tapogatódzást mikor váltja föl 
az igazság teljes és biztos ismerete, ki tudná meg-
mondan i? Az ész föltartóztathatlanul tör előre ku-
tató munká jában s mi bátorítólag intünk neki : Em-
ber küzdve küzdj és bizva bízzál! 

Mintha látnám, mikor levelemet s benne a le-
szánnaztatási elméletet így tisztán a haeckeli sallan-
goktól1 menten bemutatva olvassa, csodálkozva kér-
dezi : hol ebben az a theismus? Valóban sehol; nincs 
is a származástannak semmi köze az atheismushoz, 
mint egy természettudományi problémának sem. Sőt 
többet mondok önnek, az igazi természetbúvár, ki 
csak a tényekben megnyilatkozó igazságot keresi, mi-
nél behatóbban nyomozza a fejlődést s minél köze-
lebbről érintkezik a szervezetek fejlődésében nyi-
latkozó célszerűséggel és célratörekvéssel, annál 
jobban kell hogy elteljék bámulattal , melyet meg-
figyelései ébresztenek benne, mert minden egyes darab 
egy bölcs rendezőnek műveként mutatkozik be neki. 
Úgy járhat , mint Mádler, ki a «Der Himmel» cimű 
művében, vizsgálgatva naprendszerünk testeit s látva 
a nagyszerű harmóniát , mellyel ott mindent súly, 
szám és mérték szerint berendezve talált, önként 
himnuszban tör ki Isten dicsőítésében. 

Jól van — mondja ön — erről az oldalról va-
lóban meg vagyok nyugtatva ; de még nem látom 

1 Ha Haeckel «Weltrâtsel»-jének tudománytalan voltá-
ról s a tudomány neve alatt űzőit — alig lehet rá más kife-
jezést találni - szédelgéseiről akar meggyőződni, olvassa el 
Chwolson pétervári egyetemi fizika-tanár lesújtó kritikáját : 
Hegel, Haeckel, Kossuth und das zwölfte Gebot. (It. Aufl.) 
1908. 20. s köv. 1. 
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tisztán a kérdés másik oldalát. Gorka szerint a szár-
mazástan ellene mond Mózes teremtéstörténetének, 
mintha az a fajok állandóságát tanítaná, a mit az is 
látszik mutatni, hogy egy-egy naphoz köti a növények, 
majd az állatok létrejövését, ez pedig egyenesen ki-
zárja a rengeteg hosszú időt, mely a származástan 
követelte lassú fejlődéshez, kialakuláshoz szükséges. 
Egy-egy nap és hosszú idő nemde egymást kizáró 
fogalmak ? 

Ha tehát a származástant vallva épen nem kell 
az embernek atheistának lennie, mint a hogy eddig 
Haeckelt olvasva gondoltam, az még sem menti meg 
Mózes teremtéstörténetét attól, hogy elavultnak te-
kintsük. Azért erre nézve is kérek részletes felvilá-
gosítást, mert hozzá tartozik keresztény világnéze-
temhez s abbeli kételyem eloszlatásához, hogy a 
tudomány megállapított tételei csakugyan nem ellen-
keznek a Szentírással. 

Szóval még mindig nem látom tisztán a kérdés 
másik oldalát. 

Folyton a fülemben csengnek Gorka szavai : 
«A rohamosan gyarapodó aprólékos vizsgálatokat 
és bő tapasztalatokat már semmikép sem lehet Mózes 
teremtéstörténetével és kivált ennek alapjával : a 
fajok állandóságának tanával összeegyeztetni, ezért, 
legalább a tudományos világban, végleg napirendre 
térlek a Mózes-féle teremtéstörténet fölött, mely mosl 
az őt egyedül megillető helyre, a hit birodalmába 
került. Megdőlt a fajok állandóságát hirdető tan s 
helyette az élő szervezetek vérrokonságát és termé-
szetes uton való fejlődését hirdető tan : a szárma-
zástan került kizárólagos uralomra». (Az ember 39. 1.) 

Az állítás, a mi a határozottságot illeti, semmi 
kívánnivalót nem hagy hátra. De, kedves barátom, 
ép oly határozottan állíthatom önnek, hogy Gorka 
úr alaposan téved, azon egyszerű oknál fogva, hogy 
a mint ért az anatomiához, ép oly járat lan a theo-
lógiában, a hová a Mózesről szóló kérdés tartozik. 
Mint látom, nem is vett magának fáradságot a tekin-
tetben, hogy a kérdésről szóló theológikus irodalmat 
csak némileg is tanulmányozta volna s hogy fölvilá-
gosítást keresett volna Mózes szövegének értelme 
felől. Ezek az urak mindenhez-értést tulajdonítanak 
maguknak, pedig mindent előbb tanulni kell, ha az 
ember tudni akarja. 

Azért egyelőre elmélkedjék csak a származástan-
ról, hogy tisztán lássa feladatait, Mózesre majd a 
jövő levelemben térünk át. Dudek. 

M. P a s s a i c . (Amerika.) A könyv ára 3 kor. 20 fillér, 
portó 80 fillér, összesen 4 kor. A «Hajnal» folyóiratával szép 
és üdvös munkát végez és úgy látom, hogy ebben plébános-
társai buzgón támogatják. A dollárok hazájában ilyen iratra 
nagy szükség lehet. 

V. S z a t m á r . Az érsekújvári kuruc bezzeg kivágta: nem 
fent acél, de szellem most a kard ! Már ez igaz. Remélem 
meglátjuk ezt a szellemet idővel valami jó — prózában. A társ 

is jó stilista volt, hátha munkatárssá válhatnék? Boldogult 
Széchy K is azt írja Zrinyi-jének előszavában, hogy feleségé-
vel együtt gyűjtötte hozzá az adatokat. Lám, Béla már 
remekel, Imre is nekiindult, ma-holnap irói család lesz az 
egész. Örömöm telik bennük. 

V. Székes fehérvár . Rajta vagyok, hogy «igazán értékes 
és érdemes dolgozatok legyenek benne». Csak az elterjesztése 
lassú, mintha a komoly olvasmány nem képezné még szélesebb 
köreink lelki szükségletét. 

— í'. Róma. A finn barátunk cikkét igazán szívesen vettem, 
hiszen ez a finn-magyar katholicizmu s találkozásának első esete. 
Üdvözölje nevemben. A kérdésére is természetesen igennel fele-
lek, csak megfelelő legyen. Minden jóravaló erőnek dolgoznia 
kell az Isten ügyéért. Csak azt szeretném tudni, ő ír ilyen tisztán 
magyarul ? 

P. Sopron. Igen, a kongruáról és az autonómiáról szóló 
törvényjavaslat nemsokára a törvényhozás elé kerül. 

H. Budapest. Olvastam «Az Újságban» a válaszokat a 
felvetett kérdésre : gyávaság-e az öngyilkosság ? Mit szólok 
hozzájok? Hát csak azt, amit egyszer Tisza Kálmán mondott, 
hogy minden ember olyan okosan beszél, ahogy tud. Régi 
dolog, hogy aki fut, az gyáva s Arany Jánosként : Az erőtlen 
csügged, az erős megállja. A hozzászólók legtöbbje még idáig 
nem vitte a filozófiát s nem érti az életet, annak értékét, hát 
csak úgy gondolomformán, mélyebb belátás nélkül beszélt — 
modernül. Pedig oly egyszerű a megítélésre legtöbb esetben 
a dolog, hogy ha valaki nem fél mindenféle alakban az 
erkölcsi törvényt lábbal taposni, de következményei elől 
aztán megfut, az mindenesetre megfordította a bátorságot. 
Legmodernebb azonban köztük s patentet érdemlő a követ-
kező válasz : A Palkovits-testvéreknek igazuk volt, mert mit 
is veszíthettek volna: feleséget, gyermeket, jóbarátot? Egy 
golyóval megszerezték maguknak a megváltást (eh ! de 
kivágta !) és ezzel az adósságuk le van törlesztve (nagyon 
szép !). Az, hogy néhány ember károsodik, nem tesz ki sem-
mit (ejnye be okos !), mert az elhatározó lépésük nélkül sem 
lett volna adósságuk kifizetve. A fivéreket nagy katonai pom-
pával temették el, tehát kell, hogy tettük hősies legyen. Ugyan 
Weisz úr, hol járt iskolába, hogy ilyen sehwarzul beszél? 

Z. B u d a p e s t . A modernizmusról irt müvemben Heiner 
müve háromszor fordul elő, a 190., 195. és 214. lapon idézve. 
Mint jogászra az előző dogmatikai kérdéseknél nem hivat-
koztam, különben művét jól ismerem. A mi a kívánságát, a 
«Pascendi» magyarázatát illeti, magam is hasznosnak és szük-
ségesnek találom s ha tetemes elfoglaltságom engedi, talán 
az sem marad el. A mai szellemi irányok között theologiánk-
ban ilyen kommentárt alig nélkülözhetünk, ámbár az evolúciós 
tételek a «Lamentabili» decretumban vannak lerakva. 

TARTALOM: Dr. Hornig Károly báró veszprémi 
püspök megnyitó beszéde a Szent-István-Társulat május 
7-én tartott közgyűlésén. — A nemzetiségi elv és a keresz-
ténység. IV. (Vége.) Mihalovics Ede dr.-tól. — A pap-
hiány és okai. I. Oehaba János dr.-tól. — Kutatás Pázmány 
levelei után. I. Hanug Ferenc dr.-tól. — Anglia kath. 
papsága és szerzetesei. I. Jablonkay Gábor S. J.-től. — 
Egyházi világkrónika, —y—/a-tól. — Irodalom. Bölcseleti 
félszegségek. VII. (Lélekmentes lélektan.) Banglia Béla 
S. J.-től. — Valami a «Prot. Egyházi és Iskolai Lapból». 
(Az igaz egyház ismertető jegyeiről.) — Természet-
tudományi levelek. II. Dudektől. — Telefon. 

I.aptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Steplumeum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2<S'. 



LXVII. évfolyam. 20 . s z á m . 1908. m á j u s 17. 

R E L I G I O 
T U D O M Á N Y O S , T Á R S A D A L M I É S I R O D A L M I K A T H O L I K U S F O L Y Ó I R A T 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L O F I Z E T E S I ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 1 2 - D U D E K J Á N O S dr. 
" EGYETEMI TANÀB 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Apponyi Albert gróf miniszter a tanítás 
ethikájáról. 

Az Alma Mater má jus 13-iki ünnepélye elmúlt, 
a napi események sorában ismertették a lapok s 
azután napirendre tértek fölötte. Tudomány vájjon 
hányat érdekel itt, mélységes s nagy erkölcsi értékű 
eszmék fölött váj jon hányan szeretnek gondolkodni ? 
Pedig a mi e napon Apponyi miniszter szájából el-
hangzott, az kell hogy gondolkozóba ejtse a tudomány-
egyetem tanárait és tanulóit, mint a kiknek szine 
előtt beszélt és kell hogy gondolkozóba ejtse a 
könnyen megtéveszthető széles rétegeket, mint a 
kikre nézve figyelmeztető szó volt az a tekintetben, 
mily veszélyeknek lehetnek kitéve a lelkiismeretle-
nül kezelt tudomány részéről. Ez a beszéd nem fele-
désnek való. 

Apponyi a tanítás ethikájáról beszélt s arról a 
felelősségről, mely a tudomány könnyelmű műve-
lőire s első sorban természetesen az ifjúság oktatóira 
háramlik, különösen ott azon a helyen, melyen be-
szélt, ha «a tanár valamit állít, a miről nincs egé-
szen meggyőződve, ha kétségtelen igazságként hirdet 
olyant, a mit még csak keres, ha rombol, a hol épí-
teni nem képes». 

Itt volt az ideje végre, hogy az országnak ez a 
legzseniálisabb férfia tetemre hívja a tudósok lelki-
ismeretét s figyelmeztesse őket a tudomány szabad-
ságának igaz értelmére, melyet a szabadossággal sze-
retnek fölcserélni, hirdetvén nekik: «Szent a tudo-
mány szabadsága, ha saját erkölcsi törvényének a 
határai közt marad, melyeknek túllépte tulajdonképen 
többé nem is tudomány, hanem a tudás technikájával 
űzött csalfa játék, a tudomány valójának megtagadása». 

Márvány táblába kellene vésni e szavakat s oda 
illeszteni az Alma Mater aulájába, hogy folytonos 
emlékeztetői legyenek: universitati magistrorum et 
discipulorum. 

Lakatos Gyula és Alleram Gyula «sub auspiciis 
regis» promotusoknak ezeket mondot ta : 

A királyi kegy, mely önöket tudományos pályájuk 
kezdetén fölkereste, nem puszta formaság és nem is 
puszta elismerés előkészítő munkájuk lelkiismeretes tel-
jesítése iránt ; hanem egyszersmind intő szózat, hogy 

továbbhaladásukban ezt a lelkiismeretességet hiven meg-
őrizzék. Szép tudást gyűjtöttek össze már eddig is s ha 
nem lankadnak, tudásuk folyton gyarapodni fog. A tu-
dás pedig hatalom és minden hatalom felelősséggel jár. 
A közhatalmak gyakorlásával összekötött felelősséget 
törvények szabályozzák ; a tudás hatalmának felelős-
ségét egyedül a lelkiismeret hajtja végre. 

Pedig mily félelmes e hatalom. Úgyszólván véd-
telenül állanak a nem tudók a tudókkal, sőt a keveset 
tudók a sokat tudókkal szemben; a nemtudók a tudók 
tanításait önállóan birálni nem képesek, az igazság ere-
jével hat reájuk a tudás mezében megjelenő tévely is, 
különösen ha rossz ösztöneikben szövetségesekre talál. 
Nincs a közhatalomnak olyan letéteményese, aki annyit 
pusztíthat, annyit rombolhat, amennyit pusztít és rom-
bol a tudás fegyvereinek lelkiismeretlen vagy akár csak 
könnyelmű forgatója. 

Amilyen magasztos tehát a tudásra való törekvés 
és maga a tudás, ha erős erkölcsi érzés, komoly lelki-
ismeret vezeti annak fölhasználását, ép oly alávaló, ha 
ettől az erkölcsi önirányítástól, ettől a lelkiismereti ön-
birálatlól elszakad. Ez a végzetes szakadás pedig beáll, 
mihelyt egy hajszálnyira is eltér attól, amiért lelkiisme-
retesen meggondolva jótállhat, mihelyt valamit állít, 
a miről nincs egészen meggyőzedve, mihelyt kétségtelen 
igazságként hirdet olyant, mit még csak keres, mihelyt 
rombol, a hol építeni nem képes. Szent a tudomány 
szabadsága, ha saját erkölcsi törvényének a határai közt 
marad, melyeknek túllépte tulajdonképen többé nem is 
tudomány, hanem a tudás technikájával űzött csalfa já-
ték, a tudomány valójának megtagadása : a tudomány 
erkölcse egy magával a tudománnyal. De e határai sér-
tetlensége fölött más nem őrködik, mint maga a tudo-
mányos lelkiismeret. Kit mást tegyünk itt bíróvá, vagv 
kit csendőrré? 

Ifjú barátaim ! Érezzék át ez ünnepélyes órában 
azt a félelmes felelősséget, mely tudásuk hatalmával 
összekötve van és a mely e tudás öregbedésével napról-
napra nőni fog. Nem hiszem, hogy ő felségének, a mi 
koronás királyunknak nevében szólva, helyesebben vá-
laszthatnám meg szavaim tárgyát, az ö gondolkodásának 
megfelelőbben, mint e felelősség nyomatékos hangsúlyo-
zásával. A nemzeti munka minden ágában fokozott lelki-
ismeretességre van szükség; e lelkiismeretesség meg-
gyökereztetése pedig csak onnan indulhat ki, a hol a nem-
zet erkölcsi és szellemi életét irányítják. A mai napon 
önök is belépnek az irányításra hivatottak körébe ; ha 
azok az intenciók teljesülnek, melyek keblüket ma da-
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gasztják, osztozni fognak a nemzet jövőjéért való fele-
lősségben. Erre vállalkoznak ma; ezt a vállalkozásukat 
szentesíti a nemzet koronás feje, a nemzet nevében. 
Rendüljön meg lelkük e gondolat nagyságától és a mit 
ma talán átérzett, a mi talán e pillanatban néma foga-
dalommá tömörül lelkükben, a szilárd akarat, hogy 
szeplötlenül megőrzik tudományuk szigorú erkölcsét, az 
kisérje Isten áldásával önöket egész pályájukon. 

Ne hirdessenek kétségtelen igazságként olyant, 
a mit még csak keresnek — mondotta a közoktatási 
miniszter. — És vájjon Lakatos Gyula fölolvasott ér-
tekezése elején mindjár t milyennek föltételezte az 
ősembert ? Olyannak, a minőnek az előadásokon hal-
lotta. Tehát hiába hirdette Virchow, a nagy tekin-
télyű anthropologus : «Ha azt a negyed-korszakban élt 
s azért őseinkhez a leszármazó vagy tulaj donképen 
hozzájuk fölnyuló sorrendben közelebb álló fossil-
embert tanulmányozzuk, olyan emberre akadunk, a 
milyenek mi vagyunk»? Miért indul ki tehát a jogász 
az állatemberből, a kit sokan keresnek, de még 
senki meg nem talált? Miért hirdetnek kétségtelen 
igazságnak olyasmit, a mi nem az ? Apponyi beszéde 
fölött napirendre térni tehát valóban nem kevesebb 
volna, mint tudományos lelkiismeretlenség. 

Duns Scot (1308—1908.) (I) 

Születése, élete, halála elmosódik a középkor 
homályos szakaiban. Némelyek szerint 1266-ban, 
mások szerint 1274-ben született.1 Biztosat nem lehe-
tett tudni. Mikor érdeklődni kezdtek élete folyása 
iránt, azt sem tudták hol volt hazája. Sírkövére ez 
van írva: 

«Scotia me genuit, Anglia me suscepit. Gallia me 
docuit, Colonia me tenet». 

A tudós a középkorban mindenkié volt. Sokszor 
rejtélyesen vetettek föl az élet hullámai egy-egy 
hatalmas elmét s ugyancsak a véletlen dobta be a 
kultura egész másik fészkébe. Műveinek 1597. ki-
adásában rövid verset találtam. Bizonyára bámulója 
öntötte ki benne szeretetét iránta. 

«Parisios venit, Nerci eis salsa fluenta dulcibus 
ut Sophiae se recrearet aquis». 

fgaza van. Az oceánok gyermeke, lia elmélkedővé 
vált, otthagyta a «sósvizeket» s kereste a bölcseletnek 
édes vizeit. A középkor tudósai világpolgárok. A ki-
ket az éghajlat, földrajzi vagy politikai viszonyok 
elválasztottak, azokat összehozta a tudományok ön-
zetlen szeretete. 

Mikor pedig a lángelme kialudt, a hímes kép-
zelet dalt zengett emlékére s misztikus eredetét csak 
még inkább fátyolba borította. Duns Scotról is zen-
gett az ének s három nép : az angol, scot és ír val-
lotta őt magáénak. Bégi ir ének maradt fönn róla, 

i Aquinói szent Tamás halálának az éve. Ilyen bizonyta-
lanság újabban is előfordul. Egész vita volt Petőfi születési 
helyéről, vagy hogy hol van eltemetve Schiller? Szerk. 

a melyet egy Louvainban tanuló ir kispapnak adtam 
oda, hogy fordítsa le. De bizony nem tudta. Azt 
mondta, hogy a régi ir nyelvet most támasztják föl 
a tudósok. Franciából átfordítom : 

«Ki az a tudós, a kinek tudománya olyan nekünk, 
mint Isten Anyja dicsőségének erős vára! Angyal, 
ördög, vagy Duns Scot-e az?» 

A hagyomány szerint vándorló barátok szed-
ték őt föl, kiket kérdezősködéseik közben meg-
lepett a gyermek éles elméje. így került valamelyik 
kolostorba, hol mint bennlakó tanulta a trivium és 
quadrivium tárgyait. Valószínűnek látszik, hogy An-
gliában tanult. Az oxfordi főiskolán reális tárgya-
kat is tanítottak s ezen reális irányt az «Opus Oxo-
niense» is elárulja, melyben Duns Scot bőséges 
geometriai, csillagászati és optikai ismereteket közöl. 
Az utóbbit Boger Bacontól sajátította el. Jeles mate-
matikus hírében is állott. 

A bölcseleti tanulmányok elméjét rendkívül finom 
analízisre tették képessé, a reális tárgyak pedig em-
pirikus irányba terelték. O nemcsak subtilis elme, 
de tárgyiasan gondolkodó is. A benső tapasztalatból 
erednek érdekes lélektani megfigyelései, elméjének a 
külső tapasztalatra való kiterjedése Epedig a nomi-
nalizmus legszélsőbb útját egyengette. Példa erre hires 
tanítványa, Occam, a ki már sensualista irányzatú 
gondolkodó. 

Első állomása is Oxford volt. Itt kezdte meg 
irodalmi működését is, mint szent-ferencrendi szer-
zetes. Szent Ferenc szelleme merőben gyakorlati. Bár 
nagy tudósai voltak, főleg az élet, a keresztény élet 
ápolása volt főcéljuk. E gyakorlati irány theologiai 
működésükre is hatott. Kezdetben a Domonkosokkal 
együtt harcoltak Abelard ellen, később szétváltak. 
A franciskánusokat bizonyos szabadabb szellem jel-
lemezte. A kérdések dialektikai tárgyalásával nem 
elégedtek meg s az eszmék köréből a valóság tala-
já ra álltak. Ők billentették a középkor szellemét a 
nominalizmus irányába. Vezérük Duns Scot volt. 

Bendjének tekintélye kívánta, hogy a kiváló 
tehetségű szerzetes a szellemi élet tűzhelyére, Párisba 
menjen. Egymásután szerzi meg a fokozatokat. Bakka-
laureus, doktor, majd tanár lesz. 

Hire, neve emelkedett és sok tanítvány gyűlt 
köréje. Ki tudja miért, mégis váratlanul áthelyezték 
Kölnbe. Sokan irigység áldozatának tartották, mint 
egykor Abelardot, mások szerint a kölni iskola érde-
kei úgy kívánták. A kölni iskola különben igen jö 
hírnévnek örvendett. Ott működött Albertus Magnus, 
valamint szent Tamás is. De eretnekek is voltak azon 
a vidéken, a kiket erős szellemi fegyverekkel kellett 
leküzdeni. 

Az áthelyezést a városon kívül, szórakozás köz-
ben és növendékei körében kapta. Bizonnyal meg-
lepődve olvasta a generális levelét s leverve hallot-
ták a hirt tanítványai. Kérvekérik jöj jön hát vissza 
a városba, búcsúzzék el társaitól, barátaitól, de ő 



10. szám. RELIGIO 323 

egyenesen Kölnnek veszi útját. «Pater Generalis 
Coloniam ire iubet, non in conventum ad salutandos 
fratres redire.» így beszél az erős akaratú ember. 

Párisi tartózkodása idejében írta meg «Repor-
tata» című művét. 

Kölnben nagy pompával fogadták a már híres 
mestert 1308-ban. Az előadóterem nem volt képes 
befogadni hallgatóit. A ferencrendiek iskolája gyor-
san föl virágzott, a rend tehát elérte célját. Vájjon a 
beghardokat visszatéritette-e az egyházba, elért-e 
valamelyes sikert közöttük, nem lehet tudni. Némely 
adat hirtelen halálát a beghardokkal való egyik heves 
vitája következményének tartja. Valószínű, hogy szél-
hűdés érte 1308. november 8-án. Ezen adatban meg-
egyeznek életírói. 

Kétszáz évvel később híre járt, hogy Duns Scot 
erőszakos halálnak lett áldozata. Állítólag elájult s 
mint tetszhalottat hantolták el. Holt testét a száza-
dok lefolyása alatt hatszor emelték ki sírjából. Jelen-
leg Kölnben a minoriták templomának főoltára mö-
gött nyugszik. 

Jellemzéseül legyen említve, hogy ő nemcsak 
tudós, de buzgó, tevékeny szerzetes is volt. Az élet-
tel való érintkezést soha nem hagyta abba. Föl-
kereste az elhagyottakat, prédikált s életírói kiemelik 
emberszeretetét. Theologiáját is jellemzi a gyakorlati 
irány. Nyomtatásban megjelent művein kívül fönn-
maradtak kéziratban prédikációi s a bibliához írt 
magyarázatai. 

Műveit tizenkét fólió kötetben az ír Wadding 
1639-ben adta ki és Richelieunek ajánlotta. 1891-ben 
a franciskánusok újra kiadták a Vives cégnél. Látva 
a nagy foliánsokat, nem csodálkozom, ha Döllinger 
a hagyomány dacára is előbbre teszi Duns Scot szü-
letési idejét. Szinte hihetetlen, hogy egy ember 
34 éves koráig ily nagy szellemi tevékenységet fejt-
sen ki. 

Montefortino Jeromos 1900-ban négy vaskos kö-
tetben «Summa Theologica» cimen szent Tamás Sum-
májának mintájára összefoglalta Duns Scot bölcseleti 
és theologiai tanait. Frassen Kolozs pedig 1901-ben 
«Scotus Academicus» cimen 11 kötetben magyarázza 
őt. A ferencrendieknek tanulmányaiknál kézikönyvül 
szolgál az utóbbi két mű.1 Trikál József dr. 

Jl paphiány és okai. (n.) 
A paphiány második okát az anyagi ellátás ren-

dezetlenségében keresem. Kinek-kinek joga van állá-
sához és hivatásához mért teljes ellátáshoz, javadal-
mazáshoz. Ez Istenadta természeti jog, melyhez 

1 Duns Scot életével röviden foglalkoznak Werner : 
Joannes Duns Scotus; Pluzansky : Essai sur la philosophie de 
Duns Scot és Döllinger a Wetzer és Welte-féle Kirchen-
lexikonban Scotus c. alatt. Érdekes Joseph Müllernek : Bio-
graphisches über Johannes Duns Scotus c. értekezése egy 
1881-ki kölni iskolai értesítőben. 

kétség nem fér. Igazolják ezt különben magának 
Krisztus Urunknak isteni igéi, a kikötött bér fejé'ien 
fölfogadott munkások példázatában ; mert há t : méltó 
a munkás a maga bérére. És bőségesen látjuk ezt 
beigazolva a misszionáriusok működésében is, a kik 
az anyagi eszközök nélkül a legnagyobb ügybuzgó-
ság, a legékesebb szavak és legatyaibb módszer mel-
lett sem képesek Isten országát e földön kellően 
terjeszteni. 

Igy a papi pályát illetőleg is az «anyag» egyik 
médiuma a fac ut voceris elvének. 

Közismert tény, hogy nincsen kellően gondos-
kodva az alsópapság anyagi helyzetéről, állásához 
mért javadalmazásáról ; és a mi van, az is nagj r 

részben ingatag, bizonytalan. E mellett szólnak azon 
különféle mellékfoglalkozások, melyek után nem eg}' 
lelkész, papi állása dekórumának és hivatásának nem 
csekély rovására, mint mellékkereseti ágak után nézni 
kényszerül. Igy vannak lelkészek, a kik mellesleg 
lókupecek, szarvasmarha-vagy sertéskereskedők,pénz-
üzérek, molnárok, szatócsok, könyvelők, m. kir. pósta-
mesterek, gabonakereskedők, sőt korcsmárosok is stb. 
a plébániai javadalmakkal kapcsolatos földmívelésről 
nem is szólva, a mely pedig egymagában is könnyen 
komoly kárára szokott válni a papi hivatás méltó 
betöltésének. 

Szolgáljon az utóbbira nézve némi megvilágí-
tásul csak a következő kis eset. Egyik kartársam 
panaszolta, hogy nagy csapás érte, rövid időn belül 
elhullván egy ökre és összes, kettő darab tehene, sze-
gény gazdaságának tehát javarésze. Ezen anyagi 
csapás, mely előreláthatólag adósságot s 1—2 évi 
megsinylést von maga után, úgymond, annyira elfog-
lalta fejét, hogy nemcsak zsolozsmázni nem, de 
misézni is alig tudott, hogy ezen csapás közvetlen 
hatása alatt a szentmisénél azt sem tudta, mit cse-
lekszik, hogy jutott annak végére. Ezt természetesen 
az anyagi gondoktól ment elhinni nem igen képes. 
Pedig úgy van! Es mi minden más neme merül föl 
még az anyagi csapásoknak a papi életben, melyek 
ugyancsak keserves hangulatba hozzák a különben 
legjobb papot is, a ki elvégre szintén nem lehet el 
anyagiak nélkül. 

A javadalmak, fizetések a felszaporodott munka, 
terhek, drágaság arányában, a korviszonyokhoz mér-
ten ma már az egész vonalon javíttattak, emeltettek; 
mindezek dacára csak az alsópapság él még mindig, 
javadalmazását illetőleg, Mária Terézia korában, 
melyből jórészt az alsópapi illetményeket meghatá-
rozó Can. Visitatiók dotálódnak. Másfél század óta 
nem történt az alsópapsággal e részben semmi. Más-
fél század óta pedig nagyot változtak az idők, terhek 
és a papok is. Manap a paptól mindenki kér és vár ; 
a lelkésznek azonkívül előrelátónak kell lennie öreg 
napjaira is. 

Mi több, a lelkészkedő papság jövedelme Mária 
Terézia kora óta minden tekintetben még csökkent. 

n} .. 
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Vegyük sorba. Egyik legtekintélyesebb jövedelmi 
forrása : a párbér. A katholikus hivek sessióil, házait, 
melyeken a párbér emberemlékezet óta és de facto 
mint dologi teher nyugszik, akatholikusok, na-
gyobbára izraeliták veszik és bi r ják; de ezek persze 
a párbért nem fizetik, érvelvén, hogy a katholikus 
pap nem az ő papjuk és nekik szolgálatot nem is 
teljesít; s ezen érveik a polgári hatóságoktól elfogad-
tatnak, illetve a lelkész sok huzavona, idézés és 
végzés után azzal tolatik félre, hogy az ingatlan bir-
tokot terhelő párbér dologi természete meg nem 
állapítható.1 S így a lelkészi esküje szerint eljáró s 
javadalma jogait és megérdemelt bérét védő pap, 
utánjárási fáradozásait nem is számítva, csak cél-
talan perköltséget és sok bajt okoz magának és nin-
csen senki, a ki ezen és hasonló esetekben pártfogá-
sába, védelmébe venné, a ki könyörülne rajta, vagy 
akárcsak megvigasztalná, holott a világi pályákon 
még az utolsó szolga járandóságait is megvédi a tör-
vény, őt magát támogatják a hatóságok, rendelke-
zésére állanak a végrehajtó közegek. 

Mily jövedelem csökkenés az egy lelkészre, ha 
a községben 10—20—30 — a mi nem ritkaság — 
sőt helyenkint több párbérköteles telek vagy ház 
megy a nemkatholikusok tulajdonába, könnyen föl-
fogható és kiszámítható. És tegyük fel, hogy az akatho-
likusok a fél község telkét veszik meg, a minek lehe-
tősége nincsen kizárva. Erre aztán jellemző szarkaz-
mussal azt szokták mondani : hát menjen a pap 
legelészni. 

Óh, és mily keserű az a párbérkenyér! Nagy 
önmegtagadás, angyali türelem kívántatik fogyasz-
tásához. Veszekedés, istenkáromlás, hamis vád, ellen-
ségeskedés, per és sok más nem jó dolog elválaszt-
hatlan kisérői. Érdemes kultuszminiszterünk, Apponyi 
Albert gróf, úgy tudjuk, komoly szándékkal foglal-
kozik ezen baj orvoslásával, még a mult évben 
összeiratván az egyházi főhatóságok útján a lelkészek 
ilyetén párbérjövedelem - csökkenésének tényálla-
dékát. Bölcseségéhez méltó cselekedet! Eredményes-
sége esetén nagy elismerés és sokak igaz hálája fog 
fenkölt személyisége felé szállani. 

A hol pedig a hivek kötelesek a lelkész földjeit 
megmunkálni, a mi látszólag kedvező helyzet, ott 
legtöbb helyen épen szánalomraméltó a pap. Utol-
sónak vetnek, utolsónak aratnak, utolsónak, ha 
ugyan Isten kegyelméből kün nem rothadt minden, 
behordanak neki. Valóságos kínpadrahúzása ez a 
papnak s igy is ezt a munkát a különféle borra-
valók és áldomások alakjában tulajdonképen meg 
kell vennie. 

1 Az ilyetén végzések természetesek, mivel a világi 
hatóságok közegei előtt a párbér jogi természete és eredete 
ismeretlen dolog ; de ha az ilyen végzéseket a katholikus 
hivek is tudomásul vennék, miután quod uni justum, alteri 
aequum : hát akkor a párbér nem egy lelkészre nézve meg-
szűnnék teljesen. 

Hasonlóképen állunk a stólajövedelemmel. Hajdan 
szívesen fizették a hivek, mert nagyrabecsülték az 
egyházi ténykedést, melynek fejében azt fizetniök 
kellett. Ma fordítva áll ez a dolog; sőt gyűlöletessé 
lőn ez a jövedelmi forrás. Azonfölül, a mai sok külön-
féle teher mellett, a nép szegényebbjei nem is képe-
sek fizetni. Példa a stóla legjobbikára, az esketésire 
nézve, ha e miatt a lelkészt megfenyegetik a polgári 
házassággal, illetve az egyházi szertartás mellőzésé-
vel, stólapénz nélkül kényszerül ténykedni. 

Az úgynevezett «dupla» és «libéra» stólát ille-
tőleg az ősrégi jogszokás vagy Can. Visitatio kifeje-
zetten mond ja : a ki párbért nem fizet, vagy idegen, 
az dupla vagy libera stólát fizetni tartozik. Ma ezek 
a párbért nem fizetők vagy a katholikus hivek ingat-
lanainak akatholikus birtokosai, vagy a földhöz 
tapadt szegény hivek, kiknek biztos napi betevő 
falatjuk sincsen. Tessék ezektől libera vagy dupla 
stólát szedni. 

S a hol szükségesnek vagy jónak látja a lelkész 
a stóla elengedését, magának is s tán még inkább 
utódjának árt vele s hivei részéről a legnagyobb 
kellemetlenségeket okoz neki. Ha pedig behajtani 
kényszerül, a mi gyakran önmagában is megszégye-
nítő dolog a lelkészre nézve, önmagát teszi gyűlö-
letessé s kiszámíthatlan galibát eredményez. Mindezek 
pedig kártékonyán hatnak vissza a hitéletre ép úgy 
mint a papi pályára. 

Nemkülönben csökkent az alsópapság jövedelme 
a polgári anyakönyvekkel is és ezen jövedelem-
csökkenés napról-napra nagyobbodik. Hát a plébániai 
javadalmakkal kapcsolatos földmivelés jövedelmével 
hogy vagyunk? Nyilvánvalóan úgy, hogy ma ez a 
földmivelés négyszerte olyan költséges, mint voll 
ezelőtt csak 30—50 esztendővel, a termés pedig csak 
mérsékelten, sőt alacsonyan értékesíthető. 

Ime, tehát minden, de minden tekintetben csök-
kent az amúgy is szerényen javadalmazott alsópap-
ság jövedelme; hololt, hogy a XVIII-ik század óta 
terhei, munká ja tetemesen fölszaporodtak, az külön 
bizonyításra nem szorul. Igaz, történt e téren leg-
újabban a congrua-kiegészítés által elismerésre méltó 
lépés. Evvel nagyobbára a valóban nyomorúságban 
sínylődő görög kath. paptestvéreinken lőn segítve, 
a minek szintén szívből örülünk. Ez azonban, tekintve 
az alsópap egyházi és világi pozícióját és a korviszo-
nyokat, nem kielégítő alkotás. Tudatában is vannak 
ennek fönt és lent egyaránt. 

Itt talán fölvethető az a kérdés: ugyan melyik 
rangosztályba soroztatik, illetve volna sorozandó a 
lelkészkedő papság állásánál, iskolázottságánál és 
képzettségénél fogva? Azt hiszem, semmi túlzás, hogy 
a káp lán : a főhadnagy, al ügyész, alj ár ásbiró, minisz-
teri fogalmazó, vármegyei aljegyző, szolgabíró; a 
plébános pedig: a kapitány, ügyész, törvényszéki 
vagy járásbiró, miniszteri titkár, vármegyei főjegyző, 
főszolgabíró rangosztályát nemcsak megérdemli, 
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hanem az joggal meg is illeti.1 Tehát ennek meg-
felelő jövedelem volna számára biztosítandó. Pedig 
hol vagyunk ettől! 

Nem is olyan régen olvastam egy nemkatholikus 
napilapban (nem a helyes útja annak), miként önti ki 
egyik kartársunk ez ügyben keserveit. í r ja többi 
közt: «Sohasem bántam meg, hogy pap lettem, jól-
lehet jövedelem tekintetében aggkoromig annyira 
sem vihettem föl, mint egy irnok. Most azonban föl-
ébredt bennem is a panasz hangja . . .» Ha több ily 
följ aj dúlás sem fordulna elő a papi pályán, ez egy-
magában is eléggé sajnálatos jelenség. 

Ochaba János dr. 

JÇu tatás Pázmány levelei után. (n.) 
A Sacra Congregatio Concilii levéltárában való 

kutatáshoz az engedélyt gróf Szécsen Antal nagykövet 
kieszközölvén számomra, egyik napon Giov. Montéi 
praelatus, a Rota Romana elnöke és az osztrák-
magyar vatikáni nagykövetség egyházi tanácsosa 
mutatott be engem a Congregatio praefectusának : 
Vincenzio Vannuteli biboros 0 Eminenciájának, a ki 
páratlan nyájassággal fogadott bennünket. Ezután a 
«Corso Vittore Emanuele»-n levő korai renaissance 
stilben pompázó Cancelleria épületben a Congregatio 
secretariusát : De Lai praelatust (azóta már bibornok) 
kerestem föl, a ki azután egy fiatal paptisztviselőt 
(Bruni) utasított, hogy vezessen el a S. Congr. levél-
tárába. Megjegyzem, hogy a Cancelleria épületében 
vannak az összes római Congregatiok, kivéve a 
S. Congregatio de Propag. Fide-t (saját palotájában 
a «Piazza di Spagna» déli végén) és a Congregatio 
Inquis-t (S. Uffizio). Ezen Cancelleria palotát 1870. 
évtől az olasz állam ugyan magáénak vindikálja, de 
tényleg mégis hivatalos helyiség céljaira a pápai 
hivataloknak átengedte. 

A S. Congr. de Propaganda Fide levéltárában 
való kutatást szintén nagykövetünk eszközölte ki és 
itt nem is kellett sem a bíborosnál, sem a secre-
tariusnál tisztelegnem, hanem csak az al-levéltáros-
nál : Tordella kanonoknál tisztelegtem és ő maga 
önként vállalkozott a kutatásra, a mely a fönt mái-
említett szép eredményre vezetett. Úgy itt, mint a 
Cancelleria-ban levő Congregatioknál mintaszerű 
pontos ügykezelés otthonos. 

Igyekeztem még egy harmadik, igen fontos Con-
gregatio levéltárába is bejutni : a S. Congregatio 
Episcoporum et Regularium-éba, tisztelegtem is Fer-
rata bibornok-praefectusnál és a secretariusnál : 
Giustini praelatusnál, de ez utóbbi közölte velem, 
hogy nem lesz szükséges kutatnom, mert épen két 
S. Anselmo-beli szent Renedek-rendi szerzetes, külön 
fölhatalmazás alapján, kutatja e levéltárat és elég 

1 A hadseregnél a káplán nem is. főhadnagyi, hanem 
II. oszt. kapitányi ; a lelkész (curatus) I. oszt. kapitányi rangot 
és fizetést élvez. A plébános még feljebb áll. 

lesz azok egyikéhez : Dom. P. Bastienhez fordulnom, 
ő meg fogja mondani : van-e ott Pázmány-levél. Föl 
is kerestem az Aventin-dombon S. Anselmo-ban 
P. Bastien-t és megtudtam tőle, hogy, bár a Pázmány-
korabeli iratokat már átnézte, nem talált egyetlen 
Pázmány-levelet sem ; de ha előkerülne mégis vala-
honnan ilyen levél, értesíteni fog. 

A Congregatio-k levéltárai egészen külön állanak 
a vatikáni levéltártól, de (kivéve a S. Congr. de Prop. 
Fide-t, melynek levéltára saját palotájában van) a 
Vatikánnak valamelyik toronyhelyiségében vannak 
elhelyezve. Csakis az utolsó évek iratai vannak a 
Cancelleria-ban levő hivatalban. A Congregatio-k 
levéltárai mind titkos levéltárak, oda tehát csakis 
különös ajánlásra és papi kiséret mellett lehet be-
jutni és ott kutatni. (Az említett két bencés pap 
tehát specialissimum privilégiumot kapott.) Ez nehe-
zíti meg, sőt teszi úgyszólván lehetetlenné a bennök 
való kutatást, a mint azt a S. Congr. Concilii-nál 
tapasztaltam, ahol két délelőttöt töltöttem Rev. Bruni 
papi tisztviselő kíséretében, de csakis néhány Pázmány-
féle relatio quinquennalis-t sikerült megtalálnom, a 
melyeket azután Bruni elvitt a Cancelleria-ba és ott 
részemre lemásoltatott; én pedig pár nap múlva 
kollácionáltam. Ezen levéltárban való eredményesebb 
kutatáshoz legalább egy hónapnyi idő volt volna szük-
séges, de mindezen idő alatt mellettem kellett volna 
lennie a nevezett papnak, kinek pedig a S. Congr. 
Conc.-ben más hivatali teendői is voltak és így na-
ponkint nem is állhatott volna rendelkezésemre. 

Nehézséget okoz ezen utóbbi Congregatio levéltárá-
ban az is, hogy az akták a trienti zsinat caput-jai sze-
rinti sorrendben és azon belül ismét csupán idő 
szerint (nem pedig egyúttal országok szerint) vannak 
rendezve, de az aktacsomók is három nagy terem-
ben, bár látszólag rendben, mégis össze-vissza van-
nak elhelyezve, úgy hogy a keresésnél a több száz 
fasciculus fölírását mindig újból át kell nézni és 
létrán a magas állványokra fölkuszni. Ezen ren-
detlenség fő oka az, hogy Napoleon 1810. év elején 
a pápai Congregatio-k archívumait Párisba vitette, 
ahonnét azok a bécsi kongresszus után csonkán 
kerültek vissza ; az állványokra épen csak reá van-
nak helyezve a fasciculusok, de rendezve nincsenek. 

Egészen más a vatikáni főlevéltárban és a vati-
káni könyvtárban való kutatás: ezen gyűjtemények 
nyilvános intézetek,hivatalos órával, melyek alatt ügyes 
szolgák bámulatos gyorsasággal keresik ki a kívánalmi 
lapra feljegyzett fasciculust, kódexet vagy könyvet. 

Érdekes a vatikáni levéltár és a vatikáni könyv-
tár dolgozótermeit látni akkor, mikor a kutatók 
munkánál vannak ; Európa minden országából látni 
ott tanárokat, tudósokat: világiakat, papokat, szerze-
teseket. Feltűnően sok német papot lehet látni, 
(néhányat civilben is). Vannak protestánsok is ; egy 
oxfordi tanár volt akkor épen a vatikáni könyvtár-
ban és zenetörténeti források után kutatott. A nyu-
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gati és a keleti szerzetek és a különféle keleti rítusok 
sűrűen birnak képviselőkkel; szakállas görög, vagy 
örmény papok törzstagjai e dolgozótermeknek; van-
nak közöttük, valamint a többiek közt is, olyanok is, 
kik mások részére másolnak. A szigorú csendtartás 
kötelező ; a levéltárban egy világi tisztviselő ügyel a 
rendre (P. Vencel a katalogus-szobában fogadja kedves 
mosollyal a hozzá fordulókat); a könyvtár dolgozó-
termében azonban maga a könyvtáros : Pater F. Ehrle 
S. J. végzi a felügyeletet, a terem közepén álló 
kathedrán jéghideg ábrázattal dolgozgatva valamely 
újabb munkáján, de mindig készségesen adva a 
hozzáfordulóknak rövid, de pontos fölvilágosításokat. 
A vatikáni levéltár helyisége a Vatikán főszárnyában, 
annak nyugati részén az első emeleten van, a vati-
káni kertek felé nyiló ablakokkal, főbejárata is innét 
nyilik; meg kell kerülni a bazilikát és a szobor-
múzeumhoz vezető meneteles út közepe táján van a 
be jára t ; de be lehet jutni a könyvtárból is. A könyv-
tár ugyanis ugyanazon szárnyban, a museo lapidario 
felé eső részben van és helyiségei összefüggenek és 
egybenyílnak a levéltár helyiségeivel ; a könyvtárba 
a rendes üt a Damasus udvaron és az onnét a 
museo lapidario-ba fölvezető lépcsőn és a museo 
lapidario folyosóján át vezet. 

Magyarországi kutatót keveset látni a vatikáni 
levéltárban és könyvtárban. Megtehetnék pedig sokan, 
főleg a tanárok közül, hogy kéjutazás helyett pár 
hetet Rómában töltenének, délelőtt valamely hazánkat 
érdeklő speciális történeti eseménynek forrásait, vagy 
valamely hazánkfiának iratait, leveleit keresve, má-
solva, délután pedig, mikor e gyűjtemények úgyis zárva 
vannak, folytathatnák búvárkodásukat vagy tanul-
mányukat valamely profán könyvtárban, múzeumban, 
a mely nyitva van, vagy pedig Róma nevezetességeit 
vennék sorra, minden napra szánva két-három temp-
lomnak megtekintését is. 

Magam is ekként cselekedtem. 
Néhány délutánt a «BibliotecaVittorio Emanuele»-

ben töltöttem. Ezen könyvtár, mint neve is mutatja, 
jelenleg állami könyvtár, a melyet az űj olasz állam 
az 1870. évben megszüntetett római szerzetházak 
könyvtárainak és levéltárainak egyesítése által ala-
pított meg: 550.000 kötet nyomtatott könyv és körül-
belül 5000 kódex van itt (a vatikáni könyvtárban 
220.000 kötet nyomtatott könyv és körülbelül 26.000 
kódex van). A «Bibi. Vitt. Eman.» a jezsuiták által 
1870. évig vezetett hírneves «Collegio Bomano»-nak 
épületében van ; ugyanitt vannak elhelyezve még: 
két állami gimnázium, egy csillagászati observatorium, 
egy ethnographiai múzeum és az Athanasius Kirchner 
jezsuita tudós (f 1680.) által megalapított «Museo 
Kirchneriano» néven ismert mintaszerű régiségtár. 
A «Bibl. Vitt. Em.»-ban átnéztem a különféle római 
szerzetházak levelezéseit ; leggazdagabbak ezen szer-
zetházi levéltárak közül a római jezsuitáknak «Fondo 
Gesuitico» néven egy vaskos inventarium-kötetben 

registrált könyvtárai és levéltárai, a melyek nemcsak 
a rend levelezéseit, hanem igen fontos és pedig úgy 
látszik, vétel vagy örökség útján a jezsuita rendházakra 
szállott politikai tartalmú levelezéseket is tartal-
maznak. 

Vannak itt nuntiusoknak, fejedelmeknek is levelei 
a pápákhoz stb. Hosszas kutatás után sem találtam sem-
mit, dacára,hogy P. F. Ehrle S. J. is biztatott, hogy itt 
esetleg valamit találhatok Pázmánynak római jezsui-
tákhoz intézett leveleiből. 

Nem lephet meg senkit, ki már kevéssé otthonos 
a levéltári viszonyokkal, hogy a «Fondo Gesuitico»-
ban idegen természetű iratok is találhatók. A vatikáni 
levéltár «Borghese»-osztálya (VIII. Kelemen 1592— 
1605. és V. Pál pápa levelezése 1605—1621.) is csak 
1891 óta van a Vatikánban, akkor vette meg azt 
XIII. Leo pápa a Borghese hercegi családtól, a mely-
hez V. Pál nepos-cardinalisa révén kerültek a pápai 
secretaria (a későbbi : secr. status) iratai VIII. Kelemen 
(Aldobrandini) és V. Pál (Borghese) idejéből. így 
érthető az is, hogy a «Bibi. Vatic.»-nak Barberini 
kézirat-osztályában oly bő pápai levelezések vannak; 
ezen osztály azelőtt a Barberini-család tulajdonában 
volt, ahova VIII. Orbán (Barberini) neposa: Franc 
Barberini bibornok révén került. 

Mivel Pázmány Péter a Jézus-Társaságnak tagja 
volt, kiváló súlyt kellett fektetnem arra, hogy azon 
leveleknek, a melyeket a jezsuita rend generálisai-
hoz (Cl. Aquaviva, M. Vitelleschi) intézett, valamiképen 
nyomára jöjjek. E célból a budapesti J. t. házfőnök 
úr szives közbenjárását is igénybe vettem, de ajánló 
leveleket szereztem megyés püspököm O Méltóságá-
tól és az osztrák-magyar vatikáni nagykövettől is a 
Jézus-Társaság generálisához : P. Franc. Wernzhez is, a 
ki a «Collegium Germ. Hungaricum» épületében lakik ; 
itt lakott Steinhuber, Jézus-társasági biboros is. 
F. Wernz generálisnál, valamint a Collegium recto-
ránál : P. Biederlacknál való tudakozódásom csakis 
azon eredményre vezetett, hogy megtudtam, hogy a 
Generalátus és a Collegiumnak birtokában jelenleg 
nincsenek Pázmány-levelek, de azt tanácsolták nekem, 
hogy forduljak P. Duhrhoz Exaetenbe, a ki a rend 
története körül folytatott kutatásai folyamán talán reá-
bukkant Pázmánynak Rómába a Jézus-Társaság gene-
rálisaihoz intézett leveleire. Ezen tanácsot csak ezen 
évben (1908. március) követtem és eddig 9 (kilenc) 
darab Pázmány-levélszöveget kaptam Exaetenből 
P. van Meurstől, a ki az ottani szerzetházi irattár-
nak őre. P. Duhr is ő hozzá utasított. Ezen kilenc 
levél közül kettő nem szorosan vett levél, hanem 
Pázmánynak 1607. április 29-én (Carillo Alfonz gene-
rális helyettes kezeibe) letett szerzetesi fogadalmának 
okmányait tartalmazza ; a dátum : 

«Graecii 29. A prilis Anno 1607 in templo S. 
Aegidii». 

Ezen két fogadalom-okmányról hasonmást is kér-
tem és kaptam P. van Meurstől ; egy exaeteni coad-
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jutor temporalis (laikus fráter) volt szives azt részemre 
elkészíteni és van Meurs azt nekem megküldölte. 
A két okmány tiszta szép írás; egészen Pázmány 
sajátkezű írása. 

Fraknói Vilmos is tudott e fogadalom-okmányok-
ról, de nem közölte azokat, csakis hivatkozik reájuk 
munkájában és azt írja róluk, hogy azok a Jézus-
Társaság római központi levéltárában vannak. Jelenleg 
azok már Exaetenben vannak. A többi hét levél 
eddig teljesen ismeretlen levél és pedig: három darab 
1601-ből (a legrégibb Pázmány-levelek az eddig is-
mertek közül), kettő 1606-ból, egy 1616-ból és egy 
1626-ból ; mind a jezsuita-rend generálisához van 
intézve. 

Különösen érdekes ezen levelek közül Pázmány-
nak Grácból 1606. augusztus 21. levele, melyben 
az ő irott előadásaiban előadott és a rend római 
theologusai által «minus probabilia»-nak ítélt két 
tanítás censurája ellen védekezik. Az egyik tan a 
«creata subsistentia»-nak a naturától való reális meg-
különböztetésére (Pázmány: affirmative), a másik a 
satisfactio és a Charitas aktusaira vonatkozik. 

Ezzel végére is értem római kutatásaimnak. 
Csak fölemlíteni kívánom, hogy a római állami levél-
tárban is kívántam kutatni, de a levéltáros kijelen-
tette előttem, mikor ott megjelentem, hogy nekik 
régibb, egyházi levelezéseik nincsenek. 

Szabad délutánjaimat én is Róma nevezetes-
ségeinek megtekintésére fordítottam, főleg azokra, 
a melyeket még nem ismertem. Alaposan és több-
szörösen tanulmányoztam a Forum Romanum és a 
Palatínus épületmaradványait. Szép májusi estéken 
jártam a római farkas-rege emlékét felidéző Palatínus 
dombon, a hol Augustus u t án : Tiberius, Caligula, 
Nero, Vespasianus és Domitianus emeltek égbe nyúló, 
márványban és aranyban pompázó palotákat. Ha az 
esthajnalban a nem csipkerózsától, hanem legne-
mesebb fajú és teljes virágzásban levő rózsatövek 
folyondár-indáitól benőtt császárpalota-romok mellett 
állva körülnéz az ember és szemben a Capitolium 
ormát, alul a Forumot és a Colosseumot, a másik 
oldalon a Circust, délről a Coeliust San Gregorio 
Magnovai, az Aventint S. Anselmoval gondolkodva 
és gyönyörködve nézi: lehetetlen, hogy az ér-
zelmek viharja ne zúgjon át az ember lelkén. A pogány 
és a keresztény mult emlékei és a jelen zsivaja 
összeolvadnak: a Bonaventura ma is lakókkal biró 
szent Ferenc-rendi zárda, mely Nero palotájának 
romjain a Palatínus délkeleti fokán épült, szemben a 
Colosseummal, a romokon nyugalommal uralkodik; 
szép kertecskéjében Róma egyik legszebb pálma-
fájával ; a «S. Maria antiqua» ó-keresztény bazilika 
pedig mélyen alul a Forum felé, a császári paloták 
alatt húzódott meg valaha szerényen, most azok is, 
ez is romokban, melyek mellől a Ciceronék harsány 
szava angol, német, vagy olasz nyelven (más nyelvet rit-
kábban lehet hallani) tolmácsolja egy-egy turista-

csoportnak azt az adathalmazt, a melyet más sze-
rényebb igényekkel biró, de nagyobb tanulságot 
kereső látogató a Bádekerből olvas ki. 

Hanuy Ferenc dr. 

Anglia katholikus papsága és szerzetesei, (ii.) 
A családok a legritkább esetben remélhetik, hogy 

az oltárnak szánt családtag őket később segítheti. 
Nem remélhetik azért, mert a papok jövedelme ritkán 
volna erre elegendő, mint később látni fogjuk. Ezen-
kívül a katholikus családok rendesen igen számos 
ivadékkal bírnak s a többi családtag könnyebben 
támogathatja a szülőket is. Végre figyelembe kell 
venni azt is, hogy a papi hivatások nem a legsze-
gényebb osztályok családjainál találhatók, hanem 
főkép a jobbmódú kisembereknél, a kik ritkán 
számítanak eltartásra. Mindezekből láthatjuk, hogy 
a családok, a melyek gyermekeiket Isten szolgálatára 
szánják, rendszerint teljesen önzetlenül j á rnak el és 
annál többet nyom a latban a papságnak már jelzett 
aránylagos nagy száma. 

Kánonjogi szempontból érdekes, hogy Angliának 
az egyházi hierarchia helyreállítása óta sincsenek 
szoros értelemben vett plébániái, hanem csak missió-
állomásai, a melyeket a missióállomás rektora vezet, 
nem jurisdictio ordinariával, hanem csakis mint a 
püspök delegátusa. 1389 ilyen állomás van.1 A papság 
eltartása részben a hivek kötelező vagy önkéntes 
adakozása által, részben a püspök útján történik. 
Vasárnapokon szokott a templom rektora gyűjtést 
tartani; illetőleg a hivek maguk hozzák filléreiket; 
egyes napokon pedig a püspök eltartására van a 
gyűjtés. E jövedelmi források nagysága tehát változik 
a hivők gazdagsága szerint s így néhol — mint 
például azon egyházmegyében, ahol laktam — meg-
lehetős szűk viszonyok közt él a papság. Ez annál 
is inkább áll, mert Angliában a pénznek kevesebb 
az értéke, mint nálunk s az élelmiszerek drágábbak. 

Minden világi pap körülbelül 1 font sterlinget 
(24 koronát) fizet évenkint az Old Age Fund-ba 
(Elaggott papok nyugdíjalapjára); s lia megöregszik 
vagy beteg lesz, ezen alapból tart ják el. Úgy érte-
sültem, hogy az ily deficiensekről igen jól van gon-
doskodva. 

A mi a hiveknek papjaik eltartására adott ön-
kéntes adakozásait illeti, külön kell tekintenünk a 
gazdagokra és a szegényekre. Egy kedves barátom 
felvilágosítása szerint az a kevés katholikus, a kik-
nek a gondviselés bőven juttatott a földi vagyon-
ból, «rendkívül nagylelkű ily évi ajándékozásokban. 
De a nagy többség szegényebb és bár átlag véve 
készségesen és nagylelkűen adakoznak, nem adhat-
nak nagyon sokat. Mint e barátom mondotta, az 
egyes templomok évi gyűjtéseinek kimutatásaiban a 

1 A 40.0000 katholikus lakóval biró Londonban 168 ilyen 
állomás van templommal vagy kápolnával. 
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több száz font sterlinges összegek mellett némely 
templom gyűjtése csak 5 shillinget (6 koronát) tett ki. 

A papság igen jó hírben áll és nagy szeretetnek 
s tiszteletnek örvend. Magam is mindig a legnagyobb 
tiszteletet tapasztaltam mindenfelé, protestánsok részé-
ről is. Még ötven évvel ezelőtt, mint egy idősebb 
paptársam mondta, megesett, hogy a papnak gúnyos 
megjegyzést vagy más méltatlanságot kellett eltűrnie. 
Ma ez már nincs így. Sőt azt hallottam, hogy Lon-
donnak az idegenre különben veszélyes hírben álló 
East-End városrészében a papnak, ha idegen is, soha 
semmi bántódása sem esik. A papok — a szerzetes-
papok is — mind térdig érő, vagy még rövidebb 
fekete kabátban járnak ; csak a szabás meg a kolláré 
mutatja papi voltukat. Ugyanis még nincs megengedve 
a reverenda viselése. Az anglikán lelkészek a múlt 
század második negyede óta szintén átvették a papi 
szabású fekete ruhát. Kérdeztem egykor, hát hogyan 
ismerik meg a katholikus papot? «Szelídebb arcáról 
és magaviseletéről» — volt a válasz. 

Hogy miért örvend a lelkipásztorkodásban tevé-
keny papság oly nagy népszerűségnek, megérthetjük 
azon körülményből, hogy folytonos érintkezésben 
van a hívekkel. A városi plébániákon alig múlik el 
két hét, a vidéken szétszórtan lakó híveknél alig 
három-négy hét anélkül, hogy a plébános vagy káp-
lánja sorban meg ne látogatná a gondjaira bízot-
takat. Ily módon teljesen ismeri hiveit s őt is jól 
ismerik juhocskái és szívesen fogadják hol jó tanácsát, 
hol vigasztalását, hol intő figyelmeztetését vagy fed-
dését, ahol reá szorulnak. Igaz, hogy az itt sok tekin-
tetben könnyebben megy, mert — mint már mon-
dottuk — egy plébánia- vagy missió-állomáshoz ritkán 
tartozik több 3—4000 hivőnél. 

Minden papot a szép «Father» (atya) szóval 
tisztelnek meg. Hogy a ragaszkodás mily szépen 
nyilatkozik meg néha a hívekben, egy példa mutatja. 
1906 tavaszán ötvenéves papi jubi leumát ünnepelte 
egyik állomás rektora. E napon a hitközség összes 
hivei a szentáldozáshoz járultak, a melyet érette 
áldoztak föl. A világiak közt egy nagy imádságos 
liga (Universal League of Laity on Behalf of their 
Priests) alakult 1903-ban papjaik támogatására. E liga 
keletkezése óta csakhamar elterjedt az összes angol 
birtokokon, sőt az Egyesült-Államokban s más orszá-
gokban is utánozták. Tagjai, mint mondtam, világiak; 
a papok támogatása a szövetkezet három könnyű 
szabályának megtartásában áll : 1. Hogy minden tag 
legalább egyszer az évben egy szentáldozást fölajánl 
a hitközségében vagy kerületében levő papért vagy 
papokért ; 2. hogy ugyanezen szándékra legalább két 
misét hallgat az évben; 3. hogy, a kinek módjában 
áll, misét is mondat ugyanezen szándékra. Mily szép 
jele ez a természetfölötti alapon nyugvó lelki barát-
ságnak s mily belső szellemi kapocs a kölcsönös 
támogatásban! Átértik a hivek, hogy felelősséggel 
já ró föladatában mily módon segíthetik legjobban 

lelkipásztorukat. A Szentlélek működése meglátszik 
az egyesület gyors elterjedésén is. 

Térjünk át a szerzetesekre. Míg 1874-ben Anglia, 
Wales, és Skótország szerzetes papjainak száma 
539 volt, 1906 végén e szám már 1388-ra emelkedett. 
A fokozatos fejlődést mindkét nembeli szerzeteseknél 
a következő összehasonlítás muta t ja : 

Szerzetes papok 
Rendház vagy á l lomás volt : s záma : 

1874-ben 83 férfiak, 246 nők számára 539 
1887-ben 206 « 382 « « 763 
1898-ban 244 « 480 « « 940 
1907-ben 294 « 718 « « 1388 

Az összes szerzetesek létszámát csak megköze-
lítőleg állapíthatjuk meg, becslés űtján. A férfiszer-
zeteknél még tekintetbe kell vennünk azokat, a 
melyek tagjai nem papok s a többinél is a papságra 
készülő fiatal rendtagokat és a segítő testvéreket. 
Nem tévedünk, lia az egyes rendházak létszámát leg-
alább is 6—7 személyre becsüljük. Hiszen ha pusztán 
a szerzetes papok számát elosztjuk a férfirendek 
házainak számával, 4'74, vagyis csaknem öt személy 
esik átlag egy házra. És lia némely szerzetnél, mint 
például a bencéseknél és jezsuitáknál vannak is 
1—2 tagú missió vagy plébánia állomások, viszont 
sok más ház 20 -40—60 tagot számlál. Ezt szem 
előtt tartva, körülbelül 1700—2000 férfiszerzetest szá-
míthatunk; tehát 1200—1300 hivőre esik egy szerzetes. 
A nőszerzeteknél átlag 7—8 tagot kell egy házra szá-
mítanunk, mert ha vannak is 3—4 tagű kisebb állo-
mások, viszont a 30—40—50 és több tagú házak is 
számbaveendők. Eszerint körülbelül 5000 —5700 apáca 
lehet a nagyobbik brit sziget területén ; vagyis 450—500 
hivőre esik egy. Nem is mondhatjuk, hogy e nagy 
számadatok talán onnan vannak, mert Anglia a 
Franciaországból kiűzött szerzeteseket befogadta, mert 
még ezektől eltekintve is igen nagyok maradnak az 
arányok. Hogy ez állításom jogosult, onnan is kitűnik, 
hogy például a hivatalos kimutatásban, a melyből 
adataimat kiböngésztem, a nem angol szerzetespapok 
neve nem szerepel, amint hogy a magamé sem sze-
repelt, bár állandó lakással birtam az egész évben. 

És mindezek dacára Anglia még nem ment 
tönkre, sőt megmaradt vezető és gazdag államnak ! 
Sőt még népessége sem csökkent, legalább nem a 
katholikusok részéről. 

A nagyszámú férfiszerzet tagjai jórészt a lelki-
pásztorkodással vagy középiskolák vezetésével fog-
lalkoznak. Legjobb hírben a szent Benedek rendje 
és a Jézustársasága iskolái állnak. E két rendnek 
van a legtöbb állomása is. így az előbbi 80 rend-
házzal és missióállomással bir ; az utóbbinak 45 rend-
háza és állomása és összesen 695 tagja volt Anglia 
területén 1906-ban. Ezt onnan magyarázhatjuk, hogy 
mind a középosztályokból, mind a magasabb osz-
tályokból, sőt a konvertiták közül is e két rendet 
választják legtöbben, a kik a szerzetes életre vágyód-
nak. Mindakettő szorosan összefügg az angliai katho-
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licizmus történetével ; innen nagy népszerűségök. 
Utánuk következnek az ötven különféle férfirend 
között a szeplőtlen fogantatásról nevezett Oblatusok 
kongregációja (15 házzal), a kapucinusok (10 házzal), 
a ciszterciek 9, a domonkosok, szentferencrendiek s 
a lateráni kanonokok 8—8 házzal. 

A női szerzetek között a legnépszerűbbek a 
Sisters of Mercy néven ismert irgalmas nővérek, a 
kiket Mac Auley Katalin alapított s a kik mint 
képzett ápolónők az államtól is el vannak ismerve. 
Közkórházakbau is szívesen alkalmazzák őket, sőt 
ők az egyedüli betegápoló apácák, a kik nyilvános 
jellegű kórházakban szerepelhetnek. 85 házuk van. 
A többi betegápoló szerzet a felüdülők-, vagy könnyebb 
betegekkel foglalkozik az otthonokban vagy mene-
dékházakban. A páli szent Vince-féle irgalmas nő-
vérek és a szent Pálról nevezett irgalmas nővérek 
szintén nagyon el vannak terjedve. Ép így nagyon 
kedveltek «a szegények kis testvérei» (Little Sisters 
of the Poor) és a názáreti testvérek (Sisters of 
Nazareth). 

Az apácákat még a protestánsok is tisztelik és 
sokszor tekintélyes hagyatékokat szánnak intézeteikre. 
Szállodák és körök tulajdonosai nekik adják az el 
nem fogyasztott ételeket. 

A katholikus leánynevelő-intézetek csaknem ki-
zárólag az apácák vezetése alalt állnak. Összesen 
181 ily intézet rövid ismertetését találtam a Catholic 
Directory-ben, pedig nem sorolja föl mindnyáját. 
Ezek közt a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék 
(Notre Dame apácák) liverpooli tanítónőképzője oly 
jó hírben áll, hogy maga a volt közoktatási miniszter 
Mr. Birrel is elismeréssel szólt róla parlamenti beszé-
dében, mint a melyet okulás végett az egész világról 
látogatnak. Hogy ezen intézetek mennyire elterjedtek, 
onnan látjuk, hogyszámuk 1887-ben körülbelül 100 
volt, 1898-ban körülbelül 130, míg jelenleg 181. 

Feltűnő a szerzetek sokfélesége is. Körülbelül 
50 különféle férfiszerzet van Angliában, női szerzet 
pedig legkevesebb 130 féle. Az utóbbiak nagy száma 
(1887-ben még 80 féle volt) onnan magyarázható, 
hogy Anglia a Franciaországból kiűzött szerzetesek-
nek vendégszerető otthont nyújtott. Talán az isteni 
gondviselés különös terve valósul meg ezáltal. A francia 
nagy forradalom idején hasonló vendégbarátságot 
tanúsított Anglia a hitvalló francia papság i ránt ; s e 
korszak a katholikus újjászületés első mozgalmait 
érlelte meg. Nem fognak-e a kiűzött francia kongre-
gációk is kiinduló pontul szolgálni egy ujabb nagyobb 
mozgalomra, a mely az egyházhoz közeledő sziveket 
végre nagyobb számban fogja visszavezetni az el-
hagyott édesanya kebelére? 

Azt hisszük, fölösleges a mondottakhoz bővebb 
magyarázatot csatolni. Anglia katholikusainak virágzó 
hitéletéről a mondottak elég világos bizonyságot 
tesznek. Bárcsak másutt is követőkre találnának a 
hitélet minden terén ! Mert csak úgy lehet a hitélet 

virágzó, ha az egyház tagjainak minden eleme köl-
csönösen kiegészíti egymást és világiak, papság, szer-
zetesek a hierarchia főpásztori vezetése mellett köl-
csönös szeretetben és becsülésben azon egy célra 
törekszenek, «hogy igazságot cselekedvén a szeretet-
ben, mindenestül növekedjünk abban, a ki a fő, 
Krisztusban». (Sz. Pál, Efez. 4, 15.) 

Jablonkay Gábor S. J. 

A kath. ifjúság érdekében. 
Az idei katholikus nagygyűlés helyét és idejét 

már megállapították ; talán rövid idő alatt részletes 
programmja is napvilágra kerül. Hogy milyen lesz 
e programm, ismeretlen s korai volna ehhez hozzá-
szólni ; de talán nem lesz fölösleges és korai egy 
odavágó dologra fordítani figyelmünket. Nem új kez-
deményezést akarunk teljesen, ez úgyis elég van föl-
szinen s jelen körülmények között nem is volna 
célravezető. 

Azt azonban már eleve is óhajtjuk, hogy az 
ifjúság is aktiv részt vegyen a katholikus nagygyűlé-
sen s ezt óhajt juk úgy az ifjúság, mint az egész 
katholikus társadalom érdekében. 

Ha nem is hiányzik teljesen az ifjúság a katho-
likus nagygyűlésről, hisz a fővárosban tartott nagy-
gyűléseken a Szent-Imre-Kör ifjúsága részt kért 
minden alkalommal a szereplésből, ifjúsági gyűlésé-
vel, hangversenyével : de ezt nem lehet összehason-
lítani azzal a szereppel, melyet a német katholikus 
ifjúság úgy a nagygyűléseken, melyeknek fénypontját 
rendesen az ifjúság képezi, mint ezeken kívülvisz, 
mert e szereplés csak külső megnyilvánulása az 
ifjúság erejének. 

Mi csak csodálkozhatunk, mikor évenkint ol-
vassuk a német nagygyűlési tudósításokat; hogyan 
szólnak azok az ifjúságról ? Mekkora tényezőnek lát-
juk ott az if júságot? Windhorst maga is a legnagyobb 
örömmel veit részt e gyűléseken: a fiatal diákok 
között fején kis zöld sapkával jelent meg, egymás-
után énekelte a vig nótákat, pajtáspoharat ivott a 
«legifjabb rókával» s elmorzsolta a hagyományos 
«salamandert» és mikor valamennyiük ábrázata ki-
pirult, két diák között, csillogó diák jelmezben szó-
székre lépett s olyan kábító beszédet mondott, mely 
még egy szobrot is mosolyra indított volna — mondja 
róla Kannengieser.1 De nem merül ki ennyiben az 
ifjúság szereplése, bár a commersek, e kedélyes mu-
latságok is, elmaradhatatlanok s részt vesznek benne 
ifjak és öregek,2 komolyabb része is van és a mint 
Kannengieser mondja, a katholikus Németország 
talán épen a kongresszusok elbűvölő hatásának fogja 
köszönhetni, hogy legelszántabb hőseinek száma sza-
porodik. A kongresszus kitűnő iskola, mondja továbbá ; 
erről könnyen meggyőződhetünk, ha a fiatalságot a 
kongresszus szószéke körül csoportosulva látjuk, mint 

1 A német katholikusok. 48. 1. 2 U. o. 96. 1. köv. 
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hevül föl a nagy szónokok szavain és mint lelke-
sedik a legszentebb dolgokért. A fiatal theologus, az 
egyetemi hallgató, a ki e hatalmas gyűléseknek ülé-
sein részt vett, a szónoki harcoknak, melyeknek tanuja 
volt, emlékeivel tér vissza a papnevelőbe vagy az 
egyetemre s az iskolaév a politikai és társadalmi 
kérdésekkel törődő embert kelti benne életre. 

A legutóbbi nagygyűlésről az «Alkotmányw-ban1 

olvassuk: A nagygyűlés látványosságainak egyik leg-
pompásabbja volt az a felvonulás, melyet a Német-
ország minden részéről összegyülekezett diákegye-
sületek, a «Farbentragende Korporationen» elnökei 
rendeztek. Ezek egytől-egyig színpompás diákruhákat 
viseltek, melyet harmonikusan szines képbe egyesí-
tenek a különféle szinű sapkák, «stürmerek», a lo-
bogózászlók, diákzenekarok játéka. A helyi egyesü-
letek elnökei lovon, kivont karddal nyitják meg a 
menetet, majd a diákzenekarok következtek; ezután 
kocsikon hozták az egyesületek zászlóit — több mint 
50 egyesület volt képviselve — végül a vendégek, 
sőt változatosság kedvéért, ellentétben az ódivatú 
ruhákkal, egyik egyesület képviselői automobilon 
zárták be a menetet. 

Mindez derűs képet mutat, de magában véve is 
ünnepiesen hangolja a résztvevőket és a nézők ezreit. 

A legnagyobbszabásű ünnepség szintén az if jú-
ságnak jut . A Cartell-Verband der katholischen 
Deutschen Studenten-Verbindungen ülése a legdísze-
sebb. Bővebb leírását mellőzöm, megjelentek azon 
nemcsak az ifjúság, hanem Abert érsek élén a püs-
pöki kar, a papság, a nagygyűlés résztvevői, előkelő-
ségek, hölgyek és a diszes közönség. 

íme a komoly munkáséletnek megnyilatkozása 
derült kiállításban. Itt nyilatkozik meg az ifjúság 
életrevalósága, öntudata, lelkesedése. Itt találkozik a 
cselekvő jelen a jövő reményével; itt buzdul egyik 
a másikon, itt nyer egyik erőt a munkára, másik 
lelkesedést, itt ismeri meg egymást a jelen és jövő 
értelmisége, vezető osztálya. A szívélyes érintkezés, 
a nézeteknek és eszméknek kölcsönös kicserélése itt 
fűzi össze a papságot és intelligenciát, ez sarkalja a 
a közös cselekvésre. 

Nálunk ily értelemben távol van az ifjúság a 
katholikus nagygyűléstől, mint a hogy majdnem tel-
jesen távol van a katholikus érzéstől2 s még inkább 
a társadalmi mozgalmaktól is. Mi sem képviseli az 
ország katholikus if júságát; az ifjúság és a katholikus 
mozgalmak vezetői, e kettő nem érintkezik egymással, 
nincs a mi őket egymással érintkezésbe hozza.3 

Azt hiszem, nem időszerűtlen, hogy e kér-
déssel foglalkozzunk s megkísértsük megvalósítani 
azt, a mire eddig nem igen gondoltunk. Pedig valóra 
lehetne váltani, ha a nagygyűlések rendezője az 

1 Alkotmány 1907. aug. 30. 2 Ettől nem. Szérk. 
3. Németországban ez más körülményekre visszavezet-

hető történeti fejlemény. Szerk. 

«Országos Kath. Szövetség» nem gördít akadályokat 
eléje, sőt ő van hivatva arra, hogy ez irányban kezdő 
lépéseket tegyen, a minthogy e helyen fel is hívjuk 
annak megvalósítására, egyetértve az ifjúság köz-
ponti képviselőivel. 

Maga a terv különben nem teljesen új, az ifjúság 
már tett erőtlen kísérletet, mert érzi ennek szüksé-
gét, egyedül magára utalva azonban törekvése hasz-
talan volt. Kongresszust akart összehívni a legutóbbi 
pécsi nagygyűléssel kapcsolatban, de nem sikerült. 

Természetes is, hisz nem volt a ki támogassa 
az ifjúság törekvéseit, lehet, hogy másodrendű vagy 
épen gyerekes dolognak tartották, pedig ha gondol-
kodunk fölötte, látjuk, hogy nem a legutolsó e kérdés, 
akár a jelent, akár a jövőt tartjuk szem előtt. Az 
ifjúság bevonása nem merül ki ünnepély tartásban, 
többé-kevésbé sikerült beszédkisérletek elhangzásá-
ban, hanem mélyreható következményei vannak, a 
mint azt a német ifjúsági viszonyok mutatják.1 

Ez vezeti az ifjúságot a komoly társadalmi munka 
küszöbéhez, növeli az öntudatos ifjúság gárdáját, 
továbbá itt összejön az ifjúság, megismeri egymást, 
megismeri azokat, a kik után indulnia kell. S azután 
beszédek is hangzanak el, az ifjúság hallja vezéreit, 
tanácskozik az ő sajátos ügyeiről. Ha más diákgyűlé-
seken tanácskoznak és állást foglalnak sokszor vallási 
kérdésbe vágó és vallással ellentétes dolgokról, me-
lyeknek gyakran szociáldemokrata színezete is van, 
csak a katholikus ifjúság ne tenné ezt, csak a katho-
likus ifjúságnak ne volnának sajátos ügyei? Hogy 
többet ne említsünk: az ifjúsági sajtó, nem az ifjúság 
közös ügye ez? Vagy a katholikus diákszövetségre 
ne volna szükség? Ez a szellem élteti a német 
katholikus ifjúságot is. 

Továbbá, ha az ifjúságot he akarjuk vezetni a 
szociális akcióba, amennyiben ez lehetséges, meg kell 
ismertetni az itjúságot a katholikus mozgalmak szelle-
mével a nagygyűlésen, hogy ezúton megismerjék egy-
mást, meg a katholikus mozgalmakat, azok vezetőit 
és hogy itt egységes célt tűzzenek ki maguknak, mely 
felé haladniok kell. 

Igy talál majd az öntudatos, meggyőződéses 
katholikus ifjúság akciója nyilvánulást a gyakorlati 
téren is, a népszövetségi mozgalmakban, katholikus 
sajtó támogatásában, stb. 

Ezek elérésére szükséges a katholikus ifjúság 
egyesítése s ezt célozza a nagygyűlésen megjelenő 
ifjúság. Ki kell tűznünk cél gyanánt, legyen nekünk 
is oly életerős, lelkes és kötelességtudó ifjúságunk, 
mint a minő a német katholikus ifjúság s ha ezt 

1 Ne felejtsük el azonban, hogy más a német ifjúság 
temperamentuma, mint a magyaré ; más ott, mint szoktuk 
mondani, a levegő. A német ifjúság lelkesedése mellett nem 
feledkezik meg a tanulásról sem ; tudja, hogy komoly 
előképzettség nélkül meglett korában mit sem használhat a 
közügynek ; a mienk erről a másik pontról könnyen meg-
feledkezik s ez ejt gondolkodóba. Szerk. 
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elérjük, beigazolódik, hogy a jövőrő l is gondoskodtunk, 
mer t ha az i f júság nem a mienk, vagy i f júságunk 
n e m életerős, a j övő n e m biztos. A ma i i f júság a lkot ja 
a jövő inte l l igenciájá t ; a ma i intelligencia távol van 
tőlünk, nem a mienk, legalább gondo l junk a jövő 
intel l igenciájára. A ma i i f júság képezi a vezetőosztályt 
a jövőben, abból kerülnek ki a nép vezetői ; ha tehát 
az if júságot meg t u d j u k nyerni , nagyon sokat nyerünk 
s ez muta t ja , hogy előrelátók vagyunk. 

Életképes kathol ikus if júság, ez egyik célja az 
il júsági m o z g a l o m n a k ; gondoskodni a jövőről a másik. 
Két célt szolgálunk egyuton tehát, mikor az if júság 
felé fordulunk. 

Ne fe led jünk ki azonban egy fontos szempontot 
a kérdésből . Nézzük a statisztikát; hogyan festi ez a 
ka thol ikus intelligenciát.1 Nézzük a jelen iskola viszo-
nyait az i skolában s gondo l junk a jövő intell igen-
ciájára. A magyar intelligencia fogy s helyét elfog-
lalja egy kozmopol i ta és vallástalan értelmiség. Ha 
nem fordu lunk az i f júság felé és n e m önt jük belé a 
vallásos és nemzet i öntudatot , ha n e m ér te t jük meg 
vele, hogy nagy feladatok várnak rá, nagyot hibá-
zunk és a h ibát helyrehozni késő lesz. Az izraelita 
intelligencia m á r is fö lü lmúl ja a másikat ; hogy mi 
fejlődik ebből, a j övő megmond ja , de n e k ü n k minden t 
fel kell használnunk, hogy érdekeinket előtérbe 
helyezzük, mer t ez az intelligencia e l lenünk fordul . 
S csak úgy védekezhetünk, ha először a pusztuló 
if júságot ke l t jük életre, ez nem tűr halasztást. 

A ki a j övőben boldogulni akar, az az if júságot 
igyekszik megnyerni . A szociáldemokraták ezt jól 
ismerik s m inden ere jüket rávetik az i f júságra. Jó erőt 
nyernek abban m á r most s a jövőről is gondoskod-
nak. Nekünk is minden alkalmat meg kell ragadni , 
hogy az i f júság el ne idegenedjék; fo rdu l junk feléje 
rokonszenvesen, hogy az, mikor választásra kerül a 
dolog, ne habozzon, h a n e m erős lélekkel mel lénk 
álljon. 

Mikor a kathol ikus nagygyűlésekre gondolunk, 
önkénte lenül összehasonl í t juk e kettőt : a német és 
magyar ka thol ikus nagygyűlést. Igen nagy a kü lönb-
ség e kettő között. De nincs okunk aggodalomra. 
Mindinkább bővülnek nagygyűléseink keretei. Vigyük 
oda az if júságot is. A mit a mul t évben az if júság 
gyönge volt megtenni , bá r erős volt az akarata , meg 
kell valósítani most, a kathol ikus nagygyűlés r ende-
zőségének támogatása mellett. László Ágoston. 

pvházi R ó n i a . Az antiklerikális hajsza utójátékai. — «Fekete 
misék» . . . csecsemő-holttestek . . . megrontott gyenne-

lág-
vnika. 

k e k . . . s hasonló élvezetes rémhírekkel volt telve ez év 
tavaszán a világsajtó. (Mondhattam volna izraelita sajtót 
is, de nem vagyok «türelmetlen».) De némelyek nem 
elégedlek meg a túlságosan elvont szóbeli fölháborodás-

1 Veszprémy K. A magyarországi zsidók statisztikája, és 
Kath. Szemle 1907 : Iskoláink felekezeti viszonyairól. 

sal s annyira kézzelfogható bizonyítékokkal vitatkoztak, 
hogy nem egy olasz városban a papok csak revolverrel 
léphettek az utcára. Azóta azonban sok víz lefolyt már 
a Dunán s a Tiberisen s ez idő alatt a «fekete misék» 
szépen megfehéredtek, a csecsemő-holttestek kiérdemült 
kutya- s macskacsontvázakká változtak, a megrontott 
gyerekekről pedig kimutatták, hogy vagy hazudtak mint 
a vízfolyás, vagy nem mondtak igazat. A bíróságok sorra 
ítélkeznek s valakik sorra fizetnek s a közelgő nyár elől 
a hűsre mennek. S e valakik — csodálatos ! — soh'sem 
a papok, szerzetesek, szaféziánusok, hanem üldözőik. 

Ha a világsajtó ezen ítéletekről, bírságolásokról s 
bebörtönzésekről — a lüben visszavonult életet folytató 
dinnye példáját követve — talán nem ír hasábokat, nem 
vehetjük tőle rossz néven. De — reméljük — ő sem 
veszi tőlünk rossz néven, ha mi leszögezünk néhány ily 
ítéletet. Hisz végre is az ízlések kiilönbözök : ami nekik 
nem tetszik, az tetszhetik nekünk. 

A derék genuai «Cittadino» jelenti, hogy a törvény-
szék a vádlott cselekményben való teljes ártatlanság 
miatt fölmentette D. Antonio Olceset, a sampierdarenai 
káplánt, a kit az antiklerikálisok erkölcstelen üzelmekkel 
vádoltak. 

A flórenci biróság rágalmazás miatt elitélte a «Satana» 
című lapot. Ez a nevének megfelelően ördögi lapocska 
túfságosan érdekes dolgokat mesélt a «Szent Család» 
szerzetes-intézetről, de elfeledte állításait bebizonyítani. 
Sem a cikkíró úr, bizonyos Umberto Ripardelli, sem a 
felelős szerkesztő úr, valami Romolo Lauducci nem 
tudtak megfelelni, mire bíráik azzal feleltek, hogy tizen-
négy havi fogház és ezernégyszáz, illetőleg ezerkétszáz 
lírányi birságra ítélték ez urakat, nem is számítva a 
mellékbüntetéseket, mint pl. az ítélet kétszeri közlését 
két lapban. 

Potom két havi elzárással és kétszáz líra pénz-
büntetéssel s a perköltségek megtérítésével zárta le az 
üzleti mérleget két szociálista. Ezek D. Pietro Tosellit, 
Runco plébánosát «leplezték le», de bizonyítani nem 
tudtak. 

A mi Velencében történt, az sem utolsó dolog. 
A «S. Francesco délia Vigna» franciskánus konvent és 
a szomszédjukban létező harmadrendű női kolostor 
rágalmazási pört indított a «Secolo Nuovo» ellen. A ne-
vezett újság valami szociálista szennylap. Mikor bizo-
nyításról volt szó, nem találkozott egy bátor ember sem, 
a ki elvállalta volna a szerzőséget. A szerkesztőség fölülről 
lefelé s alulról fölfelé füle botját se mozdította. Igy a 
szegény felelős szerkesztőt («proletario incosciente») 
idézték be. De ez az úr sokkal szemérmesebb ember, 
minthogy megjelent vo lna . . . A tárgyaláson résztvevő 
közönség zajosan tüntetett az ártatlanul meghurcolt 
szerzetesek s szerzetesnők mel le t t . . . A felelős szerkesztő 
pedig csöndesen fizetett és ü l t . . . «Az erkölcsi győzelem 
úgyis az enyém — gondolja talán magában — az én 
cikkemet esetleg százezrek olvasták, míg erről az Ítélet-
ről alig fog tudni valaki.» 

A savonai törvényszék fölmentette a szaléziánusokat 
a Besson fiú vádja alól, mert bebizonyult, hogy a «fekete 
mise» című orgiás-rémes elbeszélés a képzelet szülötte 

Még folytathatnók e sorozatot, de végre is a «Religio» 
nem az olasz bíróságok hivatalos lapja : elég lesz aajóból 
ennyi. ^ , f f - e -

( a ) , r J é / ? " ' 
Ai*8* •* > 
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P á r i s . A papnevelő intézetek és a hittani főiskolák 
ügye — a mindent fölforgató separatio következtében a 
katholikus közérdeklődés és gondoskodás egyik legelső 
tárgyává lett. A milyen papokat nevel magának az egy-
ház, olyan jövőt várhat. Tudományban hatalmas, élet-
szentségben példás papság kész diadala az egyháznak 
mindenkor. Azért a francia püspökök és a francia alsóbb-
rendű papság minden lelkes tagja szakadatlanul azon 
törik a fejüket, hogyan lehetne a jövendő papságnak 
mennél tökéletesebb középiskolai és főiskolai nevelést 
és oktatást adni. Világos, hogy ez Franciaországban 
egyet jelent a kis- és nagyszemináriumok ügyével. 

A francia katholikus folyóiratokban és a napilapok-
ban igen sűrűn jelennek meg cikkelyek a kis- és nagy-
szemináriumok tanulmányi rendjének javitásáról, átalakí-
tásáról, fejlesztéséről. így pl. az «Univers» április 3-iki 
számában egy szakértő egyházi férfiú azt javasolta, hogy 
a kis szemináriumok (papnevelő középiskolák) tanul-
mányi rendjét az állam hivatalos tanulmányi rendjétől 
függetlenül és önállóan kell rendezni. Erre megindult a 
vita pro et contra. Ez utóbbi tekintetben ketten azt 
vitatták, hogy eltérni a francia középiskola állami tanul-
mányi rendjétől annál kevésbbé volna tanácsos, mert 
az olaszországi papnevelők számára kiadott pápai ren-
delet is fönntartja az állami tanulmányi rendhez való 
alkalmazkodás elvét. Mások középutat keresnek és talál-
tak is már abban, hogy a leendő egyházi férfiakat nevelő 
és oktató egyházi középiskolákban, vagyis kisszeminá-
riumokban, igenis, nagy átalakításokat és javításokat 
kell tenni a tanulmányi rendben, de azért az állami 
középiskolák tanulmányi rendjével teljesen szakítani 
nem kell. Miben álljon az átalakítás és a javítás? Ez a 
fő. E körül forog a disputa. 

Legkiválóbbnak látszik Poey kanonok terve, a mely 
az «Univers»1 április 22-iki számában jelent meg. Veleje 
ennek a tervnek az, hogy a kisszemináriumokban a 
növendékeket elő kell készíteni a tudományegyetemi 
fokozatokra elemileg és alapvetéssel aj az ó-klassziku-
sokból ; bj a modern irodalomból és tudományokból ; 
c) mindenből, a mi az egyházi pályán szükséges és 
hasznos, különös tekintettel azokra, a kik egyházi inté-
zetekben fognak nevelők és tanítók lenni. Ebben a terv-
ben két dolog ragadja meg figyelmünket. Első az, hogy 
Poey kanonok követeli, hogy a görög és latin egyház-
atyák munkái ismertetésének hely jusson a kisszemi-
nárium (középiskola) tantervében. Második az, hogy a 
kisszemináriumban (középiskolában) a vallástanítást 
úgy kell átalakítani s illetve kibővíteni, hogy az elő-
készítés legyen a hittani főiskolákban (nagyszemináriu-
mokban) a theológia tudományos tanításához. 

Nagyon természetes, hogy a hittani főiskolák, vagyis 
a nagyszemináriumok tanulmányi rendjének javítása is 
szóba kerül a kisszemináriumok reformjával kapcsola-
tosan. Egy volt papnöveldei tanár az «Univers» április 
15-iki számában e tekintetben ezt írja : «Az a tisztelendő 
paptárs, a ki félénken javasolja csupán a tanulmányi 
éveknek (a nagyobb papnevelőkben) öt évre emelését. 
Én bátrabb leszek és hat évet kérek. Több egyházmegve 
már elfogadta az öt évet, ehhez tehát csak egy év kell. 
Az Egyesült-Államokban ez a tanulás rendes ideje 

1 A «seiniquotidienne» kiadást használjuk. 

(durée normale des études). Vannak intézetek, a hol böl-
cseletre és theológiára együtt hét évet fordítanak. Hat 
évet javasol M. Hogan az ő «Les Études du Clergé» 
cimű müvében. . . 

Ha az ember közelről tekinti meg a tárgyakban 
igazán gazdag tantervet a régiségtantól az aszkétikáig, 
teljesen meggyőződik arról, hogy a tanulmányok idejét 
ki kell bővíteni. Az ellenkező érvelések mind megtörnek 
azon a szükségen, hogy oly papságot kell nevelni, a mely 
a mai társadalomban hivatása magaslatán fog állni. 
Én nem bocsátkozok bele részletesebb fejtegetésekbe : 
«támadni az eszmét lehet ; de az végre (a szükség erejé-
nél fogva) győzni fog». ^ 

N e w - Y o r k . A new-yorki egyházmegye alapítójának 
századik évfordulója — folyó évi május hó 2-ikán nagy 
ünneplés tárgya volt. Azt lehet mondani, hogy ez az 
ünnep a katholikus ir nemzet ünnepe, mert a new-yorki 
egyházmegye alapítása és fönntartása az írek dicsősége. 
Erre az ünnepre a pápa levelet irt a new-yorki érsek-
nek, jelentve, hogy a new-yorki ünnepben szívesen részt 
vesz s a többi részvevőkre áldását adja. Nevezetes ebben 
az ünnepben két dolog : első az, hogy az ünnepre három 
világrészből három ir bibornok jelent meg : Gibbons 
baltimorei, Moran sidneyi és Logue armaghi érsek, 
Irhon prímása. Megjelent Anglia prímása, Bourne vvest-
minsteri érsek is. A május 2-iki processióban 40.000 
ember vett részt. Ilyet még Amerika se látott. 

* 

Québec . Kettős jubileum. — Az egyik Québec város 
alapításáé. Alapította ötven francia gyarmatos Samuét 
de Champlain vezetése alatt 1608. július 3-án az óriás 
szent Lőrinc folyam partján, egy Stadacone nevű indián 
falu helyén. A szentferencrendiek már előzőleg kezdték 
meg a vadak megtérítését. XIII. Lajos király szabadalmi 
levelével a kezükben, négy franciskánus 1615-ben Qué-
becben állította föl a missió középpontját. 1625-ben 
három jezsuita, utóbb többen is, segítségükre jöttek a 
szentferencrendieknek. A salpiciánusok Montrealban 
1657-ben papnevelő-intézetet alapítottak. 1663-ban Qué-
becben keletkezett papnövelde. Ennek a szemináriumnak 
alapítását mgr. Montmorency-Laval püspök, első québeci 
apostoli vikárius rendelte el. Akkor egész Canada ehhez 
az apostoli vicariatushoz tartozott és így mgr Laval az 
összes északamerikai francia gyarmatok főpásztora volt. 
A montreali «Semaine religieuse» azt mondja róla, hogy 
ő az egész canadai egyház atyja. Az ö tiszteletére Qué-
becben szobrot állítottak és azt fogják június második 
felében leleplezni. Ez lesz a másik, az egyházi jubileum : 
a canadai katholikus egyház alapításának az örvendetes 
évfordulója. —y —la. 

B ö l c s e l e l i f é l s z e g s é g e k . VIII. Az állati «értelem». jroa 

Láttuk, mily tudománytalan az ignorancia azon állás-
pontja, melyhez a fiziologiai és lélekmentes lélektan a 
lélek kérdéseivel szemben ragaszkodik s melyet Szitnyai 
e szavakkal fejez ki : «Nem tudjuk, mi a lélek lényegi-
leg s talán soha sem fogjuk tudni» (I. m. 13. 1.) 

Pedig bár érnék be íróink e pontban ezzel az egy 
tévedéssel ! A legfurcsább azonban az, hogy egyikük-
másikuk azonnal köpenyeget fordít, mihelyt alkalma 
akad materialisztikus elvek hirdetésére. 
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Érdekes ! Legelején ismételten hangsúlyozzák, hogy 
a lélek lényegéről semmit sem tudhatni ; alább meg 
egyszerre csak mindent megtudnak róla s előállnak 
ezzel az ujabb törvénytelen következtetéssel : Minthogy 
a lélek lényegét nem ismerjük s viszont látjuk, hogy a 
lélek a testtel szorosan összefügg, tehát a lélek nem 
lehet egyéb, mint testi erő : a testnek valami tulajdon-
sága, velejárója, függeléke, alárendelt funkciója. Ezzel 
egy ugrással elértek az anyagelvi világnézethez. 

Az a modor, mellyel például Szitnyai vagy Simon 
a materializmusról és spiritualizmusról beszélnek (ez 
utóbbinak mivoltát teljesen félreértve, vagy pedig elfer-
dítve) ; 1 a mód, mellyel folytonosan csak anyagi inge-
rek, ingerlékenység és visszaható képességről beszélnek 
a lelki tényéknél2 s mellyel az agyvelőt a lélek és az 
öntudat szervének és székhelyének mondják 3 míg a 
lelki tények, az ismeret, vágy, akarás és öntudat sajá-
tos, anyagtalan jellegét gondosan elhallgatják: eléggé 
jelzik, hogy lényegében materialista irányban mozog-
nak, bárha a nyílt vallomástól szépen tartózkodnak, ki 
tudja, miféle okokból ? 

Az emberi lélek anyagtalan és anyagfölötti mivol-
tának tagadásával természetszerűleg összefügg azon 
törekvés, mely az állatok lelki tényeiben szintén értelmi, 
az emberétől csak fokilag különböző ténykedéseket akar 
látni. 

Említett tankönyvíróink — a legelterjedtebb tan-
könyv írója : Szitnyai és Simon — tényleg számos al-
kalommal vallják a felfogást, hogy az ember és az állat 
között legföljebb fokozati a különbség s lényegében az 
állat is csak oly értelmes lény, mint az ember. 

Simon az emberben csak «a legfejlettebb organizmus-
sal biró állatot» látja (85. 1.), mely állat «az ösztönszerű 
cselekedetek hosszú létráján jutott el az eszes cselekedetek 
magaslataira». «Legkülönösebben a nyelv, mint a gon-
dolatok kifejezője és az elme fejlődésének hatalmas 
emeltyűje, emelte magasra a többi állatok sorából» ; de 
a nyelv «nem önkényes találmány, hanem . . . egyszerű 
természeti produktum (?), mely az állati mozgások közös 
forrásából, az ösztönszerű mozgásokból, csak nagy idők 
múlva jutott el a fejlettség mai fokára. . .» (U. o.) 

Szitnyai burkoltabban beszél, de tényleg folytonosan 
egy fajba sorozza az embert az állattal. Az úgynevezett 
arbor Porphyriánánál az «eszes» és «esztelen» lények 
megkülönböztetését kihagyja (126. 1.); az emberi agyról 
szólva azt mondja, hogy az agyvelő nagyságától s alakjától 
függ «az állat szellemi tehetsége» (20. 1,) «A méhek 
sejtépítő ösztöne a változott viszonyokhoz való intelli-
gens alkalmazkodás folytán átalakul.» (93. 1.) Az ösztö-
nökben «az ősök végtelen hosszú, ugyanegy fajtájú 
tapasztalatainak» (nyilván értelmes tapasztalatainak) ered-
ményeit látja (92.1.); Simon pedig egyes állati ösztönöket 
egyenesen «értelmi, vagyis műösztönöknek» nevez el (s a 
hangya és méh ösztöneit hozza fel példa gyanánt) (77.1.). 
Azt hiszi, ezek az ösztönök oly módon keletkezhettek, 
a mint még mai fecskéink is «ősszel formális gyakorla-
tokattartanak az elvonulásra» (78. 1.) —talán a Földközi-
tenger földrajzát repetálgatják közben ! «Az ösztönök 

1 L. pJ. amannál 15. 1., emennél 7. 1. 
2 Ott : 22., 28., itt : 21., 22. 1. 
3 Ott : 17., 19., 20., 21. 1., itt : 4., 8. 1. összevetve a 6-dikkal, 38. 1. 

v. ö. 40. 1. . 

csak nagyon hosszú fejlődés útján jutottak el a mai 
fokra.» (U. o.) Mellesleg mondva : ez a szokásos dar-
vvinista varázsvessző: a «nagyon hosszú fejlődés» és 
«végtelen hosszú idők» egy hajszállal sem kisebbítik 
annak a föltevésnek a teljes képtelenségét, hogy valaha 
az állatvilág ösztönök nélkül létezett és csak lassan-
lassan, tapasztalás útján tett azokra szert. Mert egyet-
len állat sincs, mely csak egy napig is megélhetne ki-
fejlett ösztönök egész sorozata nélkül. Ha az a csirke, 
a mely — ha úgy tetszik — a paradicsombeli legelső 
tojásból kibújt, nem rendelkezett egész sereg ösztönnel, 
mindjárt első nap éhen kell vala vesznie. A mi pedig 
a tapasztalást és értelmi ösztönt illeti, olvassák csak el 
Simon és elvtársai Wasmann müvét a hangyák s fel-
sőbb állatok lelki életéről ; abból megtanulhatják, hogy 
a méhnek és hangyának felső számtani tudással kel-
lene birniok, ha ösztöneiket saját értelmiségükből kel-
lett volna kialakítaniok ; holott másrészt a legegysze-
rűbb célszerűséget sem tudják felismerni s mihelyt ren-
des ösztönszerű cselekedeteik körén kívül kerülnek, 
inkább éhen vesznek, semhogy olyasmi által segítsenek 
magukon, a mihez csak épen egy parányi értelem volna 
szükséges. Hiába minden képzeletszárnyaltatás : az 
ösztönt nem lehet megmagyarázni a Teremtő rendelése 
nélkül, mellyel az állatba bizonyos célszerű hajlamokat 
oltott. Ezen utóbbi pontra — az állatok értelmes tényeire — 
nézve íróink aligha ismerik azt a lesújtó Ítéletet, me-
lyet nem ám valami hittudós vagy scholasztikus, hanem 
maga az atyamester : Wundt zúgott azoknak fülébe, 
a kik örökösen összetévesztik az értelmiséget az anyag-
hoz tapadt megismerőképességgel. Wundt ezt az össze-
tévesztést tudományba nem illő tendenciának tudja be 
és erélyesen tiltakozik ellene. 

«Ennek az útszéli lélektannak — írja ez irányról — 
abban áll a lényege, hogy a lelki tényeket nem ismerjük el 
olyanoknak, minőkül azok az elfogulatlan megfigyelő előtt 
közvetlenül bemutatkoznak, hanem saját reflexióinkat 
erőltetjük bele azokba. Az állatlélektan ily eljárás folytán 
oda jut, hogy végül az állatok összes lelki (nem szel-
lemi működését!) a legalsóbbaktól a legfelsőbbekig, csupa 
értelmes cselekedeteknek magyarázza. S e hibához, 
mely a lélektan tudományos módszerében való járat-
lanságból ered, állatpszichologusaink nagy részénél saj-
nos, gyakran azon törekvés is hozzájárul, hogy az álla-
tok megismerési tényeit lehető legfényesebb világításba 
helyezzék.» 1 

És hozzátehette volna, mint főbenjáró hibát, hogy 
modern lélektan-íróink — legalább minden jel erre 
mutat — egyáltalában nem értik már ezt a szót: szellem, 
szellemi megismerő- és vágyóképesség. Még katholikus 
bölcselőknél is szemetszúró jelenség, hogy a voltaképeni 
különbségre az ember és állat lelki tényei és lelke között 
nem igen mutatnak rá ; nem ügyelnek kellőkép arra a 
pontra, melytől e kérdésekben végre is minden függ ; 
arra a pontra tudniillik : miért múlja felül az ember 
lelki élete az állatét nemcsak fokban és fejlettségben, 
hanem lényegileg, egész mivoltában; vagyis: hol a faji 
különbség az ember és állat lelki tényei s következőleg 
lelke között?2 

1 Vorlesungen über die Menschen- u. Tierseele3 , 1897. 387. 1. 
2 Az ember és állat lelki tényeinek lényeges különbségeiről 

lásd T. Pesch : Die grossen Welträtsel3 , I. 718—763. 1. 
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Nem elég ugyanis arra hivatkozni, hogy az ember 
gondolkozni, itélni, következtetni tud, az állat pedig 
nem — mert kérdés : nem merőben fokilag mulják-e 
felül e ténykedések azokat az egyszerűbb lelki tényeket, 
melyek az állatnál is feltalálhatók? A főkülönbséget 
csak akkor találjuk meg, ha kimutatjuk, mennyiben 
függ az állat minden ismerete magától az angagi tárgy-
tól, annak szine, nagysága, alakjától, s mennyiben füg-
getlen az ember ismerete ugyanazon anyagi tulajdonsá-
koktól ; mennyiben függetlenítheti magát azoktól elvo-
nás, egy-egy jegy külön megfigyelése, az alaknak az 
adott nagyságtól való elválasztása, a több tárgyon ész-
lelt hasonló jegyek elkülönítése, viszonyba állítása stb., 
szóval oly müveletek által, melyek a tárgy anyagi ké-
pének nem merő megkötött visszatükrözései és egy-
szerű fölfogásai, hanem többé-kevésbbé független föl-
dolgozásai. Ez a függetlenség a szellemiség lényege. Ha 
ez megvan, az emberi lélek faji különbsége is meg van 
állapítva : mert az «anyaghoz tapadt» s az «anyagtól 
bármiként is független» ismerőképesség két teljesen 
különböző dolog; és csakis ez utóbbi az, amit értelmi, 
szellemi képességnek nevezünk. Azt pedig könnyű a 
nyilvánvalóságig bebizonyítani, hogy ez az elvonó, 
az anyagtól magát függetlenítő ismeret az emberben 
megvan, az állatban pedig egyszerűen hiányzik.1 

Persze e fogalomtisztázás és megkülönböztetés iránt 
modern íróink mintha érzéküket is elvesztették volna. 
Innen ered nyilván tankönyveinkben is a «lelki» és 
«szellemi», «megismerő» és «értelmi» jelzők hallatlanul 
könnyelmű fölcserélgetése s az a mesekönyvbe illő 
anthropomorfista állatszemélyesítés, melyet egyébként 
csak anyagelvi iránymüvekben találhatni : hogy például 
a tengeri madár, «ha a fagyos tél közepett a halál tőrét 
érzi szívében . . . siet, a míg ereje el nem hagyja, szülő-
földje felé, hogy ott haljon meg, a hol bölcsője rin-
gatta» (a madárnak ?) ; hogy «a macska a kutyával, a 
madárral, az egérrel barátságban élhet» ; hogy egy kutya 
annyira megszeretett egy oroszlánt, hogy annak halála 
után bánatában szinte elpusztult». így Szitnyai, rész-
ben a hirhedt «nagy állatismerő» : Brehm után. (92. s 
93. 1.) Miért nem megy mindjárt még tovább, hiszen 
bizonyos modern bölcselők már a kutyák erényeiről és 
vallásáról is írtak s érzelgős dalokat zengtek a «fel-
sőbb állatok» «társas érzelme-, részvéte-, szeretete-, 
hálája- és ragaszkodása-, hűsége-, alázatossága-, nagy-
lelkűsége-, bánata-, odaadása-, áldozatkészsége-, halálig 
menő önmegtagadása- és kötelességérzetéről.3 

Talányszerü jelenség I Ugyanazok az írók, a kik 
az ember értelmes voltát lehetőleg alábbszállítják, az 
állatok értelmiségéről, erényeiről, szerelmes kutyák bá-
natáról stb. szivesen írnak alá akármilyen, Kócos Peti 
mesekönyvébe való agyrémeket. A megoldás azonban 
alighanem ott rejlik, hogy az emberi lélek szellemi 
volta s az anyagtól független valósága a halhatatlanságot 
vonja magával logikai következmény gyanánt. Mert ha 
lényünk jobb fele magasabb az anyagnál s független 
tőle, miért szűnnék meg ennek szétbomlásával ? A hal-
hatatlanság gondolata azonban nem illik bele bizonyos 

1 L. pl. E Wasmann : Vergleichende Studien über das Seelen-
leben der Ameisen u. der höheren Tiere. (Herder, 1897.) 

2 E. Hartmann : Das religiöse I lewusstsein der Menschheit2 . 
3., 9. 1. 

emberek gyakorlati életprogrammjába : azért aztán 
inkább fejlettebb fokú állatoknak jelentik ki önmagu-
kat s iparkodnak az állattal egy fokra helyezkedni. 
Régen észrevette már ezt a talányszerü tüneményt valaki, 
a ki évezredek előtt e panaszos szavakra fakadt : 

«Némely ember, midőn tiszteletben van, ezt figye-
lembe nem veszi ; olyan lesz, mint az állatok, és azok-
hoz hasonlóvá teszi magát», (Zsolt. 48, 13.) 

Bangha Béla S. ./. 

P o é t i k a a középiskolák VI. osztálya szamára. Irta : 
Hőrl Gyula főgimnáziumi tanár. Kalocsa. 324. 1. Ára 
3 korona. 

Nem mondhatnánk, hogy e szakban kevés a könyvünk, 
sőt sok is van, a tanár ugyancsak bőven válogathat ben-
nük. Van olyan, melyekben az olvasmányok után követ-
kezik a műfaj elmélete, indukciós módszer; van, mely 
előrebocsátja a műfajok elméleteit s aztán adja sorba 
az olvasmányokat. A kathedrán tetszett Riedl Poétikája 
kiegészítve Névy : írásművek elméletével, a kettőnek 
alapján igen jó előadásokat lehetett tartani. Különben 
ebben a tárgyban, mint másokban is, az eredmény tekin-
tetében sok, talán minden, a rátermett tanártól függ, ki 
életet viszen bele a tárgyba. 

Hőrl Poétikájának, úgy látom, az előnye, hogy egy 
bölcseletileg alaposan képzett írónak a müve, azért meg-
határozásai szabatosak és világosak, a mi nem mond-
ható minden más szerzőről ; másodszor, hogy a tárgyat 
belefoglalja a keresztény világnézetbe, a mi a szerzőknek 
látóköréből ma-holnap csaknem egészen kiesni látszik. 
Esztétikai alapfogalmakról szóló része (68.1.) határozott 
érdem s azzal a kérdésével : lehet-e szép, a mi erkölcsi-
leg rossz? valóságos ellenhatást van hivatva előidézni 
a poétikák irodalmában, a mai összekuszált, szecessiós 
eszmeáramlatok között, melyek szinte befejezett dolog-
nak nézik az esztetika és a művészet elválasztását az 
erkölcsi eszmétől. 

Ideje volt, hogy a túltengésben szenvedő tankönyv-
irodalmunkban végre ilyen könyv is megjelenjen s 
miniszterileg engedélyezve az iskolák rendelkezésére áll-
jon. Mert mi nem is vesszük észre, hogyan pogányosít 
nálunk az iskola ? Pauer filozófiájában nevelt tanáraink 
szinte jóhiszeműleg úsznak az áradattal. Vajha többen 
fognának hozzá s a többi tárgyak (irodalom, történet, 
fizika, filozófia) számára is imának a keresztény világ-
nézetre nevelő tankönyveket, mert mi ebben nagyon 
fogyatékosak vagyunk. Ilyen irányú már pl. Ujházy tör-
ténelme, Hajdu-Zoltványi filozófiája, de a nagy többség 
ezt a szempontot figyelmen kívül hagyja. 

* 

' A hi t tudományi kar pályatételei az 1908—9. 
tanévre. 

1. Híven ismerteti-e Harnack (Dogmengeschichte 
III. 554. s. k. 1.) Szent Tamás tanát (Sum. Theol. I—II-ae 
a. 109. et squ.) a malasztról? 

2. A Muratori-töredék kritikai vizsgálata és kánon-
történelmi jelentősége. 

3. A keresztény vallás, hit és erkölcs kötelező ereje 
az emberiséget vájjon csupán a magánélet körében kö-
telezi-e, vagy a közéletben is ? Fejtessék ki a keresztény 
vallás isteni eredetéből a Szentírás és minden idők 
szent hagyománya nyomán, rendszeres összeállításban. 



10. szám. RELIGIO 335 

4. Az apostoli hitvallás szövegének története a 
«textus receptus» kialakulásáig. 

Jutalmuk egyenként 140 korona. Határidő : 1909. 
március 31. 

Természettudományi levelek. (in.) 
Kedves Barátom ! A származástan jellemzése és 

kettős feladatának ismertetése után eljutottunk ahhoz 
az önre nézve főbenjáró kérdéshez, vájjon ennek az 
elméletnek akár csak hipotézisként való elfogadása 
által is nem jut-e a természettudomány merev ellen-
mondásba Mózes teremtéstörténetével? Az ellen-
mondás azon a ponton látszik elkerülhetetlennek, 
hogy a származástan eszméjében két tétel tűnik föl 
alapvetőnek : a fajok változandósága s a lassú fej-
lődés; míg — igy mondják — Mózes a kész fajok-
nak teremtés útján való beállításával ezt a kettőt 
nemcsak fölöslegessé, hanem egyenesen lehetetlenné 
teszi. Tehát : vagy Mózes vagy Darwin, illetőleg a szár-
mazástan,— mondják az ön olvasmányai; sőt már ez 
is méltóságukon alul van. Gorka egyszerűen azt 
m o n d j a : a tudományos világban végleg napirendre 
tértek a Mózes-féle teremtéstörténet felett. 

Nagyon rosszul és nagyon tévesen teszik. Én a 
vagy-vagyot elhagyom és azt mondom : Mózes is, 
Darwin is, illetőleg miután az utóbbit a természet-
tudomány már megtagadni hajlandó, én is megtaga-
dom és a mai álláspont szerint így vallom : Mózes 
is, a származástan is. Vallom Mózest, mert igaz és 
vallom a származástant, mert a kutatások elég való-
színűen kimutatták, hogy igaz. És a kettőt egyszerre 
vallva egy cseppet sem érzem, hogy hitbeli meg-
győződésemben, vagy keresztény világnézetem tekin-
tetében ellenmondásba keveredtem volna önmagam-
mal, mert látom, hogy a két fél tanai között nem-
csak nincs ellenmondás, de nem is lehet. 

A származástant ismerve, állításomat a másik 
félre, Mózesre nézve, kell az ön kívánságához képest 
igazolnom. Nem tudom, olvasta-e a Genesis (Mózes 
I. könyve) első és második fejezetét, nemcsak az 
ó-testamentum, hanem az egész világirodalom e két 
legfölségesebb lap já t? Itt foglaltatik az, a mit Mózes 
teremtéstörténetének nevezünk. Ha átolvasta, nem 
szabadulhat attól a nagyszerű benyomástól, melyet 
minden értelmes olvasójára gyakorol s mely 
Michelangelo fönséges «Teremtését» (kép a Sixtina-
kápolnában, Vatikánban) vagy Madách «Ember tra-
g é d i á j á é n a k megragadó első szinét sugalmazta; attól 
a benyomástól, hogy Mózes vatesi szemmel olyas-
valamiről beszél, a miről az észleletre utalt termé-
szettudománynak sejtelme sincs és a miről soha nem 
beszélhet: a dolgok elejéről, a lét kezdetéről. El-
beszéli előzményeit annak a jelennek, melyet az 
első kövületek, az első növény- és állat-maradványok 
egyéniségeikben szemeink elé varázsolnak, de a me-
lyekről ők sem adhatnak közelebbi fölvilágosítást, 

miután a maguk jelenét mutat ják be csak, a melynek 
előtte a vizsgáló geologus, egy Lyell, egy Cotta, egy 
Szabó szemei előtt ott a mélységes mélyben csak 
a Föld lénytelen (azoon) rétegei terülnek el, azt bizo-
nyítván, hogy volt idő, midőn szerves lénynek még 
nyoma sem volt a Földön. 

Erről beszél Mózes, a lét kezdetéről. Nem tanít 
természettudományt, hanem bevezetést ír a természet-
tudományokhoz. Vallási igazságokat hirdet, különösen 
a két alapvetőt, hogy minden, a mi van, Isten teremtő 
erejének köszöni eredetét s hogy minden, a mi tőle 
van, jó. Ez a két fejezet ezen tanával egészen párat-
lan az őspogány népek theo- és geogoniái között ama 
korban, melyben a Pentateuchus keletkezett, a sok 
istenségű hit és a világ eredéséről szóló zagyva mesék 
között. Egyszerűen mint isteni kinyilatkoztatás jelent-
kezik előttünk, miután írójuk embertől egyáltalán 
nem tanulhatta, mivel nem volt kitől. 

Ezt a kezdetet mutatja be hatalmas, átfogó 
vonásokban a lények nagy csoportjain, de csak a 
kezdetet, semmit tovább. 

Hogy csak a származástant érdeklő egy-két rész-
letét idézzem, ekkép beszél : 

És m o n d á : Teremjen a föld zöldellő és mag-
hozó füvet és gyümölcsöző fát, mely gyümölcsöt 
hozzon neme szerint, melynek magva önmagában 
legyen a földön. És úgy lőn. 

Mondá még az Isten: Hozzanak elő a vizek 
csúszómászó élő lényeket és szárnyasokat a föld 
felett, az ég erőssége a la t t . . . És látá Isten, hogy jó. 

Mondá még az Isten : Hozzon elé a föld élő 
lényeket nemeik szerint, barmokat és csúszómászó 
állatokat és földi vadakat fajaik szerint. És úgy lőn. 

Mint látjuk, ez az általánosságban, és nagy stilus-
ban tartott fogalmazás semmi egyebet nem akar 
mondani, mint csak azt az egyet kiemelni, hogy 
az élő szervezetek egyetemessége gyökerében, alap-
jában Isten teremtő akaratában bir ja eredetét, hogy 
ő oltotta az erőt a földbe, a vízbe, az elemekbe, a 
miből fejlődött minden. Egyszerűen csak rámutat a 
lét ős okára, a nélkül, hogy tovább taglalná a kér-
dést s a nélkül, hogy rámutatna a módra, miként 
végezte az eléje szabott föladatot a föld, a víz, szó-
val az elemek : ennek a megfejtése, vagyis a fauna-, 
ilóra-világ kialakulásának részletes magyarázata a 
tudomány föladatának marad. S tényleg a készen-
talált ősmaradványoknál veszi át a szót a palaeon-
tologia. 

Fölségesen, de egyúttal népszerűen beszél Mózes, 
mindenki megérti, mit akar mondani. Isten, a lét 
telje, a mindenható, a semmiségből hozott létre min-
dent és semmi sincs, a mi akaratán kívül keletke-
zett volna. Ő a Teremtő. És hozzáteszi még: a mit 
0 teremtett, minden jó vala. — Teremjen a föld, 
hozzanak elő a vizek, hozzon elő a föld ! . . . Mintha 
mondaná : 0 termékenyítette meg az elemeket. 0 
rakott beléjök erőt és törvényeket, Ő ültette beléjök 
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az életerőt s innen van minden, a mi van. Ez ér-
dekli Mózest és semmi más, nem is mond többet, 
hiszen vallási könyvet akart írni és nem természet-
tani értekezést. 

Mint már hivatkoztam rá, Darwin ezt a gondo-
latot ekkép fejezte k i : «Van valami fönség azon 
nézetben, mely szerint az élet a maga különböző 
erőivel együtt eredetileg csak egynehány, vagy talán 
csak egy alakba leheltetett a Teremtő által ; — és 
míg bolygónk a nehézség megállapított törvénye sze-
rint kering, egy ily egyszerű kezdetből a legszebb és 
legcsodálatosabb alakok végtelen száma fejlődött és 
fejlődik jelenleg is». 

Ez a gondolat fejezi ki a kapcsolatot Mózes és 
a származástan között. (L. Wasmann : Die moderne 
Biologie. 1906. 435. 1.) 

Ha tehát más területen mozog Mózes s egészen 
más területe van a származástannak ; ha Mózes csak 
az Alkotót, az alapvetőt mutat ja be, a származástan 
ellenben a szervezetek további kifejlődését kutat ja s 
csak ezt áll módjában kutatni : vájjon hogyan kerül-
hetnének ellenmondásba, mikor nem is találkoznak ? 
Azért mondhatta már régen szent Ágoston f 430-ban 
(De Genesi ad. lit.): «Akármit sikerül a kutatóknak 
a dolgok természetéről biztos adatokkal bebizonyí-
tani, megmutatjuk, hogy az a mi könyveinkkel nem 
ellenkezik.» S maga az egyház sem határozott soha 
a Genesisi kérdésről, hanem az ott foglalt vallási 
igazságokon kívül egyebekben a legszélesebb ma-
gyarázatoknak engedett ütat. (Bővebb olvasmányul 
a jánlom: Schuttes: Die Urgeschichte der Menschheit 
nach der hl. Schrift. 1908. 24. 1. — Knabenbauer: 
Glaube und Deszendenztheorie. Stim. aus M. Laach. 
1877.) 

Azért azt mondani, hogy Mózes a kész fajoknak 
teremtés útján való beállításával a fajok változandó-
sága és a lassú fejlődéstanának, mond juk : a szárma-
zástannak útját vágta, egyszerű félreértés, mely onnan 
származik, hogy a fajról, nemről való mai fogalmun-
kat beléolvassuk Mózes szövegébe. Ha azt m o n d j a : 
hozzon elő a föld élő lényeket nemeik szerint, nem 
a mi állat-, növény-osztályozásunkat érti, hanem az 
egyetemességet akarja hangsúlyozni, hogy nincs oly 
lény, mely alapjában a teremtésre nem volna 
visszavezetendő. A természetrajzi fajfogalom, a hogy 
ma értjük, nagyon kései fejlemény, tulajdonképen 
Linné és Cuvier gondolata a faj állandóságának esz-
méjével együtt. Ha Darwin Linnével szemben a «faj» 
alatt csak az alakok bizonyos megállapodott cso-
portját érti, mely a fokozatos elváltozások után fönn-
maradt, Mózes miatt érthette épen úgy, mint Linné 
is a maga nézetét, amidőn a «fajt» bizonyos dilat-
es növénycsoportok oly határoltságára magyarázta, 
melyet azok el nem hagyhatnak — ez már mind a 
tudomány kérdése, melybe a mózesi teremtéstörténet 
nem avatkozik. 

Ha tehát azt mondja Gorka, hogy a rohamosan 

gyarapodó aprólékos vizsgálatokat és bő tapasztalato-
kat már semmikép sem lehet Mózes teremtéstörté-
netével és kivált ennek alapjával: a fajok állandó-
ságának tanával összeegyeztetni, csak azt bizonyítja, 
hogy nem tanulmányozta ezt a teremtéstörténetet s 
úgy jár el, mintha ezt mondanánk valakiről, hogy 
megszólt, a ki egy betűt sem szólt. Gorka úr, Haeckel 
nem az a tanár, a kit követni érdemes ! 

Miként pedig a fajok állandóságával, azonképen 
vagyunk a hosszú fejlődésnek útját vágó azzal a 
bizonyos hat nappal is — Mózesnél. Ezt majd a 
következő levelemben megbeszéljük. Dudek. 

G. Budapest . Nagyon igaz, amit mond : dicséretre éhes, 
élelmes Íróink nagy utánjárással elhelyeznek munkáikról 
egy-egy magasztaló cikket valamelyik külföldi hírlapban vagy 
folyóiratban. Ez az önreklamálás a tudományos élet romlá-
sához tartozik. Csak még azzal kell megtoldani Ítéletét, hogy 
biz ez itthon is csak így történik s magában abban a számban 
is, ahol az ön kritikája megjelent, szintén látni egy egyetemi 
kathedrai önjelöltnek utánjárással elhelyezett önreklámját. 
Tehát mondjuk így : peccatur extra et intra illiacos muros. 

W . Budapest. A «magyar Paedagogia» utolsó számában 
a «Belföldi lapszemlében» megemlíti Banghának a «Religioban» 
megjelenő cikkeit a «Közkeletű bölcseleti félszegségekről». 
Csak annyit jegyez meg róluk : e birálat igen szigorú ; ez bi-
zonyára annyit akar mondani, hogy tárgyszerű, vagyis hogy 
a bírálatot nem befolyásolják a nálunk szokásos személyi 
tekintetek, hanem csak az előtte fekvő könyvet nézi. Hát ez 
bizony úgy van s csak az ilyen bírálatoktól remélhetjük 
nem a személyek, hanem a tudomány annyira óhajtott emel-
kedését, mint fontos közérdeket. 

R. Budapest . Igen, a tanszabadság nálunk törvénybe 
van iktatva, nevezetesen az egyetemet illetőleg ; de hogy abból 
az következzék, hogy a tanárok nemzet- és vallásfölforgató 
tanokat hirdessenek, a tanulók meg ne tanuljanak, az rút 
visszaélés. Az 1848 : XIX. t. c. 2. §-a így szól : «Az oktatás és 
tanulás szabadságának azon elve, hogy egy részről a tanuló 
arra nézve: mely tant és melyik tanártól kívánja hallgatni 
szabad választást tehessen ; más részről : hogy a rendes taná-
rokon kivül más jeles egyének is, a minisztérium által ideig-
lenesen megállapítandó, későbben pedig törvény által meg-
határozandó föltételek mellett oktathassanak, törvényesen ki-
mondatik». 

Tisztelt e l ő f i z e t ő i m közül a hátra lékosokat d i juk 
bekü ldésére kérem. A «Rel igiónak» egész tőkéje é s 
m i n d e n j ö v e d e l m e az ő e lő l izetői . 

TARTALOM : Apponyi Albert gr. miniszter a tanítás 
ethikájáról. — Duns Scot. (1308—1908). I. Trikál József 
dr.-tól. — A paphiány és okai. II. Ochaba János dr.-tól. — 
Kutatás Pázmány levelei után. II. Hanug Ferenc dr.-tól. — 
Anglia kath. papsága és szerzetesei. II. (Vége). Jabtonkag 
Gábor S. J.-től. — A kath. ifjúság érdekében. László 
Ágostontól. — Egyházi világkrónika. —g— /a-tól. — 
Irodalom. Közkeletű bölcseleti félszegségek. (Az állati 
«értelem»). VIII. Bangha Béla S. J.-től. — Hört : Poétika. — 
A hittudományi kar pályatételei az 1908—9. tanévre. — 
Természettudományi levelek. III. Diniektől. — Telefon. 

I.íiptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2iV, 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ Ki2.- dudek jános dr. 
" 6 . EGYETEMI TANÁR 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A «Gemma fidei» himnuszai. a.) 

A «Gemma fidei», vagy teljesebb cimen «Quadra-
gesimale Gemma fidei» Laskai Ozsvát (Osvaldus 
de Laskó) ferencrendi szerzetes névtelenül megjelent 
munkája . Miként a «Biga salutis» cimü hármas beszéd-
gyiijteményét (Sermones Dominicales, Sermones de 
Sanctis, Quadragesimales), hasonlókép ezen m u n k á -
já t is tévesen, többnyire Michael de Hungaria neve 
alatt lajstromozza a bibliográfia. 

A «Gemma fidei» kötetnek egyetlen kiadása 
ismeretes: az 1507. évi hagenaui. A műnek szokásos 
kolofonja a teljes cimen s a nyomatás helyének és 
idejének pontos megjelölésén kívül még fontos élet-
rajzi adatot is rejt magában : «Quadragesimale Gemma 
fidei in t i tu la tum: tractans de sacrosancta et orlho-
doxa fide catholica: a quodam fratre hungaro diui 
ordinis minorum de obseruantia : ex conueniu Pesthi-
ensi, eiusdem ordinis Quardiano : accuratissime recol-
lectum. Impressum ac emendatum a solerli ac indus-
trio Henrico Gran calcographo in Hagenaw expensis 
ac sumptibus prouidi circumspectique viri Joannis 
rynman de Oringaw Finit feliciter Anno salutis nostre 
1507. die vero sexta mensis Junij.» Tehát ezen mun-
kát Laskai Ozsvát mint pesti gvardián adta nyom-
dába. Mire a mű megjelent, ő már tar tományi főnök 
volt. 1507 Laetare vasárnapján választotta meg a 
rendi káptalan tar tományi főnöknek, immár ha rmad-
ízben. Ennélfogva pesti gvardiánságát 1507. Laetare 
vasárnapjától visszafelé kell datá lnunk néhány évi 
időtartamra. 

A tar tományfőnöki tisztet már előbb is kétszer 
egymásután viselte: 1497—9. és 1499—1501. Mint 
tar tományi főnök 1497-1501. Pesten, 1507-1509. 
pedig Budán székelt. Élete végső éveit is Budán töl-
tötte. Budán is halt meg 1511-ben. Mindössze ennyi 
a száraz életrajzi adat, a mit Laskai Ozsvátról a rendi 
krónikákból és műveinek kolofonjából olvashatunk 
ki. Bizony vajmi gyér adatok! 

A «Quadragesimale Gemma fidei», miként mái-
neve is mutat ja , nagyböjtre szánt szentbeszédeket 
tar talmaz; azaz, hogy voltaképen nem is annyira 
beszédek ezek, hanem logikus rendben összeállított 
dogmatikus tractatusok. A műnek egész elrendezése 

leginkább a «doctor seraphicus», szent Bonaventura 
«Diaeta salutis»-án épül föl. 

Laskai Ozsvát müveinek tanulmányozása közben 
épen a «Gemma fidei» kötet szentbeszédeiben akad-
tam rá néhány himnuszra, melyek érdemesek az 
ismertetésre. Azaz, hogy tulajdonképeni értelemben 
vett himnusza csak egyetlenegy van, a másik litur-
gikus próza (sequentia), a harmadik meg egyházi 
•ének ; dicséretére válik Laskai Ozsvátnak, hogy mind-
annyiszor pontos terminológiával él (hymnus, prosa, 
canticum.) 

1. Első helyütt említendő a «Jesu nostra redemp-
tio — amor et desiderium» kezdetű himnusz, mely a 
«Gemma fidei» 14-ik beszédében fordul elő, a b4 

jelzésű levél verso-ján. Ezen széltében elterjedt am-
brosianus himnusz párhuzamos helyei szép számmal 
összeállítvák Chevalier repertóriumában,1 hol utalás 
történik egyetlen magyarországi szerkezetre is : a 
Breviárium Strigoniense szövegére. Fölösleges ezen 
általánosan ismert himnuszra több szót veszteget-
n ü n k ; elegendő ha leközöljük a «Gemma fidei»-ben 
előkerülő szövegét. 

1. Jesu nostra redemptio : 
amor et desiderium : 
deus creator omnium : 
homo in fine temporum. 

2. Que te vicit dementia 
ut ferres nostra crimina 

crudelem mortem patiens 
ut nos a morte tolleres. 

3. Interni claustra penetrans 
tuos captivos redimens 
victor triumpho nobili 
ad dextram patris residens. 

2. Áldozó csütörtöki sequentiának a töredéke 
fordul elő a Krisztus Urunk mennybemenetelét t á r -
gyaló 16. számú szentbeszédben. Ez a beszéd érdekes 
m á r annyiban is, hogy itt a skolasztikus okoskodá-
sok mellett nagyobi) hely ju t az érzelmi momen-
tumoknak ; az egész beszédbe pedig aranyfonál gya-
nánt megfelelő erkölcsi vonatkozások szövődnek. 

Maga a sequentia az i4 jelzésű levél versoján 
kerül elő. A szentbeszédnek az a részlete, melyben 
ez a sequentia lappang, előfordul a «Biga salutis de 
Tempore» kötetnek áldozócsütörtökre szánt 65. számú 
szentbeszédében is, az O pont alatt. Tehát a sequen-

1 Cheval ier : Repertór ium h y m n o l o g i e u m T. I. Louva in 1892. pg. 
577—78. n. 9582. 
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tiához a üiga salutis varians lectióit is figyelembe 
kell vennünk. Hogy Laskai Ozsvát prédikációiba 
némi bepillantást nyújtsak, közlöm itt a sequentiát 
magában foglaló részletet is főbb pontjaiban. A be-
széd e részében a téma: «Secundum dixi ex verbis 
thematis salutis documentum declarandum christi 
sessionis ad dexteram patris dignitas (sic !) : cum 
dicitur. Et sedet a dextris dei». Alább következik 
a mi részletünk : «... Quam quidem dignitatem christi 
angeli admirantes in ascensione fecerunt très ques-
tiones quas ponit Dionisius li. de ange, (coelesti) 
hierar. c. VII. Prímám itaque questionem fecerunt 
maiores angeli ad invicem dicentes illud Esa. LXIII. 
Quis est iste qui venit de edom tinctis vestibus de 
bosra . . . Respondit dominus iesus. Ego qui loquor 
iusticiam et iudicium et propiignator sura ad salu-
tem. . . Secundom questionem fecerunt angeli niedij 
superioribus. Et istam canit ecclesia in prosa dicens 

lottabb szöveggel. A bővebb szerkezetnek szövegét 
adja Morei1 egy XV. századi einsiedelni kéziratból. 
Ugyancsak a bővebb szerkezetet őrizte meg a «Mis-
sale Praedicatorum» (Venetiis 1523.) is. A kurtább 
szerkezet szövegét Drevers M. Guido, S. J. közli isme-
retes vállalatában2 a «Missale Zagrabense» (imp. Vene-
tiis 1511.) alapján, a Missale Praedicatorum varians 
lectióival. Morel szövegét nem vonja az összehason-
lítás körébe Dreves ; ez elkerülhette figyelmét. A zág-
rábi missale-ban hiányzik a sequentiából a 3b. strófa ; 
ezt Dreves a Missale Praedicatorum alapján rekon-
struálta, de fölpanaszolja az utóbbinak romlott szö-
vegét. 

Laskai Ozsvát szövege a kurtább szerkezethez 
tartozik. Nála a zágrábi missale-val azonos szöveg 
kerül elő, de régibb följegyzésben: a Gemma fidei-
ben 1507-ből, a Biga salutis princeps editio-jában 
pedig 1498-ból. Laskai Ozsvát szövege alapján re-
konstruálható a Missale Zagrabense szerkezete. Hadd 
álljon itt a rekonstruált szöveg. 

la. Sursum sonet laudis melos lb . Hoste nostro triumphaot 
Rex virtutumscanditcaelos Et inferno spoliato 
Coelesti potentia, Scandit cum victoria. 

Quis est iste gloriosus 
sua forma speciosus : 

mira pulcritudine 

(At illi rursus querunt.) 
Quid est istud quo vestitur : 
cur maiestas operitur 

que non eget tegmine ? 

(Et iterum querunt). 
Cur est vestis lacerata 
et hicinde rubricata 

quasi tincta sanguine ? 

(Et iterum querunt.) 
Quis tam magnus comitatus : 
tani solemnis apparatus, 
quo procedit rex vallatus 

tanta multitudine. 

Ergo cantent in hoc die 
très celestes hiérarchie 
nato4 virginis marie 

laudes et preconia. 

(Responderunt angeli summi :) 
Hic est rerum procreator : 
Ade lapsus reparator 

sua fortitudine. 

(Ilii vero responderunt:) 
Hec. est vestis illa pia i1 

caro sumpta de Maria 
sine virili semine. 

(At angeli superiores dicunt.) 
He sunt plage quas portavit : 
hic est sanguis qui manavit 

moriens pro homine. 

(Responderunt). 
He sunt anime beate 
de inferno liberate: 
que fuerant3 captivate 

parenteli3 crimine. 

qui naturam coniugatam 
sua morte reparatam 
tanquam5 sponsam adornatam 

transduxit® ad propria. 

2a. Lauda coelum, et congaude 
Redemptori nostro plaude 
Jubilo laetitiae, 

3a. Quis est iste gloriosus 
Sua forma speciosus 
Mira pulchritudine ? 

5a. Cur est vestis lacerata 

Et hinc inde concavata, 
Quasi tincta sanguine? 

2b. Para thronos principales, 
Leva portas aeternales, 
Ut intret rex gloriae. 

3b. Hic est rerum procreator, 
Adae lapsus reparator 
Sua fortitudine. 

5b. Ilae sunt plagae, quas por-
tavit, 

Hic est sanguis, qui manavit 
Moriens pro homine. Tertiam questionem fecerunt angeli infimi medijs. 

dicentes. Quis est iste rex glorie qui ascendit tam 
gloriose tam potenter et solemniter. Responderunt. 
Dominus virtutum ipse est rex glorie. Hic est qui 
non habuit speciem neque decorem in passione. 
Qui fuit infirmus in cruce: sed potens in prelio. 
His auditis dixerunt concorditer omnes angeli : 

6a. Quis tam magnus comitatus 6b. Hae sunt animae beatae, 
Tam solemnis apparatus, De inferno liberatae, 
Quo procedit rex vallatus Quae fuerunt captivatae 
Tanta multitudine? Parentali crimine. 

7a, Ergo cantent in hac die 7b. Qui naturam conjugatam, 
Très coelestes hierarchiae Sua morte reparatam, 
Nato virginis Mariae Quasi sponsam adornatam 
Laudes et praeconia, Transduxit ad propria. 

Ez a sequentia a zágrábi missaléban (fol. 258 b) 
áldozócsütörtök oktávájába eső vasárnapra vagyon 
előírva. A hét versszakból Laskai Ozsvátnál csupán 
a két első hiányzik. A Laskainál meglevő részletben 
a strófák mint az angyalok különböző karainak 
kérdései és feleletei szerepelnek ; hasonlókép az ein-
siedelni kéziratban is, hol a 18-ik verssorhoz ez a 
lapszéli bejegyzés járul : «Interrogatio minorum ange-
lorum et responsio majorum angelorum». A meg-

1 Morel : Lateinische H y m n e n des Mittelalters. Einsiedeln, 
1868. S. 46. n. 75. 

s Dreves : Analecta h y m n i c a medi i aevi. X. Leipzig 1891. pg. 36. 

4a. Quid est istud, quo vestitur, 4b. Haec est vestis illa pia, 
Cur majestas operitur, Caro sumpta de Maria 
Quae non eget tegmine ? Sine viri semine. 

Sic itaque omnes angeli inceperunt laudare Chris-
tum dominum et benedicere cum animabus sanc-
torum, et hanc laudem continuant in secula». 

A közöltük részletnek versei töredéke a «Sur-
sum sonet laudis melos» kezdetű áldozócsütörtöki 
sequentiának. Kétféle szerkezete ismeretes ennek a 
sequentiának. Az egyik a bővebb szerkezet, de rom-

1 Biga Salutis ban : púra. 2 Ii. S. fuere. 3 parentali . 1 natu. 
5 quasi , s traduxit. 
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felelő részleteket a kar nyilván váltakozva énekelte. 
Tárgyunkra nézve érdekes, hogy az 1438-ban elhalt 
Nider János dominikánus szerzetes szentbeszédeiben : 
Sermones totius anni (Ulm, Zainer, év nélküli ős-
nyomtatvány) is előkerül az angyaloknak ez a kér-
dése és felelete. A Sermones de Tempore 38. szent-
beszédjének C. pont jában találjuk ezeket: «Tertio in 
ipso ascensu. 5. questiones mote fuerunt amiratorie 
per angelos quosdam et per alios angelos solute»... 
Az egyes kérdések ugyanazon szentírási helyekből 
vannak összeállítva, mint Laskainál. A 3-ik kérdés 
itt is : «Quis est iste rex glorie». Laskainál e kérdés 
verses alakü. A Gemma fidei fönntebbi szövegében 
csak azért nem adtuk verses alakban, nehogy össze 
lehessen zavarni magának a sequentiának verseivel. 
A Biga salutis épebb szövegében még szembetűnőbb 
a kérdés verses volta: 

Quis est iste rex glorie 
qui ascendit tarn gloriose 
tarn potenter tam iocunde. 

E sorokban szintén valami sequentia vagy ilyes-
féle töredékét bír juk ; ez azonban még meghatáro-
z á s r a vá r . Timár Kálmán. 

Duns Scot bölcseletének helyzete a gondol-
kodás történetében. <n.) 

A nagy szellemek két forrásból fakasztják mű-
veiket: saját megmagyarázhatatlan lényegükből és 
a reánk hagyományozott elsajátított gondolatkörök-
ből. Az egyik az eredetiség jegyét tünteti föl, a másik 
a gondolkodás folyamatával való összefüggést s annak 
átértését. 

Duns Scot eredeti, de egyúttal összefoglaló szel-
lem. Eredetiségére rávilágít talán nemzetének faji 
sajátsága. A szigetvilág törekvésének, küzdelmeinek 
koncentrált erejéből fakadt az ő egyénisége, mely 
csupa erő, csupa akarat, akarategyéniség; a tudo-
mányok nemzetköziességéből pedig gyűjtötte azt a 
bámulatos készletet, a melyet műveiben fölhordott 
és átdolgozott. 

Mi az ő helyzete a szellemi élet fejlődésében? 
Melyek azok a szálak, a melyekből bölcselete, a 
scotizmus, összetevődött ? A melyekből ő egyéni 
filozófiát teremtett ? Ezen kérdéseket akarom ki-
fejteni. Csak így mutathatom meg azt az alapot, vagy 
talán szempontot, a melyből kifolyólag az egész közép-
kori filozófia új alakot mutatott. 

Tény az, hogy az ő szempontja a gondolkodás 
fejlődésének új irányt adott. A középkor szellemi 
életének ő a sarka, a kin a gondolkodás a modern 
filozófia felé fordul. De csakis a sarka. Két világ 
érintkezik bár az ő egyéniségében, de ő ép úgy 
beleillik a régibe, mint az újba. Követői azonban 
javarészt az új világ szellemi életének alapozói, mint 
ezt látni fogjuk. 

Főleg három szempontból függ össze Duns Scot 
a modern szellemi áramlattal. 

Az intellektualizmus és voluntarizmus bölcsele-
tében az utóbbinak kiindulását képezi. A determi-
nizmus és indeterminizmus vitájában az ember és 
főkép Isten akaratszabadságát oly mértékben élesíti 
ki, melynek vége későbben követőinél a determiniz-
mus elfogadása lett. S végre bizonyos theologiai 
kérdések szenvedélyes fejtegetéséből, a melyek a 
determinizmus és indeterminizmus problémájával 
vannak kapcsolatban, úgy a senzualizmus, mint az 
agnoszticizmus előfutára, a kétféle igazság lehetőségé-
nek tana, alakult ki. 

Nézzük a kérdéseket egyenként. 
I. Az ókori filozófia kozmologiai elméletét Szók-

ratész intellektualizmusa váltotta föl. Az ember 
visszavonult önmagába és lelki életének tényeit ele-
mezte, magyarázta. Érzés, akarat, cselekvés, mint ön-
álló jelenségek, háttérbe szorultak. A metafizikai 
intellektualizmus a dolgok lényegét már nem anyagi 
elemekben, hanem logikus elvben, az ideában, az 
eszmében keresi. Az ethikai intellektualizmus az 
erényt szintén az észből vezeti le. Erény egyenlő a 
tudással Piátónál is. A pathologikus mozzanatokat csak 
Arisztotelész domborítja ki, de a későbbi platoniz-
musban ismét az eszme lép előtérbe. Hogy az isme-
retelmélet egészen intellektuális irányzatú talán 
mondanom sem kell. Az akaratnak természetéről 
vajmi keveset mondottak, a mint azt már Duns 
Scot is észrevette. 

A kereszténység az újjászületés, a megváltás gon-
dolatával fölrázta az ember cselekvő erejét s az 
erényt, az isteni életet a munkába, Krisztus életé-
nek követésébe helyezte. «Az én Atyám mindez ideig 
munkálkodik, tehát én is munkálkodom» volt a 
keresztény élet programmja. Terméketlen filozofálás 
helyett dolgozott, hogy krisztusi élettel saját és mások 
üdvét előmozdítsa. Természetes tehát, hogy az aka-
rat, a kitartás, az állhatatosság voltak az élet emeltyűi. 

Talán nem kell említenem sem, hogy a keresz-
tény élet fölötte éles ellentétben állott a pogány föl-
fogással, műveltséggel. Mégis midőn saját élet- és 
világfelfogását tudományosan meg kellett alapoznia, 
nem ejthette el egyszerűen a régi kultura termékeit, 
sőt azt meg kellett hódítania. Legkönnyebb volt az 
érintkezés a platonizmussal s valóban az első egy-
házi írók Plátó elveire támaszkodtak s egyúttal az 
intellektualizmust is átvették, a mint azt Alex. Kele-
mennél és Origenesnél tapasztaljuk. 

A három nagy kappadóciai bölcseleti fölfogása 
azonban már Arisztotelesszel mutat rokonságot. Az 
erény nem az értelem, de az akarat munkája . Lelki 
életünk összetevői: az értelmi, az akaró és az érző 
tehetség. Fő azonban nem az intellektuális élet, ha-
nem az akarati tehetség kifejtése, a mit ők ^opcpwaat 
szóval formálásnak neveznek. «Az első bölcses&g a 
jó élet.» «Nézetem szeműd, mondja nissai SzejyJgGer-
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gely; mindaz értéktelen, a mi nem az erényt szol-
gálja és jobbakká nem teszi azokat, a kik azt végzik.» 

Az ethikai voluntarisztikus fölfogás tehát először 
a kapadóciaiaknál érvényesült. Szent Ágoston a sza-
badakarat problémájával — a miről mindjár t lesz 
szó — ezt a nézetet csak még inkább tökéletesítette, 
sőt az akaratnak ismeretelméleti, tehát pszichológiai 
szerepét is először ő fedezte föl. A voluntarisztikus 
lélektannak lényeges elemeit ő rakta le, a melyeket 
Duns Scot később összeszedett s rendszeresebben 
kidolgozott. Intellektualista maradt azonban azt a 
kérdést illetőleg, vájjon örök boldogságunk az érte-
lem, vagy az akarat működésében fog-e állani? 
Ó az értelemnél maradt. De az ember, a lélek lénye-
gét az akaratban találta föl. 

Szent Ágoston és Duns Scot között átmenetet 
képez Johannes Scotus Erigena hires axiómájával: 
«Tota animae ratio voluntas est». 

Bármily nagy tekintélye volt is szent Tamás-
nak s bármennyire hangsúlyozta is az értelem első-
ségét az akarat fölött, Duns Scot nem azonosította 
magát vele, hanem a voluntarizmust s ezzel kap-
csolatban a gyakorlati theologiát tanította és tanai 
számára iskolát is alapított, melynek főjellemvonása : 
voluntas superior intellectu. De ezek a nézetek sokáig 
csak a tomisták és scotisták iskolájában éltek, s csak 
a legújabb kor filozófiájában éledtek azok újra. Fő-
leg a lélektani voluntarizmus nyert Wundt révén 
általános elterjedést, a kinek nézetei Duns Scotéhoz 
oly közel állanak. 

II. Az intellektualizmus és voluntarizmus problé-
mái szorosan összefüggnek a determinizmus, illetve az 
indeterminizmus kérdésével. Szabad-e akaratunk, 
vagy n e m ? E kérdésre máskép felel az intellek-
tualista s máskép a voluntarista. Mielőtt azonban a 
kérdésnek történeti kibontakozásával foglalkoznám, 
néhány megkülönböztetést kell tennem, hogy a gon-
dolkodók nézeteit helyesen osztályozni tudjuk. 

Az akaratszabadság kérdését u jabban három 
szempontból nézik. Metafizikailag az akarat szabad, 
mivel független minden kényszerítő, irányító okság-
tól; akár benső, akár külső ráhatástól, úgy hogy az 
akarat csak önmagának oka. Ez az abszolút in-
determinizmus. De szabadnak mondják metafizikailag 
még azt az akaratot is, mely nem független bizo-
nyos indítóokoktól, talán érzelmektől, vagy érzelem-
erős képzetektől, úgy azonban, hogy a választás 
képessége sértetlen marad. 

Az ethikai indeterminizmus kiemeli az akarat-
szabadságnak azt a jellegét, hogy képesek vagyunk 
érzéki ösztöneinket értelmes erkölcsi vagy szociális 
indítóokokkal leküzdeni. Uralkodni tudunk az érzéki 
ember fölött. 

A lélektani indeterminizmus föltételezi, hogy mi 
képesek vagyunk meggondoltan, önállóan, mint sze-
mélyek akarni és cselekedni és választani, minden 
esetleges külső vagy belső indítóok dacára. Főleg a 

benső indítóokokhoz tartoznak képzeteink is, melyek 
az akarás pillanatában föltorlódhatnak s a melyek 
között az akarat választ, úgy hogy az akarat nem a 
képzetek eredője. 

A determinizmus is háromféle. A metafizikai 
determinizmus szerint az akarat is csak egy szem a 
világmechanizmus nagy gépezetében s az akarás 
mechanikusan folyik le a ható okok irányában. 
A tapasztalati (empirikus) determinizmus hivatkozik 
benső tapasztalatainkra, mint a melyek tanúságot 
lesznek akarásunk esetlegességéről, föltételezettségé-
ről. S végül a lélektani determinizmus az egész aka-
rást belső lelki tényekből, mint érzelemerős kép-
zetekből, a jellemből, személyiségből, karakterből 
fejti ki. 

Ezen fogalmaknak megfelelöleg hogyan alakult 
már most ki az emberi gondolkodás és erkölcsi föl-
fogás ? 

Szoros értelemben determinizmusról és indeter-
minizmusról csak a sztoikus és az epikureusi böl-
cselet óta beszélhetünk. Addig az akaratszabadság 
kérdését inkább ethikai, vagy lélektani szempontból 
tekintették. A világrendben levő mechanikus okok 
és okozatok viszonya ismeretes volt ugyan már 
Leukipposz óta, kinek mondása : «Semmi sem törté-
nik ok nélkül, hanem minden okból és szükségkép 
jön létre», Demokritosz mechanikus világnézletének 
lett alapja. De sem Leukipposz, sem Demokritosz nem 
vették még észre azt a nehézséget, mely ezen elv-
ből keletkezhet, ha azt az akaratra alkalmazom. 
Ennek oka az volt, hogy őket semmi érdek nem 
vezette a kérdés tárgyalására : szabad-e az akarat, 
vagy sem? 

A lélek kérdésével függ össze a szabad akarat-
nak kérdése. Materialisztikus fölfogás az akaratot 
csak mint üres fogalmat, mint bizonyos genuszt 
tekintheti. S valóban a lélek fdozofiai tárgyalásával 
az akarat is föllép mint probléma. S mivel Szókra-
tész gyakorlati filozófus volt, az akaratot is ethikai és 
lélektani vonatkozásban kezelte. «Szabad az, a ki 
ésszerűen cselekszik». (Xenoph. Mem. IV. 5.) Plátó 
és Arisztotelész is e gyakorlati szempontból tárgyal-
ták az akaratot s inkább pedagógiai szempontból, 
mint filozófiaiból foglalkoztak az akaratszabadság-
gal. Vagyis e kérdésben: szabad-e az akarat, vagy 
nem szabad, problémát nem láttak. A szabad akara-
tot az én becses tulajdonának tekintették, a melyet 
az érzékiség rabságba is verhet s ép azért erkölcsi 
megtisztulással kell nevelni, ápolni. 

A sztoikusok visszatérve Demokritosz monisz-
tikus s egyúttal mechanikus filozófiájához, nem 
kerülhették ki az akarat szabadságának nagy kér-
dését. Az út már meg volt törve, a szellem eléggé 
fölkutatta az akaratnak mezejét is. S a mint két 
világnézletből nőttek, úgy mesterséges módon egye-
sítették a két fölfogást. Egyetértenek Demokritosz-
szal abban, hogy mindennek van oka, tehát az aka-
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ratnak is. Vagy még világosabban: az akarat is 
beletartozik a világmindenség nagy mechanikus 
összefüggésébe. De nem zárkóznak el bizonyos ethi-
kai és lélektani indeterminizmustól sem. Elfogadják 
ugyanis, hogy az akarat indítóokai más természe-
tűek, mint a világmindenségé. Az akaratot saját ter-
mészete irányítja. És ily szempontból szabad az, a 
ki saját természete szerint cselekszik. De szabad az 
is, a ki a nagy természet világfolyamatához illesz-
kedik, különben : «Ducunt volentem fata, nolentem 
trahnnt». (Seneca Ep. 107.) És e szemponttal keres-
ték az érintkezést a világmindenség és az akarat 
törvényszerűsége között. 

Az Epikureusok a természet szigorú kauzalitása 
dacára az akarat szabadságát hirdették : «Sua cuique 
voluntas princípium dat, et hinc motus per membra 
rigantur». (Lucrec. de re rum natura. II. 260.) 

Az új platonikusok az akarat szabadságát taní-
tották, de a lelki tényezők befolyását is elfogadták. 
Oknélküli akarat nem létezik náluk sem. 

A görög bölcselet tehát ethikai szempontból 
tanította az akarat szabadságát; lélektani szempont-
ból a képzetek és egyéb belső lelki tények közre-
működését fölismerte, de a választás szabadságáról 
le nem mondott. 

A kereszténységben új fölfogás, új nézőpont 
vegyült az akaratszemlélet kérdéséhez, a mely a 
kutatást is megtermékenyítette. 

Ez a fontos szempont a bűn volt. Honnan ered 
a bűn, a melytől bennünket Isten fiának kellett meg-
váltania? Istentől nem, mert ő végtelenül jó. Tehát 
a teremtménytől magától, tehát csak tőlünk, meg-
gyöngült akaratunktól. Mégis érdekes, hogy midőn 
pusztán bölcseletileg szemlélték nagy gondolkodóink 
az akaratot, ki tudtak bontakozni a theologiai gon-
dolatkörökből s pusztán bölcseleti szempontból tud-
tak a kérdésekkel foglalkozni. De ép ebből eredt 
azután bizonyos önmagukkal való ellentmondás is. 

Mivel az akaratszabadsággal kapcsolatos theo-
logiai nehézségeket a következő pontban bőven tár-
gyalom, itt csak annyit jegyzek meg, hogy pl. szent 
Ágoston fölfogásában megnyilatkozó kétértelműség 
onnan ered, mert a bölcselő szent Ágoston nem tudja 
bölcseletét teljesen föloldani theologiai nézeteiben. 
Szent Ágoston voluntarista természet, kinek neve-
zetes mondása : «nihil tam in potestate nostra, quam 
voluntas». Más helyen pedig azt mondja az akarat-
ról : «Voluntas est animi motus ad aliquid non ad-
mittendum, vel adipiscendum cogente nullo». A ki 
ily élesen határolja meg az akaratot, annak nehéz 
volt máskor azt fejtegetni, hogy az akarat rosszra 
hajló, annak nehéz volt megértetni az akaratszabad-
ság és a gratia között lévő viszonyt. De ez nem tai -
tozik bele gondolataim menetébe, mert jeleimen arra 
akarok határozottan rámutatni, hogy szent Ágoston 
bölcseleti nézeteiben nyomai vannak már annak a 
nézetnek, hogy az akarat a lelki folyamatokkal, a 

képzetekkel szemben önálló jelenség. Érinti a meta-
fizikai indeterminizmust. Ö nemcsak arról elmél-
kedik, mily befolyásuk van a képzeteknek akarásomra, 
hanem megfordítja a szemléletet és csodálattal látja, 
mint folyik be az akarat is a lelki élet kialakulásába. 
De ezen kérdésről más alkalommal bővebben szólok. 
Itt elég legyen még egyszer hangsúlyoznom, hogy 
szent Ágostonnál az akarat önállóvá kezd válni. 

Ezt a gondolatot fogta meg az első skolasztikus 
Johannes Erigena a nagy hitviszályok után s az ember 
legbensőbb lényegét az akaratban loglalta össze. Lét, 
tudás és akarat egy: «Haec igitur tria unum sunt 
et una natura. Tota deinde animae natura voluntas 
est». A szabadakaratot pedig az ésszerű természet-
ből vezeti le. «Ubi enim rationabilitas, ibi necessario 
erit libertás.» (L. de praed. c. VIII.) 

Amit szent Ágoston és Johannes Erigena Scotus 
sejtettek, Duns Scot határozott alakban foglalt össze. 
Az akaratot mint ok nélkülit, mint végsőt, mint föl-
tétlent határozta meg s az absolut indeterminizmust 
egész gondolkodásán keresztül vitte. Semmisem kény-
szeríti az akarat szabadságát. Külső kényszer, belső 
ingerek, isteni kegyelem, lelki indító okok mind csak 
esetlegesek, melyekkel szemben áll a szuverén aka-
rat. Hogy miért akar az akarat, ez misztérium? 

Amint az ember lényege akarat, úgy az Istené 
is az. Minden, a mi van, azért van, mert Isten akarta. 
A törvény is azért törvény, mert Isten akarta, hogy 
az legyen. A jó is azért jó, mert Isten akarja. Nem 
azért akar valamit az Isten, mert az jó, de azért jó, 
mert ő akarta. Isten akaratával szemben minden 
relativ, még az erkölcsi törvény is. Hát az ember 
akarata, az oknélküli akarat, mily viszonyba kerül 
Isten oknélküli akaratával ? Erre is csak az lehet a 
felelet: az ember akarata is olyan, a milyennek Isten 
akarta. S ezen pontnál az indeterminizmus érint-
kezik megint a föltétlen determinizmussal. Az ember 
akarata is determinálva van Istentől. Occam még 
Duns Scot nyomán az akaratembernek volt lelkes 
hirdetője s kiszinezője, de a nyomába lépő refor-
mátorok a bölcseleti térről a theologiaira tértek át 
s hirdették az ember determinizmusát, végzetét. 

így lett Duns Scot az indeterminizmus és deter-
minizmus kérdésében is fordulópont. 

Tríkál József dr. 

J^utatás Pázmány levelei után. (ín.) 
Az irott leveleknek szomorú sorsa, hogy azokat 

nem őrzik meg akkor sem, mikor tartalmuk igen 
fontos, írójuk a kornak vezérszerepet betöltő férfia 
volt, utolérte Pázmány leveleit is. O Rómába, a mint 
azt ismeretes összeköttetéseiből és fönmaradt leve-
lezéséből biztosan megállapítani lehet, legalább 
néhány száz levelet intézett és e levelek közül nekem 
csak körülbelül 90 (90-en fölül néhány) levelet sike-
rült fölfedeznem, vagy ha hozzáveszem az Exaeten-
ből kapott, de Pázmány által Rómába írt 7 levelet 
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(és 2 professio-lapot), körülbelül 100 (102-104) leve-
let; a többi Pázmány-levél a falevél sorsára jutott 
pár éven, évtizeden és évszázadon át : az idők viharja 
megsemmisítette, vagy pedig elkapta és szétszórta 
azokat messze vidékeken. Hol? ki tudná ezt meg-
mondani? Az exaeteni levelek is ilyen viharok ron-
csai, melyek mégis túlélték a jezsuita-rendnek 1773-ik 
évi föloszlatását, túl az 1848/9. évi római rémural-
mat és a pápai államnak és a római szerzetházak-
nak 1870. évi katasztrófáját. 

Egy-egy ilyen szállongó levél évszázadok múlva 
valamely kézirat-antiquariusnak raktárába ereszke-
dik le és: árverésen kel el. Ilyen levél Pázmánynak 
Kassán 1631. j anuár 7-iki levele II. Ferdinándhoz, a 
melyet Gilhofer és Ranschburg bécsi antiquarius 
1900. évi április 2—7-iki árverésen bocsátott árúba. 
Ezen levél a bécsi antiquariushoz Rómából : Giu-
seppe Angelini és Cav. Gian Carlo Rossi egyesített 
kézirati hagyatékával került ; holott a levelet Páz-
mány Bécsbe írta volt. Jelenleg a levél a Országos 
Levéltárban van : «Transylvanica» 1631. évi 66. sz. a. 

Ez csak egy példa. Még egy ilyen antiquáriusnál 
elárverezett levélnek nyomára jöttem, de eddig nem 
tudtam kifürkészni, hová kerül t ; a berlini antiquarius, 
a ki azt Ludwig Graf Paar hagyatékából elárverezte 
(A. Cohn berlini antiqu.), már nem volt föltalálható ; 
hozzá intézett levelem, mint kézbesíthetetlen, vissza-
küldetett. Másrészt azonban találtam a berlini királyi 
könyvtárban egy Pázmány-levelet, a melyet Pázmány 
II. Ferdinándhoz Bécsbe írt és a mely e könyvtárba 
Radowitz gróf kézirati hagyatékának elárverezése 
alkalmával került. 

Róma után Nápolyba mentem Pázmány-levele-
ket keresni, az ottani «Archivio di Italo»-ban (Vico 
San Severino, az azelőtti San Severino kolostor épü-
letében, nem messze az egyetemtől), a hová 1816 óta 
a Bourbon királyok áthozták a római Farnese-
palota műkincseit és a Farncse levéltár egy részét. Ezen 
levéltárban és pedig annak «Arch. Farnesiano» osztá-
lyában, több napi kutatás után, csakis egy olasz nyelvű, 
eredeti Pázmány-levelet találtam,melyet Rómából 1632. 
március 29-én írt Pázmány Odoardo Farnese pánna i 
herceghez, kérve az ő pártfogását a II. Ferdinánd 
által reáruházott római küldetése céljának elérésé-
hez (a kath. hatalmak szövetsége a protestáns hatal-
makkal szemhen). 

Magával Nápollyal, a mely Pázmány idejében 
spanyol alkirályok alatt állott, Pázmány, úgy látszik, 
nem állott külön összeköttetésben; holott magával 
a spanyol királlyal levelezésben állott Pázmány; e 
levelezés teljes föltárása Fraknói érdeme, a ki Páz-
mánynak több levelét fölkereste Spanyolországban. 
Simaniusban, a spanyol kir. levéltárban és azokat 
közzétette. 

Kutattam még Pázmány-levelek után Olasz-
ország következő városaiban: Firenze (Archivio di 
Stato), Rimini (káptalani levéltár), Ferrara (érseki 

levéltár), Bologna (egyetemi könyvtár). Modena 
(Archivio di Stato), Mantova (Archivio di Stato), Ve-
nezia (Archivio di Stato) ; de kutatásom csak Firenze-
ben és Modená-ban jár t sikerrel. 

A firenzei «Archivio di Stato» a Palazzo degli 
Uffizi-ben van. Itt van a firenzei Medici-ek levél-
tá ra ; két napi kutatásom alatt öt eredeti Pázmány-
levél került napvilágra: négy a toszkánai nagyher-
ceghez: Giov. Carlo di Medici-hez (N.-Szombat, 1630. 
jan. 3., Bóma, 1632. márc. 13., márc. 29., ápr. 3., a 
két előbbi latin, a másik kettő olasz) és egy a nagy-
hercegnéhez (N.-Szombat, 1630. jan . 3., latin); mind 
udvariassági levelek: az 1630. éviek köszönőlevelek 
a biborosi méltóság elnyerése alkalmából küldött 
gratulációkért, az 1632. éviekben pedig támogatást kér 
Pázmány az ő római missziójához. 

A modenai «Archivio di Stato»-ból, a mely az 
eddig említettek közt (a mantovait és talán a velenceit 
kivéve) a legkisebb, de legrendezettebb, két eredeti 
Pázmány-levél került elő : a ferrara-modenai Este 
herceghez és nejéhez intézett levelek, melyeknek tar-
talma megegyezik a föntemlített nápolyi és firenzei 
1632. évi levelekkel. 

A többi levéltárban végzett kutatásaim meddő-
sége leginkább a velencei levéltárat illetőleg volt 
sajnálatos és pedig azért, mert a bécsi császári házi 
és udvari és állami levéltárnak velencei osztályában 
sem volt semmi sem található ; pedig az Ausztriát 
érdeklő levéltáranyagot az osztrákok ide vitték át. 
A velencei levéltár a «Santa Maria dei Frari» mögött, 
a «dei Frari» kolostorban van elhelyezve. Pázmány-
nak pedig volt érintkezése a velencei dogéval és Pesaro 
hajóparancsnokkal azon alkalomból, mikor a dogé 
által küldött hajók hozták Pázmányt és kiséretét 
1632. junius elején Anconából Fiúméba. Erre vonat-
kozó egy följegyzés, Pázmány kezeírása, fönmaradt 
a bécsi császári levéltárban («Romana», Berichte, 
fasc. 49. ut. füz. fol. 51a). 

Előzetes tanulmányaim után a Pázmány-levelek 
utáni kutatás Bécsben, Esztergomban és főleg Buda-
pesten kecsegtetett legtöbb eredménnyel. Olaszország-
gal azért kellett kezdenem, mert a közeledő nagy 
hőség és a római levéltárak kapuinak bezárása 
miatt az ottani kutatást csak egy év múlva kezd-
hettem volna el, ha akkor mindjár t elmulasztom az 
alkalmas időt. 

Bécsben 1907. julius hóban három hétig, októ-
ber hónapban néhány napig és 1908. j anuár hóban 
11 napig dolgoztam a különféle bécsi levéltárakban 
és pedig első sorban a «Kais, und Kgl. Haus-, Hof-
und Staatsarchiv»-ban. (Ez most a hivatalos cime a 
levéltárnak ! «Kais, geheimes Archiv» már nem léte-
zik !) Ezen levéltár a bécsi külügyminisztérium mö-
gött, a Minoriten-Platz 1. sz. alatt van ; nagyszabásű 
és modernül berendezett, fölszerelt és igazgatott 
levéltár. A kutatás itt elég könnyű; az igazgató és 
a levéltárnokok igen előzékenyek, készséggel adnak 
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felvilágosításokat a kutatás speciális területeire nézve. 
Károlyi Árpád osztályfőnök, levéltáros és Győri 
Árpád titkár, hazánkfiai, kiváltképen nagy segítsé-
gére vannak a magyar kuta tónak. 

A császári levél tárban a Pázmány-levelek sok 
osztályban elszórva voltak találhatók. Összesen 90 
került elő. Legtöbb volt a «Hungarica» osztályban, 
de akadt a «Turcica», «Polonica», «Transylvanica», 
«Romana» osztályban is elég; néhány előkerült a 
»Jesuitica» osztályból is, a jezsuiták bécsi és gráci 
házainak irataiból. A «Romana»-ban, főleg a «Be-
richte» osztályban Pázmánynak , mint 1632. (febr.— 
junius) császári rendkívüli követnek jelentései vol-
tak fontosak, a melyek alapján sikerült az ezen római 
legatio kuszált chronologiáját kielégítően rendbe-
hozni, a mire nézve a római vatikáni könyvtár 
Barberini 2629. sz. kódexének levelei is értékes ada-
tokat tartalmaztak. 

A császári levéltárnak igen gazdag u jabbkor i 
kodex-ál lománya is v a n ; e kódexek nagyobbrészt a 
régi bécsi egyetem kódexeiből, collectanea-iból, copia-
les-eiből állanak, a melyekben nagyszámú egykori, 
vagy elég régi levél-másolatok is fönmaradtak ; 
Pázmány-levélmásolat is volt több. 

Az udvari könyvtárban is találtam hét Pázmány-
levelet, az ott őrizett «Autographen-Sammlung»-ban. 

Gazdag forrása a Pázmány-leveleknek a közös 
pénzügyminisztérium levéltára, nevezetesen annak 
egyik alosztálya: a császári udvari kamara levéltára 
(különbözik a magyar kir. — pozsonyi — kamará -
tól, de különbözik az ausztriai kamaráktó l is, ez 
utóbbiak levéltárai is ugyanazon épületben vannak, 
a pozsonyi kamaráé pedig a budapesti Orsz. Levéltár-
ban), a melyben összesen 70 Pázmány-levelet találtam 
és pedig mind érdemleges, közügyi tar talommal. 
Fraknói V. is kutatott e levéltárban, de csak 1625-ig 
tette közzé az általa talált Pázmány-levelek szövegeit. 
A kutatási szerencse némileg kedvezett énnekem ; 
találtam 1625 előtti időből is több Fraknói által nem 
ismert Pázmány-levelet , de akadt egy-két olyan is, 
amelyet nem tud tam e levéltárban megtalálni, holott 
Fraknói még ott látta azokat. 

A Pázmáneumban nincsenek Pázmánynak leve-
lei, de megvannak az intézetre vonatkozó alapító-
levelei, a melyeknek m á r birt szövegeit Lollok L. prae-
latus, rektor úr kegyes közreműködése mellett az 
eredetiekkel kollácionáltam. A Pázmáneum igazgató-
jához (Hmira János S. J.) írt nagyszámú levelek 
fönmarad tak a budapesti egyetemi könyvtár Collec-
tio Prayana XXXII. sz. kódexében (e collectio a nagy-
szombati egyetem könyvtárával kerül t Budapestre, 
épen így a Hevenesi- és a Kaprinai-féle collectio-k is). 

A bécsi K. u. k. Kriegsarchiv-ban (Stiftsgasse) is 
találtam két Pázmány-levelet , de csak egykorú máso-
latban. Az itteni kutatás igen könnyű ; a levéltár élén 
álló tábornok a legnagyobb készséggel és azonnal 
megengedi a levéltár használatát , és az egész levéltár 

anyaga a levélírók és az összes említett személyek 
nevei szerint készített betűrendes index-ekkel b í r ; 
ilyen pontos index-et csakis a modenai levéltárban 
találtam. 

A bécsi érseki és consist, levél tárakban, az alsó-
ausztriai rendek levéltárában, az alsó-ausztriai hely-
tartósági levéltárban és a bécsi egyetemi levéltárban 
nincsen Pázmány-levél ; ottani személyes tudakozó-
dásomra kijelentették a levéltár vezetői, hogy Páz-
mány-correspondent ia nem marad t fönn. 

Még egyes bécsi nyomokon tovább kell fürkész-
nem. Igy a bécsi érseki levéltárnak értékes kézira-
taira tett figyelmessé Sebestyén Gyula dr. múzeumi 
könyvtárőr ú r ; ezeknek betekintése és egyes osz-
trák családok levéltáraiba való betekintés végett 
szükséges lesz legalább még egyszer Bécsbe és környé-
kére (Nikolsburg) utaznom. Hanuy Ferenc dr. 

A szamáriai zsidók nyomai ékiratos okmá-
nyokban. (i.) 

A Királyok Könyve IV, 176 szerint «HôsëaC ki-
lencedik évében Assúr királya bevette Sőmrőn(városát) 
és Izraelt Assúr (országába) deportálta s H a lah, Habör, 
Gözän folyója mellé, Mädäy városaiba telepíttette.» 

A bibl iának ez az utolsó adata, mely a tíz északi 
törzsre vonatkozik. 

Az ékiratos szövegek között az északi törzsekre 
vonatkozólag két adatunk maradt a deportáció idejé-
ből Sargon évkönyveiben. Uralkodása első évének 
eseményei között említtetik Samaria bevétele : â l u Sa-
mi-r i -na-a i a l -me ak-sud . . . XXVIIMIICLXXXX nisëP1  

ásib libbi-su as-lu-la L na rkabtu ki-sír sarrú-t i - ia 
i -na libbi-su-nu ak-sur-ma . . . nîsëP1 mâtâtiP1 ki-sit-ti 
kätäP'-ia i-na lib-bi u-se-sib.1 «Samirina városát körül -
vettem, e l fogla l tam. . . 27.290 embert , bennlakójá t fog-
lyul ejtettem, 50 hadiszekeret királyi seregembe soroz-
t a m . . . különböző országok népét, alattvalóimat, bel-
sejébe telepíttettem.» 

Sargon első éve (rís sarrüti) 722-nek felel meg 
Kr. e. ; ezen évszám egyike azon kevés biztosan meg-
állapított idötani pontoknak, melyek segélyével a 
Királyok Könyvében említett izraelita és zsidó ural-
kodók korának egy részét úgy ahogy meghatároz-
hat juk. 

Sargon évkönyvének idézett adatából látjuk, hogy 
az asszyrok kitelepítési polit ikája nem volt túlságosan 
radikális. Az a 27,290 izraelita, a kiket az asszyr ural-
kodó elhurcoltatott, legfölebb a főváros lakosságának 
egy részét tehette ki ; a vidék népsége megmaradt 
hazájában. Csakis e föltevés mellett érthető Sargon 
évkönyveinek Samariára vonatkozó második adata, 

1 Korsabadi palota, II. terem, 3. felírat 1—3 sor. Szöve-
güket 1. Wíncklernél, Die Keilschrifttexte Sargons nach den 
Papierabklatschen und Originalen neu herausgegeben. Leipzig, 
1889. 1. 1. Átírásban u. m. I. k. 4. köv. 1. ; v. ö. Sargon diadal-
feliratának 24. sorát, Winckler kiad. 30. 1. 
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melyet ugyanennek az uralkodónak második ural-
kodási événél följegyezve ta lá lunk: I-lu-bi-di m â t  

A-ma-ta-ia . . . < u m m â n â t i m > rapsä-t im i-na m Kar-
ka-ri u-pah-hir-ma, ma-mit c i l â n i rabbùti i m í s > . . . 
â l Ar-pad-da ä l Si-mir-ra 51 Di-mas-ki 51 Sa-me-ri-na 
it-ti-ia us-bal-ki t-ma. . .1 «a Hamatból2 való Ilubidi 
hatalmas hadat gyűjtött egybe Karkar3 városában; 
< a nagy is tenek> esküjét <elfelej tet te4> Árpad,5 

Simirra,6 Damaszkus, Samaria városait ellenem föl-
lázította ...» Samaria tehát már a következő évben 
próbálta lerázni az asszyr jármot. Ez arra vall, hogy 
az asszyr deportáció nem volt elég radikális, mert 
az ország ellenálló képességét megtörni nem volt 
egyszerre képes. 

Ez az utolsó adat, mely az északi törzsekről meg-
emlékszik. Ettől az időponttól fogva a történelem 
szinterén teljesen nyomuk vész. 

A tudósokat régóta foglalkoztatta a kérdés: mi 
lett a deportált izraelitákból, a nélkül, hogy e kér-
désre bárki is megfelelni tudott volna. 

Mikor a keleti történettudomány még gyermek-
korát élte, kalandosabbnál kalandosabb feltevések 
kerültek forgalomba a tíz törzs holléte felől. Tudo-
mányszomjas utazók, a kik Kurdisztán mély völgyeit, 
Turkesztán kietlen rónáit, Irán martalóc törzseit föl-
keresték, nagy bámulatukra arrafelé is akadtak zsi-
dókra. De mivel e szűk körülmények között tengődő, 
ethnographiai sajátságaikból kivetkőzött zsidók csak 
nagyon távolról hasonlítottak európai hitsorsosaik-
hoz, hamar megszületett a gondolat, hogy ezek az 
exotikus zsidók alighanem a tíz északi törzs ivadékai. 
Ugyanezen az alapon a malabari «fekete zsidókat» 
és a délarábiai hébereket egy időben szintén az 
izraeliták maradványainak tartották. De ne menjünk 
oly messzire ; olvasóink közül emlékezni fognak rá, 
hogy az orosz-japán háború idejében a zsidó sajtó 
a győzelmes japánokban kereste a szerinte Mezo-
potámiából odaszakadt izraeliták utódait. 

Azonban hagyjuk ezeket a dajkameséket. Hála 
az ékiratos irodalomnak, az a lepel, mely a szám-
űzött zsidók sorsát eddig takarta, kezd föllebbenni 
egy kissé ; s a mint a nippuri ásatások világosságot 
derítettek a Juda országából Délbabyloniába depor-
tált zsidók sorsára, úgy kezdenek most az izraelita 
törzsek is kibontakozni a feledés homályából. 

A berlini múzeum előázsiai osztályának gyűjte-
ményéből S. Schiffer 17 ékiratos okmányt tett az 
elmúlt évben közzé,7 melyek legnagyobbrészt rab-

1 U. o. 9 -12 . sor. 3 Az Orontes mellett. 3 Hamattól 
északra. 4 = megfeledkezett hűbéri viszonyáról. 6 Most 
Tell-er-Rfád, Aleppótól északra. 

8 A Földközi Tenger partján, Beyrut-tól északra. Fek-
vése pontosan nem határozható meg. Ilubidi vagy Jaubidi 
lázadását illetőleg 1. Hőmmel, Geschichte Babyloniens u. Assy-
riens, Berlin, 1885. 701. 1. 

7 Keilinschriftliche Spuren der in der zweiten Hälfte 
des 8. Jahrhunderts von den Assyrern nach Mesopotamien 
deportierten Samarier (10 Stämme). Berlin 1907. 4°. 

szolgákra vonatkozó adás-vevési szerződések s ezen 
szerződések megkötői között izraelita nevet viselő, 
A-u, vagyis Jahweh istenségét tisztelő személyekkel 
találkozunk a VII. században, azon a vidéken, a hol 
a biblia a deportált izraeliták jelenlétét helyezi: a 
Habór folyó környékén. 

A Schiffer által közzétett okmányok írása (duc-
tusa) asszyr; valamennyi asszyr módon eponymévek1 

szerint van keltezve, Szennacherib, Aszarhaddon és 
Assurbanipal uralkodása, vagyis a VII. században, az 
izraelita törzsek deportációját követő időköz alatt. 

Kmoskó Mihály dr. 

A paphiány és okai. (m.) 
Végre, hogy áll a lelkész élete alkonyán ? 70—80 

esztendőt kell élnie, hogy legjobb esetben 2000 kor. 
nyugdíjban részesülhessen. A lelkész bizonyos évek 
leszolgáltával még nem tarthat igényt nyugdíjra, mi-
ként ez a világi pályákon megvan; hanem csakis 
az egy teljes szolgálatképtelenség jogosítja reá. A mi 
az Úr szolgájánál másként nem is lehet. De legalább 
ezen szolgálati teljes képtelenség esetén lenne meg 
a megkívántató és megérdemlett nyugalma, melyet az 
évi, akár 2000 koronás nyugdíj (pedig a teljes szol-
gálatképtelenség esetén is a szolgálati évek száma 
vétetvén mértékül, a nyugdíj ennél jóval alacsonyabb 
is szokott lenni), legalább a mai korviszonyok között, 
nem biztosít. Ennyiből a megfelelő élelem, lakás, 
ruházat, fűtés, világítás, szolgálat; betegség esetén, 
pedig az öregség maga betegség, különleges ápolás, 
orvos, patika fedezendő, ez azonban a pap aggságá-
ban, ha nincsen öröksége vagy megtakarított kis já -
radéka, pedig előbbivel a lelkészkedő papság leg-
alább 90%-a nem rendelkezik, utóbbit meg nem volt 
miből biztosítani, elég kevés. Még szerencsésnek 
mondható az a nyugdíjas pap, a kit nyugdíja fejé-
ben valamely kolostor vesz testvéri gondjaiba. De ez 
sem mehet vég és határ nélkül. 

Az alsópapság készséggel akarja magát nyugdíja 
érdekében az eddig megállapított mértéken felül 
megadóztatni, szívesen akar áldozatot hozni, miután 
testi-lelki erejében az önmegtagadást, nélkülözést in-
kább elviselheti, csakhogy szolgálati képtelensége 

1 A mint a régi Athenben eponymek, vagyis bizonyos 
magas állású hivatalnokok, Rómában pedig a consulok hiva-
taloskodása szerint számították az éveket, úgy Assyriában is 
találunk ehhez hasonló intézményt, az ú. n. limu-t. A szó 
igazi értelme ismeretlen ugyan, de a fogalom, melyet kifejez, 
az ú. n. eponymlisztákból rég ismert dolog. A «limu» cím, 
melyet Assyriában bizonyos megállapított sorrendben évről-
évre az ország legfőbb méltóságai birtokoltak. Minden trón-
változás után az első teljes évben a limu a királyé volt. 
Utána következett a Turtan (nagyvezér), a harmadik évben a 
nagir ékal (főudvarmester), a negyedik évben a rabbi-lub (fő-
karmester) limu-ja. Ezek után a birodalom helytartói töltöt-
ték be a limu-t kezdve Assűr városa helytartójával. Kivételek 
itt is előfordulnak ; de a sori-end nagyobbára ez. V. ö. H. 
"Winckler, Geschichte Babyloniens u. Assyriens, Leipzig, 1892. 
212. köv. 1. 
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esetén, necsak a szolgálati évek arányában, hanem 
egyáltalán tisztes, szükségletei fedezéséhez elégséges, 
mondjuk, legalább 3000 korona nyugdíjat kapjon. 

E helyütt talán, nem mint legrosszabb eszme, 
megemlíthető azon óhajtás, hogy a gazdagabb — 
mondjuk 10.000 koronán felül jövedelmező — kano-
noki stallumokat megfelezni, sőt több részre osztani 
s így számban szaporítani lehetne. Mennyi kiváló 
és mellőzésre kénytelenített lelkész számára volna 
így mindenkor kéznél egyrészt a megérdemelt ki-
tüntetés, másrészt a jól megszolgált simplex bene-
ficium, a minek folytán apadván a nyugdíjra kény-
szerültek száma, a még fönnmaradottak pensiója 
kellőképen fölemelhető volna. 

Ezen forró óhaj megvalósítását a lelkész meg-
érdemli. Avagy csak a papot hagyjuk könyörtelenül 
nyomorogni ; holott a világiaknál már törvényileg is 
biztosítva van a felebaráti szeretet ezen egyik leg-
kiválóbb és legszükségesebb tényezője, a különböző 
betegsegélyző egyletek a lak jában? 

Ekként létrehozatnék egy valóban nagy «opus 
charitatis» s nagy fokban előmozdíttatnék vele az Úr 
szolgáinak és magának az Isten országának a suc-
crescentiája. 

cj A harmadik ok végre némileg a kormányzásban 
is keresendő. Hogy az új nemzedék jó nevelése és 
az anyagiak kellő biztosítása a papi pályára is szá-
mosabbakat vonzana, az több mint bizonyos; a mi-
nek egyik folyománya az is volna, hogy az egyházi 
kormányzás könnyebbé és kellemesebbé válnék. 
E tekintetben legyen szabad, kizárólag a közjó érde-
kében, rámutatni a papi életben tapasztalt elégület-
lenség azon közönségesebb és gyakoribb okaira, 
melyek az illetékes helyen tán föl sem tűnnek és 
tudomására, legalább is a szükséges módon és teljes 
valóságban nem jutnak. 

Tudvalevő ugyanis, hogy nem mindenki min-
denre és mindenhová való. 

Igaz, hogy a főhatóságok részéről az állások és 
állomások betöltésénél az egyének testi és szellemi 
képességei, a helyi viszonyok stb. tekintetbe szoktak 
vétetni ; igaz az is, hogy mindenkit és mindenkor 
kivánsága szerint kielégíteni sokszor a lehetetlenség-
gel határos ; és mégis nem ritkán előfordul, hogy 
míg az úgynevezett könnyű, kényelmesebb lelkészi 
állomásokra erős testi szervezetűek küldetnek, addig 
számos gyöngébb szervezetű nehéz, fárasztó, kime-
rítő állomásra kerül. A minek azután az szokott a 
következménye lenni, hogy az előbbiek a dolce far 
niente, ezen minden rossznak szülőanyja behatása 
alatt, miután magasabb szempontokból önmagukkal 
foglalkozni nem tudnak vagy nem akarnak, a saját 
és az egyházi közügy nem csekély kárára, magasz-
tos hivatásukon kívül eső és attól teljesen elütő dol-
gokkal ölik meg a hasznos munkára való drága időt ; 
az utóbbiak, a kik éppen azokon a könnyebb és 
kényelmesebb állomásokon megfelelni s egyben 

egészséghez és erőhöz jutni tudnának, csakhamar 
kidőlni, hogy ne mondjam, tönkre menni kénysze-
rülnek; mivel a könnyebb, a jobb állomást vagy 
szerénységükben vagy más oknál fogva kérni nem 
merészkednek. 

Továbbá, némelyek oly szerencsések, hogy már 
lelkészi pályájuk legelején a legjobb állomáshoz jut-
nak s azon vagy hasonló minőségűeken mindvégig 
javadalmaskodnak ; mások ellenben a sorsnak oly 
mostoha gyermekei, hogy hosszú évek során át, sőt 
mindvégig, minden kifogástalanságuk dacára — persze 
az intrikák, invektivák és hasonlók itt ne számítsa-
nak — a legterhesebb és legnyomorúságosabb állo-
másokon kényszerülnek kitartani. Ilyenek, magától 
érthetőleg, sok keserűséget és visszahatást okoznak.1 

Az elaggottak és betegek ugyancsak nem ritkán 
minden képtelenségük és kérelmük dacára továbbra 
is meghagyatnak a lelkipásztorkodás mezején munká-
soknak, pedig fölmentésüknek még ellenkezésük 
esetén is2 hivatalból kellene az ügy érdekében esz-
közöltetnie. Mert, valamint a lámpásnak, melynek olaj a 
fogyóban van, világító ereje gyönge és hasznára nem 
lehet az azt fölhasználóknak: ép úgy áll a dolog az 
elaggott és beteg pap lelkipásztori működésével. Az 
ilyenekkel bizony nincseu segítve a paphiányon 
vagy csak látszótag, ha a plébánia az ilyennel be 
van töltve. 

Sok üdvös eredménnyel járna a buzdítás és 
megérdemlett elismerés az illetékes helyről.3 Nem 
egy szunnyadó tehetség és nemes ambíció sarkaltat-
nék, mert hiszen rossz katona az, a ki nem akarna 
generális lenni, bár kevesebbel is szívesen beéri s 
nem egy parlagon heverő munkaerő fölbuzdulna. 

Egy, a lelkipásztorkodás terén működő iijú pap-
ról tudom, a ki doktori esküjénél fogva s hogy sza-
bad idejét hasznos munkával betöltse, egyházirodal-
milag foglalkozott. Munkája gyümölcsét mindenkor 
és első sorban egyházi főhatósága intéző személyi-
ségeinek is bemutatta a szokásos tiszteletpéldányok 
átnyujtásávál. Midőn ismételt alkalmakkor megjelent 
főhatósága előtt, a nagy anyagi áldozatokkal is egybe-
kötött ily munká jának bemutatásával, az egyik főha-
tósági kormánytényező ezen szavakkal fogadta : «Hát 
mire való ez, minek ír annyit, minek csinál magá-
nak annyi költséget, minek hozza ezt ide? Hiszen 
erre itt úgy sem ad senki semmit!» Tableau. Ez vala 
az elismerés, a buzdítás. 

Az úgynevezett «protekció»-ról nem is szólok s 
ebben az ügyben is kellő perspektívával biró s a 

1 Ebben, gondolom, néha része van a magánkegyuraság 
intézményének is, mely nagyban megköti az egyházi kor-
mányzat kezét. Szerk. 

2 Ez persze nem fordulna elő, ha volna tisztes nyugdíj. 
3 Ha például a különböző személyi kitüntetések alkal-

mával az egyházi körlevelekben a kitüntetett érdemei is, még 
pedig részletesen ismertetve lennének, e részben is luceat 
lux super candellabrum etc. Hadd buzduljanak rajta mások 
is és minél többen. 
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közóhajt nyilt őszinteséggel kifejező tudósunk sza-
vaival1 fejezem be soraimat, hogy az alsópapsággal 
való bánásmód tényleg nem mindig megfelelő. 

* * * 

Van tehát pótlandó és javítandó a papi pályán 
elég s mindez nemcsak a papság, hanem a világiak 
előtt is jól ismeretes. Ennek köszönhetjük jórészben 
a paphiányt. A miből következik, hogy az isteni ke-
gyelemmel e téren is positive és negative, nem ad 
graecas calendas elhalasztva, hanem haladék nélkül 
s mindenkor az igazságosság és szeretet útján közre 
kell működni, annál is inkább, mivel amúgy is az 
«instaurare omnia in Christo» jegyében állunk. 

A kifejtetteket az érdekelt és illetékes tényezők 
szives figyelmébe ajánljuk. Ochaba János dr. 

Igyházi A u g s b u r g . A bajor püspökök értekezlete és egijüt-
iláp- föP' körlevele. Két érsek, a münchen-freisingi és a 

, bambergi, továbbá hat püspök, tehát Bajorország egész 
ront lia. püspöki kara Freisingben értekezletet tartottak. Erről 

az értekezletről előlegesen vagy egyidejűleg a sajtó édes-
keveset tudott mondani. Utólagosan is, május 2-án, 
csak egy tudósítás jelent meg róla a kath. sajtó kölni 
központi híradó hivatalából. E szerint a ludósítás szerint 
a tanácskozás a következő tárgyak körül forgott : a pápai 
enciklika, egységes német katekizmus, iskolaügy, kon-
gruaemelés, Kirchengemeindeordnung. Ez utóbbi alatt 
állami intézkedést kell érteni egyházközségi dolgokban. 
A mi a katekizmus ügyét illeti, a bajor püspöki kar 
Linden J. t. atyát bizta meg, hogy egységes német kate-
kizmus céljából javaslatot tegyen, vagyis tervet és szö-
veget dolgozzon ki. A választás igen szerencsésnek 
mondható, a mennyiben P. Linden ebben a szakban 
általánosan elismert elsőrangú tekintély. Nagy munka 
van rábizva, a melyben többen is segítségére lesznek. 
Schnitzer, müncheni egyetemi tanár ügyében a püspöki 
karnak nem kellett külön határozatot hozni, miután az 
ügyet az apostoli szentszék maga elé rendelte. A pápai 
enciklikával kapcsolatosan a bajor püspökök együttes 
főp. levelet adtak ki, a mely a kölni német püsp. érte-
kezlet együttes főp. leveléhez hasonlóan erélyesen foglal 
állást a modernizmus ellen, s mélyreható tudománnyal 
fejti ki, hogy mi a pápaság és mi a hit a kath. egyház 
isteni szervezetében. A bajor püspökök értekezletükből 
együttes hódoló táviratot küldtek Rómába, a honnan 
ő szentsége tetszését nyilvánította a fölött, hogy a fő-
pásztorok együttesen cselekszenek s ajánlotta, hogy 
hasonló értekezletet évenkint igyekezzenek tartani. 

* 

G e n f . Vallási állapotok, vallási küzdelmek. Valaki 
azt mondta a svájciak jellemzésére, hogy a svájciak 
«oly nép, a mely szavaz és célba lő». Tudniillik ez 
az ő nemzeti foglalkozása. Egyet azonban még hozzá 
lehetne tenni a két nemzeti jellemvonáshoz, t. i. a val-
lási viszálykodást. Ebben itt a hires «reformáció» óta 
sohasem volt hiány. Most is, alig hogy megszavazta 
tavaly az állam az ú. n. separatiót, máris megindult 
ellene az agitáció a protestánsok és az ókatholikusok 

» V. ö. «Religio» 1907. 508. I. (Székely dr.) 

részéről. Mindenekelőtt meg kell magyarázni azt, mit 
jelent Genfben az állam és az egyház separatiója, el-
választása. Itt ez a szó nem azt jelenti, a mit Fran-
ciaországban jelent. A francia szabadkőművesség szó-
tárában a separatio jelenti a kath. egyház anyagi és 
szervezeti tönkretevését, vagyis a törekvést erre a 
tönkretevésre. Anyagilag az állami budgetből az egyház 
kártalanításának törlésével vélik az elkereszténytelene-
dett francia szabadelvűek az egyházat tönkretehetni, 
szervezetileg a tönkretevést a hierarchiai kormányforma 
mellőzésével vélték nyélbe üthetni. Mind a két fondorlat 
természetesen csütörtököt mondott. Nec portae inferi 
praevalebunt. A genfi separatio egészen mást jelent. Az 
bizonyos értelemben igazságszolgáltatást jelent a genfi 
katholikusoknak. Genfben ugyanis a protestánsok és 
ókatholikusok vallásuk fentartásának költségeit az állam-
pénztárából kapták eddig, míg a katholikusok ettől el 
voltak ütve s bár ép úgy fizetik az adót, mint bárki 
más, egyházi céljaikra az államtól nem kaptak semmit, 
hanem minden kiadásaikat a saját zsebükből kellett 
fedezni. Ezt az egyenlőtlenséget a vallással különben 
nem törődő genfi radikalizmus is megsokalta, s kimon-
dotta a separatiót, vagyis a genfi állam a protestantiz-
mustól s az ókatholicizmustól is elvált, azoknak se 
ad semmit többé. Hinc illae lacrymae 1 Ezért agitál ez 
a két felekezet a separatio ellen. Fáj nekik a húsos 
fazekak elvesztése és a kalliolikusokkal való egy sorba 
állítás, a kik már 35 év óta vannak separatióban, vagyis 
vannak a maguk emberségére utalva egyházi terheik 
viselésében. Kálvin büszke fiai, a kik magukat a katho-
likusok fölött valami fensőbb lényeknek tartják, nem 
tudnak beletörődni abba, hogy Genfben az állam nekik 
ugyanazzal az üres marokkal mérjen, a mellyel mér a 
katholikusoknak. 

* 

R ó m a . X. Pius a Poroszországban szenvedő lengye-
lekhez. Április hó végén fogadott a pápa egy porosz-
országi lengyel zarándokcsoportot, melyet Likowski püs-
pök, a poseni érseki megye ideiglenes kormányzója 
vezetett ő szentsége elé. A püspök hódoló üdvözletére 
a pápa válaszában a többi közt ezt a jelentős nyilat-
kozatot tette : «Ha valamely családban valamely gyer-
mek szenved, a szülök gyengédsége és szeretete főleg 
az ily gyermekekre irányul. íme ez az oka annak, hogy 
ti most szivemhez oly közel estek, mert ismerem szen-
vedéseiteket és tudom azt is, hogy ti mindig engedel-
mes fiai voltatok az egyháznak». A pápa szavai, a me-
lyeknek jelentősége kétségtelen, nagy hatást keltettek 
és keltenek a szenvedő lengyelek lelkében. — y —la. 

B ö l c s e l e t i f é l s z e g s é g e k . IX. Öntudat és akarat- JroJl 

szabadság. . 
Malebranche, a bölcselő, nagyon találóan mondja, 

hogy ha hitünk alapigazságait a Pythagoras-tételből 
vagy más mathematikai törvényből is le lehetne vezetni, 
akkor bizonyosan akadnának, a kik ezeket az alaptör-
vényeket is kétségbe vonnák. 

Tényleg úgy látjuk, mihelyt valamely bölcseleti 
tétel az Isten létére vagy a lélek szellemi és halhatatlan 
voltára vezethet, azt modern bölcselőink azonnal taga-
dásba veszik, legyen bár az olyan világos, mint a déli 
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napsugár. Felötlő példája ennek az öntudat és az aka-
ratszabadság kérdése. 

Mindkettőről oly világosan tanúskodik a benső ta-
pasztalás, az önmegfigyelés, hogy világosabban alig volna 
lehetséges ; s e tanúságtétel előtt föltétlenül meg kell 
hajolnunk, ha a sokat hánytorgatott tapasztalati elvet 
végleg meg nem vetjük, mely esetben pedig egyáltalán 
nincs többé jogunk bármi tapasztalati tényt elfogadnunk 
legkevésbbé pedig arra hivatkoznunk, hogy a «metafizika 
spekulációk» helyett tisztán tapasztalati talajon állunk. 

Csakhogy az a bökkenő úgy az öntudatnál, mint 
a szabadakaratnál, hogy mindkettőből úgyszólva mathe-
matikai szükségszerűséggel következik a lélek szellemi 
volta. Az anyag, ha bir is (anyagi) megismerőképesség-
gel és vágyódással, természetszerűleg mindig csak anyag-
hoz kötötten ismer meg és vágyódik ; tárgya mindig 
konkrét s az adott alakhoz, nagysághoz, kiterjedéshez 
van kötve; vágyódását pedig vak természeti törvények 
irányítják, melyek szükségszerűen s azonos körülmények 
közt azonosan hatnak. Az öntudat azonban függetleníti 
magát tárgyának megkötöttségétől : a benyomásokban 
megkülönbözteti magát a benyomást a benyomás ala-
nyától, az én-től és fölfedezi ennek az én-nek folytonos 
azonosságát a jövő-menő benyomások sorozatában. Az 
akarat pedig ugyanazon esetben két-háromféleképen 
választhat s tényleg gyakran azonos esetekben külön-
féleképen választ is: ma ellenáll az ingernek, holnap 
nem ; holott talán ma erősebb az inger ; ma a tisztesség 
indító okait engedi magán érvényesülni, holnap a hasz-
nosságéit, holnapután — ugyanoly körülmények közt — 
a kellemes után indul. Pedig mindez nem volna lehet-
séges, ha akaratunk anyagi képesség volna s mint ilyen 
alá volna vetve az anyagi természet szükségszerűségének. 

Az öntudat és akaratszabadság e hangos tanús-
kodása a lélek szellemi volta mellett természetesen 
kényelmetlen szálka anyagelvű és pozitivista bölcselőink 
szemében. Innen az a csodálatos jelenség, hogy az 
öntudat és szabadakarat kérdésében annyira feledik 
saját kedvenc elvűket: a tapasztalat elvét s lia mái-
teljesen le nem tagadják a tényeket — a mi persze 
nevetségesen merész vállalkozás volna — legalább 
annyira agyonmagyarázzák, hogy sajátos mivoltukból 
alig marad meg bennük valami. 

így tesznek nevezetesen az öntudattal. Addig magya-
rázzák, míg végre minden lesz, csak öntudat nem. 
Összekeverik az én-t, az öntudatot és a tudatot, — ho-
lott e három dolog ugyancsak különböző, — s ezért 
nehéz két modern bölcselőt találni, a ki ezeket az oly 
egyszerű s oly köznapi fogalmakat egyenlőképen magya-
rázná. Csak abban egyeznek meg, hogy az én-t, mint 
öntudatunk substanciális alanyát, a lehetőségig mellő-
zik, agyonhallgatják. 

Simon és Szitnyai szintén ezt az irányt szolgálják. 
Az előbbi maga vallja, hogy «a tudat és öntudat köny-
nyen összetéveszthető» (41.) s talán ez állításának bizony-
ságakép mindjárt ő is hallatlanul összeboronálja ezt a 
két nagyon is különböző fogalmat. Az öntudatban «kép-
zeteink összességét» látja ; az «én» neki «nem állandó» 
valami, hanem az egyre növekvő s változó «képzetek» 
konglomerátja. Szitnyai is hasonlókép beszél : «Az az 
egy-két érzet vagy képzet, mely a többit elnyomva jele-
nik meg a központban, tudatos lesz . . . Ezek a világos 

képzetek alkotják az öntudatot . . . A midőn a világos 
képzetek különösen a saját testünkre, lelkünkre vonat-
koznak . . . öntudatunk ezen alakját én-nek is nevezzük. 
Az én tehát egy képzeletkapcsolat, egy képzetkomplexus, 
melynek elemei folytonosan változnak . . .» (42—43.) 

Micsoda hallatlan fogalomzavar ez megint? Az én 
ne lenne állandó, ne lenne azonos, maradandó valami ? 
hanem merő képzeletkapcsolat, a pillanatra előtérbe 
nyomuló néhány világos képzet komplexuma ? Ha tehát 
e képzetek elmúlnak, az «én» is elmúlik, megváltozik-e ? 
Más vagyok-e, ha álmodok, vagy ha ébren vagyok, ha 
ilyen vagy amolyan gondolatok, ilyen vagy amolyan 
érzetek és képzetek foglalják el figyelmemet? Hiszen ez 
az okoskodás fölforgatja a legközvetlenebb és legnyil-
vánvalóbb tapasztalati igazságot, azt, hogy : én én va-
gyok, az, a ki tegnap és tavaly én voltam ; hogy nem 
vagyok merő gondolat- vagy képzetcsoport, hanem e 
gondolatok és képzetek birtokosa, hordozója, alanya. 
Ha öntudatom tárgya: az «én» nem volna egészen más 
valami, mint képzeteim összessége, akkor én sohasem 
mondhatnám, hogy én gondolkozom, én látok, én hal-
lok, én vagyok haragos stb., hanem mindig csak így 
beszélhetnék : a gondolkodás, látás, hallás és harag 
komplexusa gondolkodik, lát, hall és haragszik . . . S ha 
Szitnyai elmélete szerint énem minden újabb világos 
képzetcsoporttal megváltozik, akkor valóságos öngyil-
kosságot követek el, mihelyt valamely képzetcsoportot 
elhagyva, újabb képzetekkel töltöm meg tudatomat, 
mert hiszen ezen újabb képzetek megsemmisítik, kiölik, 
elsöprik eddigi énemet. . . S mily sokszoros ilynemű ön-
gyilkosságot követünk el e szerint naponkint ! Ha egy 
változatos tartalmú könyvet olvasunk, ha egy mozgal-
mas utcán végigmegyünk, lia egynegyed óráig társal-
gunk : ki tudja, hány százszor gyilkoljuk le önnön én-
ünket, hogy új és más én-eknek adjunk helyet; s még 
jó, hogy kabátunk-kalapunk nem követi e gyors válta-
kozást, különben talán magunkra sem ismernénk egy-
két óra múlva. . . Az egész szakadatlan metamorfózis-
sorozatban csak az a végtelenül boszantó, hogy habár 
énünk folytonosan változik, mi mégis mindig azt hisz-
szük, hogy folytonosan ugyanazok vagyunk és mara-
d u n k . . . Szerencsétlen, javíthatatlan tébolyodottak mi! 
Egyre vissza-visszagondolunk a múltra, szeretettel me-
rengünk el gyermekkorunk emlékein, hálásak vagyunk 
azok iránt, a kik «velünk» évek előtt jót tettek, bán-
kódunk, vádoljuk magunkat egykori ballépéseinkéri, 
törtetünk előre s agyongyötörjük magunkat, hogy jövőn-
ket biztosítsuk, pedig tudhatnók, megtanulhattuk 
volna Szitnyai könyvéből régen, hogy hiszen nem mi 
voltunk azok, a kikről azt hisszük, hogy «mi» voltunk 
ifjúságunkban, multunkban, emlékeinkben, botlásaink-
ban, s hogy a kiknek jövőjét biztosítani akarjuk, azok 
nem mi leszünk, hanem ki tudja milyen idegen, közöm-
bös, jött-ment individuumok . . . 

Nein látják-e be íróink, hová vezet az állandó én-
nek, a substantiális alanynak tagadása s az ön-tudat és 
tudat könnyelmű összezavarása? Pedig ebből az össze-
zavarásból még egyéb kényelmetlenség is következik, de 
sok! Szitnyai maga vonja le az egyik ily kényelmetlen 
következtetést, midőn elméletéhez hiven a 128. lapon 
valahol azt mondja, hogy ha a ló szót hallja, «a ló képe 
jön öntudatába». Biz az kellemetlen dolog volna, ha ön-
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tudatunkban a ló képe merülne föl s még jó szerencse, 
hogy hasonló veszedelmes tünetről nem sokan panasz-
kodnak. Normális viszonyok között az ember öntuda-
tába csakis az én, az emberi én képe szokott lépni, 
mint bizonyos képek hordozója vagy megismerőjeé ; a 
képek maguk azonban nem az öntudatnak, hanem a 
tudatnak tárgyai. Az öntudat az ön-nek (én-nek) tudata. 

Arra pedig hiába hivatkozik Szitnyai, hogy az én 
az ő rendszerében is a «saját testünkre, lelkünkre vo-
natkozó» képzetek összessége. Ezzel semmit sem magya-
rázott meg. Mert először is ellenmondás «saját» testünk 
és leikünkről beszélni, hogyha állandó én nincs és má-
sodszor itt is bekövetkeznek a fentebb említett képtelen 
folyományok, a míg az ént bármely tartalmú «képzetek 
összességének» tartjuk. Meg aztán azt se feledjük, hogy 
a test anyaga folyton változik; a lélekről mint substan-
tiáról pedig Szitnyai úgy sem tud semmit ; hát akkor 
itt minek hivatkozik egyszerre rá, mint az én állandó-
ságának megmentőjére ? 

Nézetünk szerint az öntudat azonos tárgyának, az 
egységes énnek tagadása a modern lélektanok egyik 
legkétségbeesettebb vállalkozása : a legközvetlenebb ta-
pasztalati tényekkel kell szembeszállnia, hogy egy amúgyis 
tarthatatlan hadiállást a dualizmussal szemben ideig-
óráig megvédhessen.1 

Tankönyveink híven ragaszkodnak az «Utasítások» 
azon intelméhez, hogy merőben spekulativ kérdésektől 
lehetőleg tartózkodjanak ; azonban néhány igen speku-
lativ kérdésnél nem állhatják meg, hogy legalább kör-
utakon elő ne hozakodjanak a saját kedvenc nézeteik-
kel. így Simon a materializmus érveit oly alakban, oly 
rokonszenvesen és oly terjedelemben közli (8. 1.), mely 
akár egyenes színvallással fölér; de főleg az akaratsza-
badság kérdése az, mely mellett — érthetőleg — egyi-
kük sem megy el közönyösen. 

Böhm és Sárffy lényegében elfogadják az akaratsza-
badságot, bár főleg az előbbi nem egészen helyesen 
értelmezi ; helytelen az is Böhmnél, hogy a kérdést nem 
tartja végleg] eldöntöttnek (74. 1.) Ha ezzel csak azt val-
laná, hogy sokan küzdenek ellene, ám legyen ; mert 
kétségtelen, hogy a mióta Luther és Kálvin az akarat-
szabadság tagadását hittanukba fölvették, azóta a német-
protestáns filozófusok tábora nagyrészt szintén tagadja 
az akaratszabadságot ; tárgyilag azonban nem mondhat-
juk a kérdést eldöntetlennek, mert a mig a tapasztalati 
nyilvánvalóság elvét végleg föl nem adjuk, az akaratsza-
badság nem nyilt kérdés, hanem befejezett, pozitiv, 
tapasztalati tény. 

Simon, miként említettük, tisztára félreérti az aka-
ratszabadság fogalmát s aztán mint valami falrafestett 
kisértet ellen viaskodik ellene hősiesen. A determiniz-
must a «relativ akaratszabadság» tanával azonosítja egy 
helyen (82. 1.), de hogy mit ért ez utóbbi alatt, ismét 
nem magyarázza. 

Annál világosabban nyilatkozik Szitnyai. Az akarat 

1 S á r f f y elég helyesen magyarázna az öntudatot 26. 1.), azonban 
helytelenül értelmezi az én-fogalmat. (76 . -77 . 1.) Böhm megadja a 
tudat és öntudat közötti lényeges különbséget, csak abban hibázik, 
hogy az öntudatot az én-nel azonosítja (33. 1.). Az én az öntudatnak 
tárgya s egyúttal alanya, az öntudat pedig az én ténye ; tehát nem 
azonosak. 

szabadságát, a lélek halhatatlanságát, a felelősséget és 
az állami törvények szükségességét1 észkövetelmények-
nek mondja, melyeket t. i. «a gyakorlati észjárás iga-
zakul kénytelen fölvenni» (az elméleti észjárás nem ?), 
de a melyek «sem nem evidensek, sem be nem bizonyít-
hatók (159. 1.). — A Kant-féle észellenes észkővetelmé-
nyek rendszerének fölmelegítése ez, de örökké észellenes 
is marad, hogy «sem nem evidens, sem be nem bizonyí-
tott» dolgokat «igazakul elfogadjunk» s ennyiben a fen-
tebbi mondat már magában is fölér egy determinista hit-
vallással. 

Zárkózottan beszél Szitnyai «Az akarat» fejezetében, 
a döntéstől az utasításokra hivatkozva őrizkedik; de 
csak a vak nem látja, hogy a determinizmus mellett 
foglal állást. Az akaratszabadsag érveit csak futólag 
említi, míg a determinizmus érveit úgy fogalmazza meg, 
hogy a gyerek-diák tíz esetben kilencszer okvetlenül 
lépremegy. «Az egész univerzumban — így szólaltatja 
meg a deterministákat — az okozatiság törvénye ural-
kodik. De a hol törvény van, ott abszolút szabadság 
nem lehet. Ezek szerint az ember akarata is csak rela-
tive szabad», t. i. «a mennyiben a külső okok (parancs, 
fenyegetés) ellenére is cselekedhetik» stb. (103. 1.). Azaz : 
külső kényszerrel szemben szabadok lehetünk, de belső 
kénytelenség nélkül nem tehetünk semmit. 

Az ügyesen elrejtett szofizmát a deák nem fogja 
tudni megoldani. Pedig szofizma az, még pedig a leg-
közönségesebb fajtából, mint azt elég világosan kimutatta 
e folyóirat hasábjain is Somogyi Jenő.2 

Érdekes, hogy modern bölcselőink saját elveiket 
mily fesztelenül módosítják, mihelyt szükségük van rá. 
Az okság elvéből kiinduló Isten-érvre rámondják, hogy 
nem bizonyít, mert hogy az okság elve csak a tapasz-
talat világára nézve érvényes; itt az akaratszabadságnál 
meg egyszerre oly általánosságban vallják ugyanazon 
elvet, a minőben azt sem a tapasztalás nem igazolja, 
sem a kozmologikus Isten-érv védői nem vallják ; azon 
értelemben t. i., hogy minden okozatnak nemcsak ok-
kal kell birnia, de sőt oly okkal, melyből az okozat 
természeti szükségszerűséggel következik. Ilyen értelemben 
az okság elvét nemcsak nem bizonyítja, hanem egyene-
sen megcáfolja a tapasztalat : a szabad választás, az ön-
elhatározás ténye. Az okság elve tényleg csak annyit 
mond, hogy semmi sem történik elegendő ok nélkül ; 
ezzel tehát az okságnak, hogy úgy mondjuk : legkisebb 
mértéke, minimuma, legalsó határa van megállapítva. 
Arról azonban az az elv nem szól, hogy vájjon az ok 
nem lehet-e nemcsak elegendő, hanem bővelkedő is ; 
azaz oly széles hatóképességű, hogy nemcsak egyféle, 
hanem két-háromféle okozatot is létesíthetne, még pedig 
úgy, hogy e többféle okozat közül maga az ok (az 
akaróképesség) válassza ki a megvalósítandót. Ez a 
választás tehát nem elegendő indítóok nélkül, de igenis 
kénijtelenitő indítóok nélkül történik. Más szóval az okság 
elve nem határozza meg az okság felső határát, maxi-
mumát, ép úgy, a mint pl. abból, hogy bizonyos munka 
elvégzésére hat lóerő szükséges, épen nem következik, 
hogy mondjuk 36 lóerő ugyanarra a munkára már elég-
telen. 

1 Az «állami törvények szükségessége» csak akkor «nem bizo-
nyítható be», ha Isten nem létezik. 

2 Harc az akaratszabadságért. Heligio. 1907. 208. 1. 
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Végtére is az okság törvénye egy hajszállal sem 
nyilvánvalóbb, mint az öntudat amaz elemi erővel föl-
szólaló tanúbizonysága, hogy akárhányszor szabadon 
választunk ; hogy gyakran teszünk valamit, a mit ugyan-
azon adott körülmények között máskép tehettünk vagy 
e l h a g y h a t t u n k volna, s tényleg ezerszer máskép is teszünk, 
holott tudatunkban az indítóokok ismerete s ereje 
semmivel sem változott, hogy ma a kényelmesebbet, 
holnap az erkölcsösebbet választjuk ugyanazon két 
dolog közül s ugyanazon lelkiállapotban. Tények és 
természetes nyilvánvalóságok ellenében hiú minden 
okoskodás. 

Nem ! nem az okozati törvény tanúskodik az aka-
ratsíabadság ellen, hanem igenis az akaratszabadság 
tudata tanúskodik az okság elvének azon önkényes el-
csavarása ellen, mely minden okozatra elegendő ok 
helyett kénytelenítő okot szeretne szükségesnek vallani. 
(Szitnyai, 152. 1.) ^ Bangha Béla S. J. 

A c s a n á d i p a p n e v e l d e t ö r t é n e t e . Irta Kováts 
Sándor dr. theol. tanár. Temesvár, 1908. 559 1. és függelék. 

Szerény címmel és rendkívül gazdag tartalommal 
ékeskedő könyv, mely a mai temesvári papnevelő-intézet 
megnyitásának első százéve (1806—1906) alkalmából író-
dott a megboldogult Dessewífy püspök költségén. Tar-
talma szerint teljes cime volna : A papnevelés története 
a csanádi egyházmegyében szent Gellérttől napjainkig. 
De még ez sem jelzi azt, a mit a könyvben találunk; 
van benne nemzeti és müvelődéstörténelem, korrajz és 
paedagogia oly gazdag adatgyűjteményre fektetve, hogy 
akár három külön érdekes monográfiát is lehetne belőle 
összeállítani. 

Igy szeretem a centenáriumok ünneplését, ha az 
irodalmat gazdagítják vele. Művének értékét maga a 
szerző is jelzi, midőn mondja : «Csak az első három feje-
zete másodkézből való, a többi (1716—1906) mind levél-
tári anyag szorgalmas és lelkiismeretes feldolgozása». 
Úgy is van. Hangyaszorgalommal találjuk összegyűjtve 
az országos papnevelésre vonatkozó intézkedéseket az 
utolsó kétszáz évből, mert jobbára a helytartótanácstól 
származván, nemcsak a temesvári, hanem minden más 
papnevelőre is vonatkoznak az adatok s rendkívül meg-
nyitják az olvasó szemeit, hogy tisztán lássa különösen 
azt, hogy a mi a papiroson oly szépen fest s a miért 
katholikus egyházunk itt sokszor mindeneknek irigy-
kedését vonta magára, mint államegyház, hogy az nem 
volt egyéb, mint szomorú következményekkel járó 
állami gyámkodás. 

Itt látjuk, hogyan párolgott el nálunk ezen állami 
gyámkodás alatt a tiszta egyházias szellem s miért volt 
annyira elvilágiosodva papságunk 1848. körül, hogy akár 
egyházukat is készek lettek volna fölforgatni. Ez mind 
gyümölcse volt a II. József kora óta tartott fejlődésnek, 
illetőleg hanyatlásnak. Nagyon a fején találja a szerző 
a szeget, midőn oda következtet, hogy a «theologiai tan-
tervünknek nem a dogmatika képezi középpontját (mint 
azelőtt), ez a jozefinizmus alkotása és hagyatéka». (122. 1.). 

Ha valaha az a jó szellem szállna meg bennünket, 
hogy theologiai tantervünket országosan revideálnók s 
magát a papnevelést is helyes alapokra akarnók fek-
tetni, ebben a könyvben találjuk az összes próbákat és 
kísérleteket a magok tanulságaival, úgy hogy rajtok 

okulva, végre használható tervet készíthetnénk. Rend-
kívül gazdag e tekintetben az anyaggyüjteménye, úgy 
hogy szinte nehéz figyelemmel kisérni. Kidolgozva ez a 
könyv okvetetlen két kötetei tett volna ki. 

Mivel, mint említettem, több ez a könyv, mint egy-
szerűen a csanádi papnevelő története. A szerző folyton 
összeköti azt a külső társadalmi és hazai viszonyokkal, 
sok helyütt ennek folytán kitér a lelkészkedésre is s e 
tekintetben igen tanulságos az a részlet pl., hol a hit-
életi viszonyokat fejti a török hódoltság idejében (a 
licenciatusi intézmény), melynek alá volt vetve az egész 
csanádi megye. 

III. Béla idejétől lehetőleg összeállítja az arra a 
vidékre tartozó külföldi tanulókat, beleszövi a refor-
matio által előidézett változásokat, azt azonban, hogy 
«Arad és Zaránd vármegyében már a mohácsi vész 
előtt a községek nagy része az új hitre tért» (26. 1.), 
nagyításnak tartom. Rossz néven veszi I. Lipóttól, hogy 
a rácok letelepítése által «a régen tiszta katholikus 
(csanádi) püspökség szivébe szakadárokból erős és ma-
radandó éket vert». (39. 1.) Pedig a protestánsok épen 
katholicizmusáért gyűlölik. Altalános szempontból azon-
ban legérdekesebb a jozefinizmusnak megvilágítása, 
I. Ferenc alatt a helytartótanácsnak az egyház ügyeiben 
kicsinyes, kapkodó s szinte rendőri ellenőrzéssel fölérő 
intézkedései és a papság részvéte az 1848—9-iki szabad-
ságharcban. Csupa beszélő adatot állít szemeink elé, 
melyeket eddig ily hitelesen és részletesen nem ismer-
tünk. 

Érdekes adat az is, hogy nemcsak most panasz-
kodunk a latin nyelv középiskolai gyarló tanítása ellen, 
hanem Lonovics már 1842-ben írta, hogy «a gimnáziumi 
latin nyelvoktatás nem kielégítő». (280. 1.) 

Természetesen a csanádi növendékek és papság 
névszerint való, lehetőleg pontos összeállítása, a sze-
minárium anyagi és erkölcsi ügyes-bajos dolgainak 
szintén a lehető legrészletesebb összeállítása magára az 
egyházmegyére nézve, tehát a háziakra különösen érté-
kes és érdekes lehet. 

A Csanádiak legújabb életéből az én figyelmemet 
kivált a következő pont foglalta le : «A mult évben papi 
olvasó-egyletet alapítottunk «Szent Gellért-kör» címen, 
minő az előző időszak végén is volt a szemináriumban ; 
járatunk SO folgóiratot, az egész katholikus világ egyházi 
folgóiratái és a hittudománg összes ágai képviselve van-
nak, különös súlyt fektetünk a szociális kérdésre, havi 
konferenciákat ír elő a püspökileg jóváhagyott alap-
szabály». (464. 1.) 

Ehhez gratulálok; oly eszme ez, kivált ha a fon-
tosabb világi folyóiratokra is kiterjesztik, melyről már 
a Religióban is akartam írni s ime Temesvárott meg-
valósítva találjuk. A tanári egyoldalúságnak és szüklátó-
körüségnek legjobb ellenszere ez. A mit a tanár a saját 
erejére és eszközeire támaszkodva alig valósíthat meg, 
azt egyletileg lehet elérni. Más ugyanis a sokoldalú és a 
világi szakokat is ismerő tanár tanítása, más a taní-
tásának eredménye s nevezetesen az ilyen tanítástól 
lehet remélni az intenzivebb irodalmi működést is. Ezt 
az eszmét ajánlom a többi intézeteknek is követésre. 
Talán így fog emelkedni a komoly olvasásvágy s visszahat 
majd a közélet viszonyaira is. 

Szóval egy rendkívül gazdag tartalmú könyvvel van 
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dolgunk, mely sok részletkérdésnél forrásmunkául szol-
gálhat. Odavezet a forrásokhoz, azokhoz a poros iratok-
hoz, melyek egyházunk inai gyengélkedését előidézték 
s a mely gyengeséget a jozefinizmusnak véget vető 1855-ki 
konkordátum s királyunk a régi szellemmel ellentétes 
sok üdvös intézkedése dacára a mai napig sem tudtunk 
kiheverni. Mivel papnevelésünket és oktatásunkat gyö-
keresen vissza nem reformáltuk a jozefinizmus előtti 
időre, egyebek közt a dogmatikát vissza nem állítottuk 
az őt megillető központi helyre. 

Elismerés illesse tehát a szerzőt rendkívül fárad-
ságos munkájáért. 

Új egyetemi magántanár. A budapesti kir. magy. 
tudományegyetem hittudományi kara Kmoskó Mihály 
drt, a budapesti központi papnevelőben tanulmányi 
felügyelőt, a bibliai tudományok, a keleti nyelvek s 
főleg a szír nyelv és irodalom kiváló művelőjét, magán-
tanárrá képesítette a következő tárgykörből : A zsidók 
politikai és vallási története Nagy Sándortól Pompejusig. 
Ezt a képesítést a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
megerősítette s az új magántanár a jövő iskolai év elején 
meg fogja kezdeni előadásait. — Ezt a fiatal tudóst 
tudománya s kiváló irodalmi működése jelölte a kathe-
drára, mi karbeliek csak szavaztunk rá. Üdvözöljük! 

Természettudományi levelek. (ív.) 
Kedves Barátom! Mózes — mint kimutattam — 

se a fajok állandóságáról, se azok változékonyságá-
ról nem beszél ; arról csak mi beszélünk, beszél a 
tudomány s az is csak a XVIII. század óta ; a 
faj fogalmát konstruálja, szétbontja, osztályoz, össze-
hasonlít a fauna és ilóra országának termékei 
között. Mózest, a vallási tanítót, mindez nem érde-
kelte, de korát sem ; hanem érdekelte a környező 
pogány világ nagy tengerében az Isten tiszta eszméje 
s az a nagy kérdés, melyre a Palesztinát környező 
népek egyikének sem volt kielégítő felelete: honnan 
a világ, minő eredetű a létező lények kezdete? 

Erre felel a mózesi teremtéstörténet, tisztán és 
világosan hirdetvén, hogy minden, a mi van, állat, 
növény, ásvány, hegy, völgy, víz alapjában az Isten 
mindenható hatalmának, teremtői : Legyen szavának 
köszönheti létét ; hogy az anyagnak, erőnek, földnek, 
égnek kezdete van, nem örök az, fsten hozta létre. 
Elmondja pedig mindezt úgy, a hogy erről ember 
beszélni képes s a mint az olvasó megértheti. «Gott 
redet durch den Propheten in der Sprache seines 
Volkes und seiner Zeit, und er redet doch von dem, 
was kein Menschenauge sieht und kein Menschen-
verstand erdacht hat. Auch das Zeitliche und 
Irdische, das Volkstümliche wie das Fremde wird 
zum Träger und Leiter ewiger göttlichen Gedanken. 
So mündet das aus ursprünglicher Offenbarung 
Entstammende in den Strom einer geschichtlichen 
Entwicklung ein», — mondja Kirn leipzigi tanár. 
(Göttliche Offenbarung und geschichtliche Entwick-

-lung. 1907. 26. 1.) 

Mózes miatt tehát bátran vallhatja, barátom, 
hogy «megdőlt a fajok állandóságát hirdető tan»; 
követheti e tekintetben a mai tudományi, ha érveit 
begyőzőknek találja, ezzel legföljebb Linnének, 
Cuviérnek mond ellene, de Mózesnek nem. 

Időt is enged Mózes a fejlődésre annyit, a mennyit 
csak a palaeontologia vagy a származástan kíván, 
akár millió éveket is. Ámbár a Bibliának nincs 
kronologiája (Güttier: Naturforschung und Bíbel. 
1877. 309. 1.), mégis az embernek a Földön való 
megjelenésétől, a kit Mózes utolsó fokon állít be s a 
palaeontologia is csak a tertiár-korszak végén, tehát 
késő rétegekben találja nyomait, mondom, mégis az 
ember megjelenésétől máig kerek számban 6—7000 
évet szoktunk számítani; ellenben a többi idő, a 
mózesi «öt nap» munkája , az embert megelőző időre 
esik. S ezt az időt nyújthat ják a tudósok, a mennyire 
csak nekik szükségesnek látszik. Mózes hat «nap»-ja 
nem akadályozza őket a milliónyi évek felvételében. 
És pedig azon egyszerű oknál fogva, mivel teljesen 
eltévesztett dolog eme teremtéstörténeti napok alatt 
24 órás időtartamot, vagyis az általunk megszokott 
napokat keresni. 

Mózes, a mennyire szükségesnek látta, maga utalt 
rá erre ; a szövegben, a teremtéstörténet elbeszélésé-
ben, t. i. két nyomós adatunk is van, hogy ezt egész 
határozottsággal állíthassuk. 

A negyedik «napon» ugyanis ezt olvassuk: «Mondá 
pedig Isten : Legyenek világítók az ég erősségén és 
válasszák el a napot és éjszakát és legyenek jelül 
az időkre és napokra és esztendőkre». Mit jelent ez 
a mi nyelvünkön? Nyilvánvalóan nem mást, mint 
hogy csak a «negyedik napon» lépett a Föld a Nap-
hoz és a csillagokhoz való mai viszonyába, minek 
következménye az előttünk ismert s 24 órás idő-
tartamnak számított «nap és éjszaka» változása, vagyis 
a mai csillagászati helyzet lett. Nem mondja Mózes: 
Teremté Isten, hanem : mondá Isten, legyenek világí-
tók az ég erősségén. Nem a teremtés pillanata ez 
többé, hanem a folytatólagos fejlődésé. A kozmikus 
fejlődés folyamatának amaz időpontja ez a «negye-
dik nap», melyről a Kant-Laplace elmélet beszél, 
az a fejlődési fok, midőn t. i. már a Nap anyagáról 
mind levált a főbolygók anyaga, Földünk után Venus, 
Merkur és a Nap már megállapodott mai anyagában, 
mai egyediségében s mint naprendszerünk közép-
pontja mai módra kezdett uralkodni bolygó-világa 
között. 

Bámulatos egyezése ez Mózes előadásának a 
mai asztronómiával! Előbb beszélt a Földről, mint 
a Napról, és a mi mai felfogásunk szerint csak-
ugyan így is kellett lennie; naprendszerünk vala-
mennyi bolygója gyűrűszerű leválványa lévén a Nap-
nak, erről mint égi önálló egyedről valóban csak 
akkor lehetett végre szó, mikor a leválás, illetőleg 
az új bolygók képződése befejeződött. A «negyedik 
napon». 
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Ebből azonban kétségtelen következmény, hogy 
az előző három «napot» nem értette s nem is ért-
hette 24 órás időtartamnak, vagyis a mi felfogásunk 
szerint való napnak. Hiszen kifejezetten mondja, 
hogy az égi világítók a negyedik napon kezdték el-
választani «a napot és éjszakát». Tehát előbb nem 
lehetett az így. Már pedig Mózes épen úgy beszél 
az első, második, harmadik «nap»-ról : és lőn este és 
reggel egy nap, második nap, harmadik nap, mint 
beszél az ötödik, hatodik napról. Azért bízvást mond-
hatjuk, hogy a teremtés hat «nap»-ja alatt valami 
mást, valami a 24 órás naptól különböző, hosszabb 
időtartamot kell értenünk. 

S hogy ez iránt semmi kétségünk se maradjon 
fönn, a II. fejezet elején, összefoglalván a nagy isteni 
mű részleteit, ezt mondja Mózes: «Ez az ég és föld 
e r e d e t e (tehát ime maga mondja, hogy csak eredet-
ről akart beszélni!), mikor azok teremttettek, az napon 
(ugyanaz a zsidó jom, mint előbb az egyes napok-
nál), melyen alkotta az Úr Isten az eget és földet és 
a mezőnek minden vesszejét, mielőtt kijött a föld-
ből és a tartománynak minden füvét, mielőtt ki-
csirázott». (Mintha csak mondaná : Isten a földet képe-
sítette a fű előhozatalára.) 

Az előbbi hat napot tehát itt már összefoglalva 
csak egy napnak nevezi, a mi egyenesen feljogosít 
arra, hogy a teremtés napjait meghatározatlan tar-
tamú időszakoknak tekintsük, vagyis annyi időt 
helyezhetünk oda, a mennyit csak a tudomány kutató 
munkája a fejlődés számára megkíván. 

Kedves Barátom, látja, ime így állunk Mózes 
teremtéstörténetével s azzal a bizonyos megvetéssel, 
melyben az ön olvasmányai a fajok állandóságának 
reáfogott tanítása s a fejlődésre szükséges idő hiánya 
miatt részesítik. Ilyen erős alapokra támaszkodik 
Gorka meggyőződése, mely szerint «a tudományos 
világban végleg napirendre tértek a Mózes-féle terem-
téstörténet fölött», melyet valószínűleg egyikük se 
olvasott, annál kevésbé tanulmányozóit. Ilyen érté-
kűek rendszerint azok a frázisok mind, hogy a tudo-
mány megállapított tételei ellenkeznek a Szentírással. 

Ismétlem, Mózes teremtéstörténete fenséges képbe 
foglalt vallási tanítás, mint mond ja : tanítás «az ég 
és föld eredetéről», két nagy igazságot hirdetve, hogy 
a lét a teremtés műve s hogy minden, a mi a 
Teremtő «Legyen» parancsszavára létrejött: jó. -— 
A többit, a mi a lét kezdetén túl, illetőleg innen van : 
az alakulást, a fejlődést kutatni a tudomány feladata. 
Mózes csak előszót írt a természettudományokhoz, 
azért közte és a tudomány közt ellenmondás nincs 
és nem is lehetséges. 

Hogy miért foglalta a teremtés nagy tényét épen 
hat napba, mikor akár tizenhatba is foglalhatta volna, 
és a hetedikről m o n d j a : «És befejezé Isten a hetedik 
napon munkáját , melyet alkotott vala ; és megnyugo-
vék a hetedik napon minden munkájától, melyet 
véghezvitt vala». Miért ez az anthropomorphismus? 

Ismét csak az emberért. Mózes t. i. ily módon mint-
egy az isteni előképbe beállította a Sabbatot, azt a 
nagy szociális törvényt, hogy mi is hat nap dolgoz-
zunk, a hetediken pedig megnyugodjunk, hálát ad-
ván az Istennek — s ez a harmadik vallási igaz-
ság — minden jóért, melyekben bennünket embere-
ket részesített és részesít. 

Ezt a három vallási igazságot olvassuk ki Mózes 
teremtéstörténetéből, kapcsolatban azzal a negyedik-
kel, hogy mindez az emberért van, a kinek uralom 
adatott a természet fölött, amint tényleg uralkodik is. 
Ezért drága kincs nekünk a mózesi teremtéstörténet 
és nem az esetleges s fejlődésre vonatkozó termé-
szettudományi felvilágosításokért, melyeket nem tőle, 
a vallásalapítótól, hanem a tudománytól várunk. 
Valamint az elemi iskolában, a kis bibliában is, 
ezeket a vallási igazságokat hat nap képében tanul-
juk s nem a hat napot tanuljuk, illetőleg tanítjuk, 
hogy elébe vágiunk a geologiának. Dudek. 

Egy másik levél. 
Tisztelt uram ! Megbocsásson, hogy ismeretlenül és 

fölkéretlenül intézem önhöz soraimat, de engedje 
meg, hogy egy rövid megjegyzést tehessek levelére, 
melyet a «Religio» f. é. 18. száma közöl rövid kivo-
natban. Nem a tárgyi részhez akarok szólni — azzal 
végez Dudek dr. nélkülem is — hanem csak e sza-
vaihoz: «A Haeckel-féle Welträtsel teljesen megza-
vart». Kár volt. Az egész Haeckel-féle «Világrejtély» 
sokkal közönségesebb fércmű, semhogy érdemes 
volna vele lelki egyensúlyát háborgatnia. Ön csodál-
kozik ítéletemen. Nem az én ítéletem ez, hanem a 
tudós világé. Manapság nincs a művelt világon talán 
egy valamire való természettudós sem, a ki Haeckel-
lel tartana. (A «Műveltség Könyvtárának» II. kötete 
és a «mi tudósok» Magyarországon természetesen kivé-
tel.) Hogy Haeckel igazán szép stílusától eltekintve 
minden kiváló tulajdonság, különösen pedig tudo-
mány és felelősség-tudat nélkül szűkölködik, c he-
lyen nem bizonyíthatom, de nagyon ajánlom, ol-
vassa el a protestáns és elismert tudósnak, dr. E. Den-
nertnek könyvét («Die Wahrheit über Haeckel's 
Welträtsel»).1 Meglátja belőle, hogy H. ugyan igen 
rossz tudós, de nagyon jó kliséhamisító. S ez néha 
kifizeti magát. 

Végezetül még egy szót. Ha a tudományos kön-
tös megzavarta is, úgyebár néhány Haeckel-féle ki-
fejezés sehogy sem imponált önnek? «Krisztus mé-
lyen alatta állt a korabeli klasszikus műveltségnek 
(Welträtsel 360. o.). . . Pálnak sokkal több világisme-
rete volt, mint Krisztusnak (362. o.). . . a Szentírás 
a legjobb és legrosszabb alkotórészek keveréke. 
(327. o . ) . . . Szűz Mária a katholikusok negyedik 

1 Ez a niü a világ egyik legelterjedtebb terinészjgtudo-
mányi könyve. 
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istensége. . . a szentek alsóbbrangú istenségek.. . a 
pápák is isteni rangban vannak. (321—329. o.) . . . az 
iszlám az egyisten-imádás legtökéletesebb f o r m á j a . . . 
(a mit az Úr Jézus születéséről ír, az nem való, még 
idézőjelek közt sem, a «Religio» hasábjaira) stb. stb.» 

És mit szól hozzá a többször használt igazán 
otromba szellemeskedéshez : «Az Isten a keresztény 
világnézlet szerint egy légnemű gerinces állat». 

Nem ismerem, de biztosan tudom, önnek nem 
tetszik. Nekem sem. De neki nagyon. 

Őszinte tisztelettel Ádám-fés nem majom-Jffy. 

J^ettős jubileumi ünnep a fővárosban. 
A fővárosi férfi és nő Máriakongregációk a többi 

fővárosi katholikus egyesületekkel szövetkezve 1908. évi 
május hó 31-én ünnepséget tartanak : 1. a lourdesi szent 
Szűz megjelenésének és 2. X. Pius Őszentsége pappá 
szenteltetésének ötvenedik évfordulója alkalmával. 

I. 

X. Pius pápa tiszteletére május 31-én d. e. 11 órakor 
a Kath. Kör (IV., Molnár-u. 11.) dísztermében (és szükség 
esetén ugyanakkor párhuzamosan az angolkisasszonyok 
udvarán) Radnai Farkas besztercebányai megyés püspök 
és gróf Zichy Nándor urak elnöklete alatt díszelőadás a 
következő sorrendben : 

1. Örömdal Thielentől. Előadják a növ. papok, pre-
montreiek, kegyesr. és egyetemi kongregáció egyesített 
énekkara. Vezényli : Meiszner Imre. 

2. Az elnök megnyitó beszéde. 
3. A pápaság történeti szempontból, különös vonat-

kozással hazánkra. . . Szölgyémy Ferenc, a Ferenc József-
intézet kormányzója. 

4. Ifjúsági szónoklat. Tartja Feltser Imre bh. 
5. A pápaság hitelveink szempontjából. P. Tom-

csányi Lajos S. J. 
6. Elnöki bezáró beszéd. 
7. Pápai és nemzeti himnusz. . . Közös ének. 

II. 

A lourdesi szent Szűz tiszteletére rendezett ünnepség 
sorrendje aznap délután : 

1. Gyülekezés a belvárosi templom terén 3 órakor. 
Rövid ájtatosság után 4 órakor megindul a körmenet 
a Váci-, Nádor- és Zrínyi-utcákon a Szent-István bazi-
likába. 

2. Szent-István bazilikában a! Szentbeszédet mond 
sipeki Bálás Lajos rozsnyói püspök úr, b] lorettói letenye, 
c) Magnificat, Te Deum és szentséggel áldás. 

'-Q^ !.. Budapes t . A mit azok az urak írnak, az ma mái-
elavult emberi gondolat. Legújabb művében Plleiderer, ber-
lini tanár, már ekkép fogja föl a helyzetet : «Die Reformation 
des 16. Jahrhunderts war der entscheidende Wendepunkt 
einer neuen Epoche des Christentums, nicht eine Rückkehr 
zum Urchristentum, von dessen asketischem Ideal die Refor-
matoren viel weiter sich entfernten, als je die katholische 
Kirche». (Die Entwicklung des Christentums. 1907. 20. 1.) 
Kiérzi-e az utolsó szavak megsemmisítő szarkazmusát ? Lám, 
pedig Berlin vezet. 

H. Iga l . Eletünk útjain két genius vezet: remény és 
emlékezet. Örülök, hogy emlékezetben tart szemináriumi 
életünk óta. Pedig azóta a reménylő if jakból nemde az életet 
látó s sok illusiót vesztett férfiak lettünk? Igen, mert küzdés 
az élet s a férfiú feladata küzdeni. 

K. Nógrád patak. A mult év végén volt erről rövid 
eszmecsere a «Religió»-ban, a szerző és Hölszky között. Az elég 
is volt, több beérkezett cikket nem közöltem, mert a vitának 
nehezen szakadna vége, a mi legfellebb a szorosan vett ter-
mészettudományi szakközlönybe való. Ha, mint gondolja, «a 
természettudományok ilyetén diszkreditálása annyira el-
riasztja a jószándékú, ifjabb generációt a természettudo-
mányokkal való foglalkozástól, hogy Sión várában írmagnak 
való sem marad az őrségből e nem kevésbé fontos ponton», 
vájjon az ilyen közlemény válasz, viszonválasz és hozzászólás 
nélkül maradliatna-e? Ezért nem közölhetem cikkét. 

Gy. Temesvár. Oly lapnak jelzi a «Religiot», «melynek 
olvasása a keresztény világnézetnek mindinkább szilárd és 
megrenditlietetlenebb épületét rakja le ifjú, fogékony lel-
kembe». Ennek örülök, mert csakugyan ez a célja ennek a 
folyóiratnak, azért fárad és dolgozik, hogy valamennyi olva-
sójában ezt eszközölje. Szeretetét, megértését, követését a 
szent kereszténységnek. 

Sz. Dobsina. A kérdezett híradásnak semmi alapja 
nincs. A kurzust illetőleg P. úrtól kap választ. 

G. Budapest. A kath. Sajtóegyesülettel majd foglal-
kozom. Most, a kezdetén lévén, fő óhajtásunk, hogy minél 
többen adakozzanak rá, hogy erős alapot megvethessünk. 
A fölhasználására vonatkozó eszmecserék majd aztán követ-
kezhetnek. Még sokan vannak, a kik módjukhoz képest 
hozzájárulhatnának az erős vár fölépítéséhez, de még mindig 
nem mozdulnak. Nem jól van az így, urak, értsük meg a 
kor szavát, míg van hozzávaló időnk ! 

K. B u d a p e s t . Hát az bizonyos, hogy oly szép és nagy 
kath. alkotásnak még nem voltunk tanúi Budapesten, mint a 
minő a Glattfelder dr. fáradhatatlan utánjárása és agitálása 
folytán emelt s mult vasárnap felavatott: Szent-Imre-Kolle-
gium. (Feliérvári-út 17. szám alatt.) 200 felsőbb iskolai hall-
gatóra van berendezve. Szinte a közönség lelke is megérezte, 
hogy itt valami érdemes s nagy hivatású intézményről van 
szó, oly szép és előkelő számban jött össze; egyetemi taná-
rokat még ily számban együttesen sehol sem láttunk meg-
jelenni, mint ott voltak, kivéve az egyetemen. így kellene 
sok egyéb nagy dolgunkat megvalósítanunk ; látszik, hogy 
mindenhez csak ember kell, arra való ember. Midőn vég-
hetetlen örömünket fejezzük ki e fölött, azt a tanulságot 
merítjük belőle: ime a tettek kora ma sem járt le, tehát 
tettre minden téren, kath. testvérek ! 

TARTALOM : A «Gemma fidei» himnuszai. I. Timár 
Kálmántól. — Duns Scot bölcseletének helyzete a gondol-
kodás történetében. II. Trikál József dr.-tól. — Kutatás 
Pázmány levelei után. III. Hanuy Ferenc dr.-tól. — 
A szamáriai zsidók nyomai ékiratos okmányokban. I. 
Kmoskó Mihály dr.-tól. —A paphiány és okai. III. (Vége.) 
Ochaba János dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y—la-
tol. — Irodalom. Bölcseleti félszegségek. IX. (Öntudat 
és akara lszabadság. ) Bangha Béla S. J.-től. — Kováts : 
A csanádi papnevelde története. — ú j egyetemi magán-
tanár . — Természettudományi levelek. IV. Dudektöl. — 
Egy másik levél. Adámffytöl. — Kettős jubileumi ünnep 
a fővárosban. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
T U D O M Á N Y O S , T Á R S A D A L M I É S I R O D A L M I K A T H O L I K U S F O L Y Ó I R A T 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L O F I Z E T E S I ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
« 6 . EGYETEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest , IX. ker., Fe renc -körú t 39; 

Jl «Gemma fidei» himnuszai. (n.) 

3. Néhaivaló j ó Cornel ius Nepos-szal e lmond-
ha tom : Nunc venio ad f o r t i s s i m u m . . . A tárgyalt 
h imnuszokná l sokkal ta fontosabb az a kis húsvéti 
ének, mely Laskai Ozsvát tanúsága szerint törökverő 
ősapá inknak harc i r iadóul szolgált. 

Tudvavaló , hogy daliás őseink Jézus nevét di-
csőítve indu lának a török ellen. Ezen szép szokást 
érdekesen í r ja le Laskai Ozsvát. Lehetet len megha-
tottság nélkül o lvasnunk őseink buzgóságának e lelkes 
megnyilatkozását . 

A «Gemma íídei» 64. számú szentbeszédének be-
fejezésekép m o n d j a el Laskai Ozsvát a következő-
ke t : Hec igitur est dies q u a m fecit nobis dominus 
iesus sua resur rec t ione le tam ideo et nos exul temus 
et l e temur in ea. Nam in omni natione Christiana 
credo de christi resurrectione aliquod canticum fore 
speciale. N a m devoti hungar i milites : q u a n d o debent 
confligere cum inimicis crucis christi turcis : tunc 
p r i m u m sese cohor tantes et dicentes Grates red-
d a m u s domino deo : quia in vera fide s u m u s : et p ro 
ipsa p u g n a m u s sive occ idamus sive occ idamur t r ium-
phab imus . ergo magni regis nostri christi ter nomen 
suum valentissime proc lamemus . Deinde qu idam se 
r e c o m m e n d a n t beate virgini : qu idam sanctis regi-
b u s : nonnul l i tactis suis corpor ibus dicunt Scio 
quia in novissimo die de terra su r rec tu rus s u m : et 
in ista ca rne mea videbo d e u m sa lvatorem meum. 
Beposita est hec spes m e a in s inu meo. P o s t m o d u m 
incipiunt c o m m u n i t e r canticum de resurrectione 
christi alta voce dicentes. 

Christus surrexit 
mala nostra texit : 
et quos hie dilexit 
hos ad celos vexit : 

kirieleyson : alleluya. 

Kétségtelen, hogy ez a «canticum de resurrec-
tione christi» valamelyik húsvéti éneknek első stró-
fája. De há t me ly iké? Bégi énekeskönyve inkben 
többször találunk hasonló kezdetű húsvéti éneket. 
I lyen például a Kájoni-féle «Caiitionale Cathol icum» 
181. lap ján (1719. kiadás) levő «régi ének», melynek 
eleje némi változtatással a 180. l apon sequent ia 

gyanánt szerepel ; itt a szövege megfelel a «Gemma 
fidei» szövegének : 

Christus fel-támada, 
mi bűnünket el-mosá : 
és kiket ő szerete, 
Menyországban fel-vivé. 

Kyrie eleison. Alleluja. 

Valami hasonló kezdetű ének még több is akad 
a Kájoni-féle énekeskönyvben. Legközelebb áll Laskai 
énekéhez ez a sequentia . Á m d e ennek se tud juk a 
keletkezési idejét, se pedig latin eredeti jét nem is-
m e r j ü k : ennélfogva ez a sequent ia se igazíthat el 
bennünket . Ehhez az énekhez a kulcsot a középkor i 
latin énekköltészetnek kell megadnia . 

A középkorból r á n k m a r a d t latin húsvéti énekek 
között akad «Christus surrexit» kezdetű több is. I lyen 
például azon ének, metyet Dreves 1 közöl egy XV. szá-
zadi kéziratból : 

Christus surrexit, vinctos de carcere vexit, 
Quos hic dilexit, mundi cruciamine texi t . . . 

Hasonló ehhez azon ének is, me lynek kezdő-
sorát Cheval ier 2 regisztrálja : Chris tus surrexit, v i tám 
de mor te revexit. Ezeknek azonban mér tékes a ver-
selése, mig a «Gemma fidei» énekének ütemes. Ver-
selés és ta r ta lom dolgában teljesen egyező a Laskai -
nál e lőkerülő énektöredékkel annak a húsvéti ének-
nek első strófája, melyet csehországi kéziratos k a n -
cionálék a lap ján kiadott Dreves.3 Váj jon hát ez az 
ének-e a «Gemma fidei» ének töredékének teljes szer-
kezete? Láttuk, hogy Laskai úgy adja elő ezen éne-
ket, min t speciális hazai éneke t ; ő tehát hazai ere-
de tűnek tart ja . A csehországi szöveg mindenese t re 
régibb a miénknél . A Dreves használ ta csehországi 
kéziratok egyike — cseh múzeumi könyvtár , Prága — 
a XV. évszáz elejéről, más ika — egyetemi könyvtár 
Prága — a XVI. század elejéről va ló ; azonban m i n d -
két kódex egyazon graduale énekeit tar talmazza. 
Mai gyér ada ta ink mellett ba jo s az eredet kérdését 

1 Dreves : Analecta hymnica. 45 b. Leipzig, 1904. pg. 
41, n. 45. 

2 Chevalier: Repertórium hymnologicum. T. I. pg. 193, 
n. 3245. 

3 Dreves : Analecta hymnica. I. Leipzig, 1886. pg. 99— 
100., n. 65. 
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eldönteni; így tehát — ha csakugyan ugyanazon 
énekkel van dolgunk, mint a Gemma fidei-ben — 
függőben marad a kérdés, vájjon ez az ének cseh, 
avagy magyar eredetű-e. Annyi tény, hogy ez az 
ének csupán Csehország és hazánk területére szorít-
kozott ; máshonnan még nem került elő az éneknek 
szövege. Már most lett légyen az cseh vagy pedig 
magyar eredetű, elterjedését a két országban meg-
magyarázza a folytonos cseh-magyar érintkezés. Ma-
gam részéről haj landó vagyok a csehországi szerke-
zetet azonosítani a Laskainál előkerülő töredékkel 
és ekként a csehországi szövegből rekonstruálni a 
Gemma fidei énekének teljes szövegét. Természe-
tesen matematikai pontossággal nem igazolható a 
két éneknek azonos volta. Ott kezdődik a nehézség, 
hogy a Gemma fidei-ben az éneknek csak épen az 
első strófája van meg; azonos kezdetű ének pedig 
lehetett több is. Ámde minden valószinűség szerint 
egy és ugyanazon énekkel van dolgunk a Gemma 
fidei töredékes szövegében s a csehországi szerke-
zetben. 

Már most nem lesz érdektelen ismernünk a 
gyanítható teljes szövegét annak az énektöredéknek, 
melyet Laskai Ozsvát törökverő őseink csatakiáltása 
gyanánt ad elénk ; annál is inkább, mivel hogy ezen 
éneknek gördülékeny magyar fordítását is bi r juk a 
Kájoni-féle énekeskönyv 190—191. lapján. A latin 
eredeti, a mint annak szövegét Dreves rekonstruálta, 
kilenc strófából áll. A Kájoni-féle kancionáléban 
hiányzik az 1., 7. és 8. s t rófa; az 1. strófát azonban 
rekonstruálhatjuk a 180. lapon található és fönntebb 
általunk is közölt sequentia alapján. A csehországi 
kéziratok se adják a teljes szöveget: így a XVI. szá-
zadbeli kódexben hiányzik az 1. és 9. strófa, a XV. szá-
zadiban pedig a 7. és 8. strófa. Közöljük immár 
ezen latin éneknek teljes szövegét, párhuzamosan a 
Kájoni-féle énekeskönyvben levő magyar fordítással. 

1. Christus surrexit, 
Mala nostra texit 
Et quos hic dilexit, 
Hos ad coelos vexit. 

Alleluja. 

2. Mortem morte stravit, 
Sathanam Iigavit, 
Internum vastavit, 
Patres liberavit. 

Alleluja. 

3. Hora matutina 
Virtute divina 
Surgit leo fortis 
Eractis orci portis. 

Alleluja. 

4. Mariae moerenti, 
Aromata ferenti, 
Angelus detexit, 
Quod Christus surrexit. 

Alleluja. 

1. [Christus fel-támada, 
Mi bűnünket el-mosá. 
Es kiket ő szerete, 
Mennyországban fel-vivé. 

Kyrie eleison, Alleluja.] 

2. Christus Halált meg-győzé, 
a' Sátánt meg-kötözé, 
Poklokat el-pusztita, 
Atyákat szabadita. 

Kyrie eleison, Alleluja. 

3. Szintén piros-bajnalban, 
Isteni méltóságban : 
Fel-kele mint Oroszlán, 
Poklok kapuit rontván. 

Kyrie eleison, Alleluja. 

4. A' szomorú Mariák, 
keneteket liozának : 
Az Angyal meg-jelenté, 
hogy Jesus él, hirdeté. 

Kyrie eleison, Alleluja. 

5. Cui dum obviavit, 
Se ad pedes stravit, 
Sed récusât dare 
Pedes osculare. 

Alleluja. 

6. Discipulis defer, 
Me vivere refer, 
Ut eant Galileam, 
Cernant genam meam. 

Alleluja. 

7. Jesu Christe pie, 
Restaurator die, 
Nos pusillum gregem 
Doce tuam legem. 

Alleluja. 

8. Morte surgis victa 
Tu nostra delicta 
Necans dona vitám, 
Et liane stabilitam. 

Alleluja. 

5. Magdolna meg-találá, 
lábaihoz borula : 
Azokat nem-engedé, 
hogy Maria illetné. 

Kyrie eleison, Alleluja. 

6. Tanítványaimnak mond-meg, 
hogy im élek jelents-meg : 
Galilaeában menvén 
meg-látnak dicsőségben. 

Kyrie eleison, Alleluja. 

7. [Hiányzik.] 

8. [Hiányzik.] 

9. Laus patri creanti 
Nato restauranti, 
Amborum spiranti 
Per saecula regnanti. 

Alleluja. 

9. Teremtő Szent Atyának, 
és meg-váltó Fiúnak: 
Dicsőség Szent Léleknek, 
az egy örök Istennek. 

Kyrie eleison, Alleluja. 
Amen. 

Ivájoni kancionáléjában ezenfölül ez az idegen 
versszak járul a Kyrie eleison elé minden strófához 
mint ref rén: 

Már mi mind örüllyiink 
az átokban kik voltunk, 
Christus meg-békéltetett, 
áldott Atya Istennel, 
Magát értünk áldozván. 

Ezen éneket a kancionálé régi éneknek mondj a ; 
a Kájoni féle kantionálé pedig tudvalevőleg felöleli 
a régebbi énekeskönyveket. íme bizonyság, hogy 
ezen ének szent ha jdanunkban nálunk is ismeretes 
volt. Ez is annak valószínűsége mellett szól, hogy a 
«Gemma fidei» énektöredéke azonos lehet az ismer-
tettük csehországi szerkezettel. 

Dankó hymnar iumában 1 a «Christus surrexit» 
kezdetű éneknek nincsen nyoma. A «Gemma fidei» 
adaléka tehát egyúttal némi pótlék is Dankó gyűj-
téséhez. Nekünk ezt az éneket, mindenesetre pedig 
a Gemma fidei-ben fönnmaradt első strófáját, ma-
gyar hymnariumba föl kell vennünk ; hiszen ez 
nálunk közhasználatban volt. Fontosnak kell tarta-
nunk ezt a csekély adalékot is, hiszen Dankó gyűj-
tése óta úgyis csak édes kevés történt e téren. S váj-
jon lesz-e egyhamarjában a nagynevű Dankó vállal-
kozásának hozzá méltó követője? 

Birjuk immár a hazai katholikus prédikáció és 
a hitoktatás történetének monográfiáit. Elegendő 
fény derült már egyes irodalmi művekben a magyar 

1 Dankó : Vetus Hymnarium Ecclesiasticum Hungáriáé. 
Budapestini, 1893. 
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egyházi ének történetére is. Mindazonáltal régibb 
irodalmi emlékeink theológiai szempontból való tüze-
tesebb földolgozását még mindenképen sajnálattal 
nélkülözzük. Hálás tér nyilnék itt a beható kutatásra. 
Nem volna-e például érdekes ismernünk és értékelni 
tudnunk kódex-irodalmunk misztikáját? Igazán úgy 
vagyunk e tekintetben, hogy nem ismerjük önma-
gunkat ; pedig mennyire kívánatos lenne, hogy mind-
nagyobb fényt derítsünk a régi magyar egyház egész 
beléletére. 

Bizonyára nem válik nemzeti dicsőségünkre, hogy 
például a magyar hymnografia ismertetéséhez Dankó 
óta úgyszólván csak Dreves Guido és hűséges társa, 
Blume Clemens, mindketten német jezsuiták, járul-
tak ujabb adatokkal. Vagy, hogy a magyar hagio-
graűával egyesegyedül a bollandistáknak kell meg-
birkózniok s nincs ki munkájukat megkönnyítené. 
Tisztelettel hajlok meg a tudós bollandisták alkotása 
előtt, ámde minden tudományos készültségük és jó -
akarat szülte törekvésük hellyel-közzel csorbát szen-
vedhet a magyar nyelv, a magyar történelem és 
földrajz ismeretének hiányán. Példa rá Kapisztrán 
szent János általuk publikált életirata, hol a csodák 
jegyzékében a helynevek és családnevek tudvalevő-
leg meglehetősen el vannak ferdítve; pedig épen ez 
a részlet érdekelheti a profán történelem búvárát 
is, mivelhogy a benne fölhalmozott adatok család-
és helytörténeti szempontból fontossággal bírnak. 
A bollandistáknak Kapisztránra vonatkozó kutatásai 
e szerint a magyar tudományos világ részéről még 
kiigazításra várnak. 

Föl kell vennünk a magyar hymnológiára vonat-
kozó kutatások terén is az elejtett fonalat1 és Dankó 
vállalkozásának folytatásához adatokat gyűjtse, lehető 
teljes megvilágításba kell helyeznünk régibb iro-
dalmunk enemű maradványait. Legalább ezzel is 
elősegíthetjük némiképen a magyar liturgia törté-
netének földolgozását.2 Timár Kálmán. 

Az új Syllabus dogmatikai jelentősége, (i.) 
1. A hittudománnyal foglalkozóra nézve kiváló 

fontosságú, hogy lehetőleg tisztázza az ú. n. Új Sylla-
busnak dogmatikai és jogi természetét. Erre nézve 
jónak látszik az ú. n. új Syllabusnak a régivel való 
összehasonlítása. 

A két Syllabus találkozik abban, hogy a) mind 
a kettő Bómából intéztetett a kath. világhoz, bj hogy 
mindkettő pontokra szedve itél el bizonyos tévedése-
ket, a melyek a korszellemben többé-kevésbbé ked-
vező talajra találnak, cj hogy egyikük sem fűz sem 
az egyes tételekhez, sem in globo valamennyihez 
authentikus tanbeli cenzúrát. 

1 A szerző úr, mint látom, hivatva van erre, valamint 
filologikus ismeretei is segítségére lehetnek ; vegye fel tehát 
az elejtett fonalat. Szerk. 

2 Bizony, még ennek is hiányában vagyunk. Szerk. 

De ennek dacára a két Syllabus között lényeges 
különbségek vannak, melyek megfontolásra méltók: 

aj A IX. Pius pápa által 1864. dec. 8-án kiadott 
tévedés-jegyzék hivatalosan is a Syllabus-nevet viseli 
c ímében: Syllabus complectens praecipuos nostrae 
aetatis errores. A S. R. U. Inquisitionisnak 1907. jul. 
3-án megjelent decretuma sem cimében, sem egész 
szövegében a Syllabus szót nem tartalmazza ; és 
X. Pius pápának 1907. nov. 18-án megjelent Motu 
proprió-ja, mely büntetést szab a nevezett decretum 
áthágóira, szintén elkerüli a Syllabus szót. Az új 
Syllabusnak tehát csak nem hivatalos oldalról adták 
ezt a nevet. Most persze már bajos szakítani a be-
következett gyakorlattal; de én jobbnak láttam volna, 
ha a kommentálok szintén elkerülik ezt a kifejezést, 
mert a gyöngébb idegzetű emberek előtt már ezzel 
a szóval is kísérleteket lehet idézni. 

bj A régi Syllabus 80, az új 65 tételt foglal össze. 
cj A régi Syllabus egészen más légkört iparko-

dik a miazmáktól megszabadítani, mint az új. A régi-
nek ellenlábasa az a világ, a melyet egy szóval 
racionalista és egyházellenes szabadelvű világnak 
lehet nevezni. Tételei 10 paragraphusra vannak szedve, 
melyek a következők: 1. Pantheismus, naturalismus 
et rationalismus absolutus. 2. Rationalismus modera-
tus. 3. Indifferentismus, latitudinarismus. 4. Socialis-
mus, communismus, Societates clandestinae etc. 5. Er-
rores de Ecclia ejusque juribus. 6. Errores de societate 
civili tum in se, tum in suis ad Eccliam relationibus 
spectata. 7. Errores de ethicanaturali et Christiana. 8. Er-
rores de matrimonio christiano. 9. Errores de civili 
Romani Pontilicis principatu. 10. Errores, qui ad 
liberalismum hodiernum referuntur. Mint látható, a 
régi Syllabus körül első sorban az egyházjogászok 
vannak érdekelve: a mennyiben pedig első része a 
dogmatikusra nézve is érdekkel bir, ez az érdek ma 
a vatikáni zsinatnak határozatai következtében erő-
sen elhomályosult ahhoz az érdekhez képest, a mely-
lyel a dogmatikusok a vatikáni zsinat előtt fogad-
ták. Az új Syllabus körül ellenben első sorban a 
szentírástudomány, az apologetika és a dogmatika 
vannak érdekelve. Mihelilzsch a következő pontokra 
összegezi egyes tételeit: 1. Az egyházi tanítótekin-
télyről. 2. A Szentírás sugalmazásáról és igazságáról. 
3. A kinyilatkoztatásról és a hitről. 4. Krisztus sze-
mélyéről és müvéről. 5. A szentségekről. 6. Az egy-
ház alkotmányáról és fejlődéséről. 7. A ker. tan vál-
tozatlanságáról és fejlődéséről. 

dj A régi Syllabusnál a hivatalos okmány is 
érezteti, hogy benne a pápa addigi 18 éves tanbeli 
tevékenységének eredménye foglaltatik össze. Az ok-
mány u. i. minden egyes tétel után egy vagy több 
pápai megnyilatkozásnak (1846. nov. 9., 1864. szept. 
29.; epist. encycl., litt, apóst., levelek egyes püspö-
kökhöz, allocutiók; összesen 32 okmány) kezdősza-
vait és keltét idézi, a melyek az illető tévedéssel 
előzően foglalkoztak és magyarázatára nézve irány-
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adók. Az új Syllabus ilyesféle irányításokat nem 
tartalmaz. 

e) A régi Syllabusnak története ez : IX. Pius 
1864. dec. 8-án Quanta cura encyklikát adott ki, 
melyet a hittudósok általában ex cathedra való meg-
nyilatkozásnak tartanak. Ebben az okmányban a pápa 
16 tételt vetett el. Mikor Antonelli biboros, pápai 
államtitkár, ezt az okmányt a püspököknek megküldte, 
mellékelte hozzá a Syllabust egy kisérőirattal, mely-
ben az államtitkár jelzi, hogy a pápa parancsára 
megküldi a püspököknek ezt a pápai parancsra ké-
szült tévedésjegyzéket is, melyben a pápa által addig 
elvetett tévedések azért hozatnak a püspökök tudo-
mására, mert talán az egyes püspökök figyelmét el-
kerülte egyik-másik tévedésnek pápai megbélyegzése. 
A Quanta cura és a Syllabus összehasonlítása mu-
tatja, hogy a Quanta cura által elvetett tévelyek erő-
sen érintkeznek a Syllabus 19—28. tévelyeivel; a 
Syllabus egyéb tévedései az encyklikával nincsenek 
összefüggésben. A Quanta cura nem is utal egyene-
sen a Syllabusra, csupán egy ponton jelez ennyit : 
«pluribus in vulgus editis encyclicis, epistolis et 
allocutionibus in consistorio habitis, aliisque apos-
tolicis litteris praecipuos tristissimae nostrae aetatis 
errores damnavimus». Magában a Syllabusban nem 
viszi a pápa directe a szót, a mennyiben az okmány-
nak nincsen sem bevezetése, sem befejezése. Cime 
pedig ennyit mond : Syllabus complectens praecipuos 
nostrae aetatis errores, qui notantur in allocutioni-
bus consistorialibus, in enc}rclicis aliisque apostoli-
cis litteris sanctissimi domini nostri Pii Papae IX. 
Az okmány nem jelenik meg semmiféle congregatio 
tekintélyével, a mennyiben a szöveg ezt sehol sem 
említi. A tévedések elvetése az okmányban csak a 
címben írt egyszerű szóval : errores, qui notantur 
jeleztetik. 

Ellenben az új Syllabus címében a pápa nem 
említtetik, hanem a Syllabus mint congregatiós ok-
mány jelenik meg: S. R. et U. Inquisitionis decretum 
feria IV., die 3. Julii 1907. Az okmánynak bevezetése 
és befejezése van. A bevezetésből megtudjuk, hogy a 
congregatio specialis pápai megbízásból jár t el : 
«piacúit Ssmo D. n. Pio divina Providentia Pp. X., 
ut per hoc S. R. et Inquis. Officium ii, qui inter eos 
(errores) praecipui essen t notarentur et reprobaren-
tur». Azután a congregatio kijelenti, hogy tagjai 
«propositiones, quae sequuntur, reprobandas esse 
judicarunt, prouti hoc generali decreto reprobantur 
ac proscribuntur». A tételek fölsorolása után a zára-
dék azonos azzal, a mellyel a nevezett congregatió-
nak minden egyes tanbeli decretuma napvilágot lát : 
«Sequenti vero feria V. die 4. ejusdem mensis et 
anni, facta de his omnibus Ssmo D. n. Pio Papae X. 
accurata relatione, Sanctitas Sua Decretum Em. 
Pat rum adprobavit et confirmavit, ac omnes et sin-
gulas supra recensitas propositiones ceu reprobatas 
ac proscriptas ab omnibus haberi mandavit». Ehhez 

meg kell jegyeznem, hogy a nevezett congregatió-
ban hétfőn a consultorok szavaznak, szerdán a 
bíborosok és a csütörtöki ülésben, melyben a pápa is 
mint a congregatio praefectusa jelen van, a pápa is 
hozzájárul. Természetesen ez az ülés nem mindig 
tartható meg s ekkor a pápa csupán a titkár elő-
adására adja meg beleegyezését. A pápának ilyen 
ítélete a szabályok értelmében nem különálló pápai 
ítélet, hanem csupán a praefectus approbatiója, ame ly 
által a decretum authentikussá válik ; általa a decre-
tum nem válik pápai decretummá, hanem csupán 
mint congregatiós decretum jelenik meg. A pápa 
azonban megteheti s más esetekben meg is tette, 
hogy a congregatio által kidolgozott decretumot tel-
jesen magáévá teszi s parancsot ad, hogy cimébe 
az ö neve írassék és a congregatíó előmunkálatáról 
a decretumban csak mellékesen történjék említés. 
Ilyenek voltak pl. propositiones damnatae ab Alex. 
VII. 24. Sept. 1665 és 18. Mart. 1666 (1—45. tétel), 
valamint prop. damn, sub Innocentio XI. 2. Mart. 
1679 (65. tétel). Ld. Denzinger. Enchiridion0 Würz-
burg. 254—7. és 258-63 . Az új Syllabussal X. Pius 
ezt nem tette. Zubriczky Aladár dr. 

Duns Scot bölcseletének helyzete a gondol-
kodás történetében. <m.) 

III. Az ember akaratának intellektualisztikus vagy 
voluntarisztikus, determinista vagy indeterminista föl-
fogása döntés Isten akaratának meghatározása, mi-
lyensége mellett is. Sőt e kérdések egyike, vagy 
másika mellett való állásfoglalás nyújtja egyúttal a 
szempontot Isten legbensőbb lényegének megállapí-
tására. Plato filozófiájában Isten a legáltalánosabb 
és legtökéletesebb fogalom. Aristoteles szerint Isten 
a megismerés megismerése. Szóval Isten örök gon-
dolat, végtelen értelem. 

De Plato bölcseletéből más következtetések is 
folytak. Tudjuk, hogy ő az egész világ szellemi 
ellenképét az ideákban találta meg. Az ideák össze-
függésének tökéletességéből magyarázta ki a világ-
ban tapasztalható összhangot, harmóniát. 

Ezen fölfogás azonban egy igen finom elmélke-
déshez vezetett, mely döntő jelentőséggel birt Isten 
benső lényegének s a szellemi- és anyagi világhoz 
való viszonyának megértésénél. 

A középkori arabs filozófiában merültek föl ez 
antinómiák, ma jd megbeszélés tárgyát képezték a 
keresztény bölcseletben is, hiszen a keresztény és az 
arabs filozofia között élénk közlekedés volt. Meg-
jegyzem, hogy Spinoza bölcseletén és a német roman-
tikusok spekulációin is megismerszik e gondolatok 
hatása. 

Ha Isten a legmagasabb fogalom — ebből indul-
tak ki — vagy ha a legtökéletesebb megismerés, úgy 
az minden részleges fogalmat úgy foglal magában, 
a mint a nemi fogalom felöleli a fajt s az utóbbi a 
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konkrét egyedi fogalmat. Ibn Roschel és Ibn Badja 
ezen szög alatt látták a szellemi életet, az emberiség 
gondolatvilágát. Minden egyéni gondolat voltaképen 
része egy magasabbnak, ez egy még tökéletesebbnek 
s az emberiség szellemi életét is egy magasabb szellem 
foglalja magában. A mindenségben az anyag mellett 
van a szellem s a mint az egyes dolgok az anyag 
jelenségei, az egyes emberi tudatok is az egyetemes 
szellem fölcsillámlásai. 

Ezen gondolattal összefügg egy még finomabb 
következtetés is. A szellemi élet s annak egész folyása 
Istenben öröktől fogva és szükségkép meg van álla-
pítva s a mint meg van állapítva, úgy kell annak ki 
is fejlődnie. «Ex necessitate est, ut sit aliquis philo-
sophus». A hatalmas szellemi ár kivet magából egy 
csillámot s mi azt egyénnek gondoljuk, pedig nem az. 

Nyilvánvaló, hogy itt panlogizmussal van dol-
gunk. Isten tudásából sugárzik ki minden tudás, 
mint a fényforrásból a sugár s mennél távolabb 
halad, annál gyöngébb a fénye. Az emberi lélekben 
is ebből az isteni tudásból sugárzik ki egy kis fény-
sugár. Ez a panlogizmus tehát egyúttal emanacio 
is. Albertus Magnus «de imitate intellectus contra 
Averroem» cimű művében foglalkozott e tévedéssel. 

Hol van e tévedésnek gyökere? 
A merő intellektuális fölfogásban. Ha az akarat-

nak tapasztalataitól elvonatkozunk, tényleg a gon-
dolkodás összefüggését, egymásba szövődését látjuk 
csak. Erezzük, hogy egyik gondolat min t függ össze 
a másikkal, egyik gondolatrendszer a másikkal, Aris-
toteles Platóval, ez Sokratesszel s főleg egy plato-
nikus világnézletű ember haj landó elfogadni, hogy 
törvényszerűen függ össze gondolkodásunk s lia tör-
vényszerűen, úgy Istentől előre meghatározott módon. 
Mivel az intellektualizmus az ember lényegét pusztán 
a gondolatban szemlélte, elvesztette azt az elvet, 
mely az egyes szellemi lénynek mintegy magját 
képezi és önállóságát biztosítja, tudniillik az élet-
érzést és az akaratot. 

Isten tehát örök gondolat s a végtelen megisme-
rés a lényege. Az összes fogalmak között egyúttal a 
legáltalánosabb. De az anyagi világ testi ellenképe a 
szelleminek. Olyan a kettő között a hasonlat, mint 
a valóság és tükörkép között. De a tükörkép előbb 
létezett Isten eszméiben. 

Ebből azonban igen kényes elmélkedések ered-
tek. Isten gondolatvilága végtelen tökéletes, sőt szük-
ségszerű, mert ő szükségszerű és legtökéletesebb lény. 
De ezen világ Isten eszméinek konkrét megvalósu-
lása, tehát ennek a világnak is oly tökéletesnek és 
oly szükségszerűnek kell lennie, mint a milyenek 
Isten eszméi. Lehetne-e tehát tökéletesebb világ, vagy 
pedig ebben a világban már a legfőbb cél van meg-
valósulva s oly tökéletes összefüggésben a létbe 
állítva, hogy mást nem is lehet elképzelni ? Ibn Roschel 
látta a nehézség súlyát, látta, hogy Isten akarata és 
értelme kerülhetnek ellentmondásba s Isten szabad 

akaratát, megfelelően intellektualista álláspontjának, 
egyszerűen kizárta. Az akaratot úgy tüntette föl, 
mint tökéletlenséget, mint szenvedő állapotot, mint 
változékonyságot. Az akarat csak puszta kivitele az 
isteni értelemben levő összefüggéseknek. Föltétlen 
megnyilatkozása Isten gondolatainak. 

Szent Tamás szintén intellektualista. Az akarat 
nem önálló nála, az értelem primátusa alatt van, 
tehát determinált. Szent Tamásnak föltétlen igaza 
van, mert akaratszabadság helyes értelemben csak is 
azon álláspontból kifolyólag bizonyítható be, a melyet 
ő elfoglal. De a modern filozofia a maga álláspontjá-
ból nem ad szent Tamásnak igazat, mert az akaratot 
nem annyira pszichológiai, mint fiziologiai ered-
ménynek tekinti s nem az ész, de az érzelmek veze-
tése, iranyítása alá helyezi. Az előbbi fölfogás mellett 
van szabad akarat, az utóbbi mellett nincs. 

Ezen nézőpont mellett szent Tamás álláspontja 
a következő: Isten akarhat valamit föltétlenül s akar-
hat valamint ex suppositione. Föltétlenül akarja saját 
boldogságát, saját jóságát. «Bonitatem suam Deus ex 
necessitate vult, sicut et voluntas nostra ex necessi-
tate vult beatitudinem.» Minden mást Isten csak 
annyiban akar, a mennyiben ezen főcéllal kapcso-
latban van. Ha az a más olyan, a mi nélkül a főcél 
el nem érhető, úgy azt is szükségképen kellene 
akarnia Istennek. De ilyen valami külső dologra 
Istennek nincs szüksége, mivel Isten végtelen bol-
dogságát önmagában birja. Ha tehát Isten mégis 
mást is akar, mint önmagát, azt nem oly értelem-
ben s oly szükségszerűen akarja, mint saját maga 
boldogságát. Azt csak ex suppositione akarja. Vagyis 
akarja, hogy legyen s miután akarja és a mennyiben 
akarja, annyiban ugyanazt egyszerre nem akar-
hatja. «Cum bonitas Dei sít perfecta, et esse possit 
sine aliis, cum nihil ei perfectionis ex aliis accrescat, 
sequitur, quod alia a se eum velle non sit neces-
sarium absolute, et tamen necessarium est ex suppo-
sitione. Supposito enim, quod velit, non polest non 
velle, quia 11011 potest voluntas eius mutari.» (Summa 
theol. p. I. qu. 19. art. 3.) 

A kérdés lényegét tehát szent Tamás az akarat 
milyenségébe helyezte s az antinómiát az isteni érte-
lem és akarat között elejtette. Sőt még szent Ágoston 
azon nézetét is elvetette, hogy Isten esetleg több 
világot teremtett. A mint egy Isten van, úgy egy 
világ. (Summa theol. p. I. qu. 47, art. 3.) Megjegyzem, 
a legjobb világról szóló elmélet még nem foglal-
koztatta a tudósokat. Ezt a kérdést Leibnitz vetette föl. 

Az antinómiát Duns Scot egész világosan fogta 
föl s egészen új világnézletet adott. A világban észre-
vehető nagy harmóniát, bámulatos összhangot ép 
úgy érvényre emelte, a mint kimutatta egyszersmint 
az értelem uralma alól kisikló szabadságnak is ural-
mát. Észszerűség, összhang van egyrészről, de szabad 
akarat is másrészről s mind a kellőnek egy a pr in-
cípiuma : a puszta akarat. Azért elemezte annyi 
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gonddal az akaratot és az akaratszabadságot s vég-
eredményben eljutott az akarat spontaneitásához. Es 
ezt a spontaneitást mint utolsó tényt állította oda, 
melyet tagadni nem lehet. 

De azért az egységesítés még sem sikerült. A sza-
badakarat és a gondolkodás közötti ellentét a két 
tényező természetéből s működésük módjából csak 
még jobban kiélesedett. Az akarat Duns Scotnál 
esetlegesen működik, majd akar, majd n e m ; majd 
ezt akarja, majd mást ; míg az értelmet az igazság 
irányítja, arra törekszik, azt el kell fogadnia.Duns 
Scot tehát a kettő közötti dualizmust egészen kihe-
gyezte. Elérni pedig csak azt érte el, hogy ezen 
alapon magyarázta meg a világ esetlegességét s azt, 
hogy miért létezik ép ez a világ és nem más. Más 
szóval: ez a világ azért létezik, mert Isten akar ja ; 
úgy létezik, a mint akarta s oly erkölcsi törvények 
hatása alatt állunk, mint Isten azt akarta. De mindez 
nem olyan, hogy más nem lehetne, ha ép Isten 
akarná. Az anyagi és erkölcsi világrend relativitásá-
nak gondolata domborodik ki az intellektualisták 
abszolút irányú fölfogásával szemben. 

A mint az intellektualizmus végiggondolása az 
akarat tagadásához vezetett, úgy Duns Scot fölfogása 
Occamnál és követőinél az akarat túlhajtásához, a 
merő relativitáshoz, senzualizmushoz, empirizmus-
hoz, a metafizika szétszedéséhez jutott el. A nomi-
nalizmus elérte tetőfokát. Igaz, hogy ez végleges 
szakítás volt a régi filozófiával ; de nem az empiriz-
musból indult-e ki a modern filozofiai fölfogás? 
S nem a voluntarizmus-e a modern filozofia? 

Itt tehát megint közvetlenül érintkeznek a régi 
és új filozofia Duns Scot személyében. 

Trikál József dr. 

J^u tatás Pázmány levelei után. (n.) 
A bécsi levéltárakkal nem értek még véget kül-

földi kutatásaim, habár Bécsen kívül Ausztria területén 
és Németországban folytatott nyomozásaim igen kevés 
eredményre vezettek, úgyszólván teljesen meddők 
maradtak. 

Grácban 1907. évi julius végén felkerestem a 
jezsuita rendházat és kérdezősködtem Pázmány levelei 
után, megjelentem az egyetemi könyvtárban és át-
néztem pontos indexeit, ugyanitt átvizsgáltam a stájer-
országi Landesarchiv kataloguskötetcit, utána tuda-
kozódtam a seckau-gráci püspöki levéltárt illetőleg 
a püspöki hatóságnál és az ott elsőrangú levéltár 
ismerőül megnevezett egyik gráci kanonokot, is fel-
kerestem de sehol semmi. «Pázmány — mondta ez 
utóbbi — hat mit Seckau keine Korrespondenz 
gehabt.» 

A dolog eléggé hihető. Pázmány, mint jezsuita 
volt Grácban; a megyés püspökkel közvetlen, írásbeli 
érintkezésük alig volt, a házfőnököt kivéve, az egyes 
jezsuita atyáknak. A gráci egyetem nemrég megírt 
történetének ott a helyszínén (egyet, ktár) átnézeti 

kötetében Pázmányról is nagy dicsérettel tétetik 
említés, de Grácban levő egy levelét sem tudják 
idézni. 

Grácból keltezett levélszövege van már több, 
de ezeket Pázmány Bómába, vagy Magyarországba írta. 
Magában Stájerországban talán nem is volt senki, 
a kivel levelezett. Benső ismerősei: a stájerországi 
Habsburgok 1619-től már Bécsben székelnek (II. 
Ferdinánd), levéltáruk is ide került. 

Igy já r tam 1907. aug. hóban morvaországi, cseh-
országi és galíciai hatósági levéltárakkal is. Brünn-
ben a Landes-Archivban úgy vélték, hogy náluk 
nincs Pázmánynak levele ; kizártnak pedig ilyenek-
nek ottani fennmaradása nem mondható, ha számba-
vesszük, hogy Pázmány Morvaországban két uradal-
mat (Wsetin, Littenschitz) vásárolt meg unokaöccse : 
Pázmány Miklós részére. 

Meddő volt tudakozódásom és kutatásom és (a leg-
több helyen az egyszerű tudakozódásra tagadó választ 
nyervén, nem is kutattam) az olmützi érseki levéltárban 
(Kremsier), a prágai Landes-Archiv-ban (a cseh mú-
zeum épületében), a prágai Múzeum-Bibliothekben 
(u. o.), az ottani Statthalterei-Archivban (a Hradsin 
tövében levő helyt, épületben), a prágai érseki levél-
tárban, a prágai egyetem (Clementinum) könyvtárá-
nak kézirati osztályában. 

Legfeltűnőbb ezen meddő eredmények közül az 
olmützi érseki levéltár meddősége. Az olmützi érsek-
nek levéltára és kéziratokban is gazdag könyvtára 
nem Olmützben, hanem Kremsierben van, az ottani 
érseki nyári palotában ; úgy a könyvtár, mint a levél-
tár élén egy-egy olmütz-egyházmegyei pap áll. A le-
véltár élén álló papnak neve: Snopek. Igen előzékeny 
ember, azelőtt plébános volt, de történelmi ismeretei 
miatt az érsek a levéltár élére helyezte. Töviről-
hegyire ismeri a levéltárat és az első kérdésre apo-
diktikus választ tudott adni kérdésemre, t. i. hogy 
nincsen Pázmány-levél a levéltárban ; pedig ő is 
tudott az összeköttetésről Pázmány és Dietrichstein 
herceg olmützi püspök (1599—1636.) között. (Érsekség 
csak 1777 óta.) Pázmánynak ugyan sok levelére 
akadtam a bécsi császári udvari levéltárban és itt 
Kremsierben egyre sem. Alig hihető azonban, hogy 
a Pázmány állal Dietrichsteinhoz Morvaországba és 
pedig rendszerint Nikolsburgba (a Dietrichstein család 
ősi fészke mai napig) írt levelek mind Bécsbe kerültek 
volna. Nikolsburgba akkor 1908. aug. hóban nem 
mehettem, mert Brünnben és Kremiserben úgy értesül-
tem, hogy még külön folyamodás esetében is igen 
nehezen fogok engedélyt kapni a kutatáshoz. Azóta 
mégis sikerült már engedélyt kapnom Nikolsburg je -
lenlegi urától : Hugo Alfons, Fürst von Dietrichstein, 
Graf Mensdorff-Poully-tól (a Dietrichstein család 
férfiága 1858-ban kihalt). E nyár folyamán fogok 
ellátogatni a levéltárba; az eredmény igen kétes, 
mert a levéltár kezelője szerint a katalógusban nincs 
nyoma a Pázmánnyal való levelezésnek. 
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Kremsiert magát, főleg az érseki palota és a 
mellette fekvő óriási park miatt érdemes megnézni. 
A kastélyt és a parkot Lichtenstein Károly gróf, 
olmützi püspök készíttette 1680-ban. Valóban feje-
delmi park, évszázados faóriásokkal, tavacskákkal, 
csatornákkal, raj tok átvezető hidacskákkal. Mindenütt 
egy letűnt nagyság oroszlánkörmeire ismer az ember. 
Most már nem szoktak itt lakni az érsekek, azért a 
park kissé ódonnak látszik. Egyébként is történelmi 
levegőt érez a magyar itt Olmütz körül. 1497-től 
1540-ig Thurzó Szaniszló magyar ült itt a püspöki 
trónon ; hírneves humanista, a reformáció elszánt 
ellenfele. Utána a legnagyobb az olmützi püspökök 
között épen az, a ki Pázmánnyal levelezett : 
Dietrichstein Ferenc herceg, bibornok, a ki Morvaor-
szágban az ellenreformáció zászlaját diadalra juttatta. 

Galíciában Krakó városát kerestem fel és kutat-
tam az egyetemi könyvtárban, átnéztem továbbá a 
krakói akadémia levéltárállományának katalógusát, 
személyesen tudakozódtam a krakóvárosi és a 
káptalani levéltárban, de mindenütt semleges ered-
ménnyel. A Czartoryski muzeum akkor épen zárva 
levén, annak átkutatása, ha időm jut reá, ez évnek 
feladatai közé sorakozik. 

Németországban következő helyeken kutat tam: 
Drezda : 1. Ivönigl. Statsarchiv, 2. Königl. Öffentliche 
Bibliothek. Berlin: 1. Königl. Geheim. Staatsarchiv, 
2. Königl. Hausarchiv (Charlottenburg), 3. Kön. Biblio-
thek. Boroszló : 1. Erzbischöfl. Archiv und Bibliothek 
(külön épületben, együtt az egyházi múzeummal). 
2. Staatsarchiv. 

Ezen lelőhelyek közül csakis a berlini kir. könyv-
tárban találtam az előző cikkemben már említett 
levelet (a gróf Badovitz-féle Autographen-Sammlung-
ból került ide Berlinbe). 

Szászországban és Poroszországban egy speciális 
levelezés után kutattam : a Brandenburgi Katalinhoz, 
Bethlen Gábor özvegyéhez írt leveleknek igyekeztem 
nyomára jönni. Pázmány Brandenburgi Katalinnal 
levelezett, úgy Bethlen életében, mint az után, sőt 
ezen utóbbi időszakban épen Pázmány volt főtámasza 
Brandenburgi Katalinnak az udvarnál az észak-keleti 
magyarországi Bethlen-bir tokok (Munkács) és a 
fejedelemség megtartása tekintetében, Bethlen István, 
majd I. Bákóczi György életében. 

Brandenburgi Katalin végre is átengedte birtokait 
I. Bákóczi Györgynek és Bécsben 1639-ben ujabb há-
zasságra lépett Ferenc Károly sachsen-lauenburgi her-
ceggel és mint ennek felesége, meghalt 1644-ben 
Schöngen várában és eltemettetett a lauenburgi egy-
házban. 

Már most azt véve alapul, hogy alig gondolható, 
hogy Brandenburgi Katalin Pázmánynak hozzá intézett 
minden levelét Magyarországban hagyta volna, az 
után kutattam Drezdában és Berlinben, főleg a char-
lottenburgi levéltárban, nem került-e oda Branden-
burgi Katalin halála után az ő levelezési hagyatéka? 

Egyik helyen sem találtam meg ; dacára, hogy Char-
lottenburgban pontosan átnéztem a Brandenburgi 
Katalinnak az ő fivéréhez: Georg-Wilhelm branden-
burgi választófejedelemhez (a «Grosser Kurfüst»-nek 
atyja volt ezl) intézett leveleit. 

A két említett helyen azt ajánlották, fordulnék 
Hannoverbe, vagy pedig Mecklenburg-Strelitz-be, 
talán a lauenburgi ág kihalta után odakerült a ke-
resett correspondentia? Először Hannoverbe írtam az 
ottani állami levéltárhoz ; a válaszban a levéltár-
igazgató a zerbst-i hercegi levéltárhoz utasított, innét 
pedig a mecklenburg-strelitzi nagyhercegi levéltár-
hoz ; de itt sem volt semmi. Az egész nyomozás több 
hónapot vett igénybe. 

Brandenbuxgi Katalinnak az országból esetleg 
magával kivitt levelezése elveszettnek tekintendő. 

Hosszas írásbeli nyomozást kezdtem Pázmány-
nak a lengyel királyi családdal való levelezése 
(II. Ferdinánd nővére lengyel királyné) kifürkészése 
végett is. Krakkóban megtudtam, hogy a régi lengyel 
királyi levéltár jelenleg Varsóban van (a lengyel 
királyok épen 1630. körül tették át ide székhelyöket 
Krakkóból); ide fordultam tehát. Varsóból azt vála-
szolták, bogy a lengyel királyság diplomáciái termé-
szetű levelezései a moszkvai külügyi levéltárban 
(«Archives Centrales des affaires étrangères à Moscou) 
vannak; ide is írtam. Innét azután azt válaszolták, 
hogy Pázmány és a lengyel királyi udvar közti le-
velezésnek nincsen nyoma az említett levéltárban. 

1907. év szeptember hóban az esztergomi primási 
levéltárban és az esztergomi káptalan hites levél-
tárában és magán levéltárában kutattam néhány 
hétig. A régi primási levéltárnak egy, Pázmány-
levelekbén igen gazdag része az ú. n. Archívum Sae-
culare, a melyben a prímásoknak, mint első közjogi 
szerepet betöltő méltóságoknak, országos dolgokban 
folytatott levelezése foglaltatik a királlyal, nádorral 
stb. míg az «Arch. Ecclesiasticum Vetus»-ban az egy-
házmegyei ügyekre és személyekre vonatkozó hiva-
talos levelezések vannak. Fraknói Vilmos ezen levél-
tárat már tüzetesen és kimerítően átkutatta ; itt, 
valamint a káptalani levéltárban eszközölt kutatások-
kal nem volt már lehetséges űj szöveget találni. Az ösz-
szes eredmény : az említett három levéltárban körül-
belül 90 levél volt. Még egy utólagos betekintésre 
lesz azonban szükségem ezen évben, mert némely 
nem Pázmány kezével írt, általa alá sem írt iratot, 
mint utólag vettem észre, Fraknói püspök úr Páz-
mánynak tulajdonit, holott én akkor azokat átolvasván, 
a Pázmány-provenienciát megállapítani nem tudtam. 

Esztergomban egyébként is lesz még dolgom. Ké-
résemre ugyanis az érseki hatóság felhívta az esz-
tergom-főegyházmegyei plébánosokat, hogy a kiknek 
Pázmány koráig visszanyúló levéltáraik vannak, 
néznék át azokat és ha Pázmány leveleket találnak, 
küldenék be rövid használatra az érseki hatósághoz, 
a hol én azokat lemásolni fogom. 
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Ugyanerre kértem fel az esztergomi főegyház-
megyéből kihasított Besztercebánya, Rozsnyó, Szepes 
egyházmegyék püspöki hatóságait, valamint a nyitrai 
püspöki hatóságot is, ez utóbbit azért, mert 1776. 
évben az esztergomi egyházmegyéből 13 plébániát 
átcsatoltak a nyitrai püspökséghez. 

A budapesti levéltárak adták a legtöbb anyagot, 
elsősorban az Országos Levéltár és pedig annak : 
Kancelláriai, Kincstári és Erdélyi osztályai. A kutatás 
itt elég nehézkes. Igen ri tkán lehet az indexek alapján 
megtalálni a Pázmány-leveleket, hanem át kell nézni 
halomszámra azon alosztályok akta-fasciculusait, a 
melyekben sejt az ember Pázmány-leveleket. Még 
legkönnyebb azokat megtalálni a kancelláriai osztály-
ban, mert itt «Litterae Archiepiscoporum » alatt egy 
csomóban kb. 40 levél volt, mind a M. Tudományos 
Akadémia adományából, mint a leveleken olvasható 
könyvtárjegy mutatja. A kincstári levéltárban vannak 
a Mária Terézia és II. József alatt megszüntetett 
szerzetesrendeknek levéltárai is ; itt a jezsuita kollé-
giumok levéltárai adtak legtöbb Pázmány-levelet. 
A budapesti tud. egyetem alapvető okmányai is itt 
vannak a nagyszombati kollégium iratai között. 
Az Erdélyi osztályban Pázmánynak néhány (részben) 
chiílre-ekkel írt levele is van, I. Rákóczi Györgyhöz, 
a desiífrirozást már Ötvös Á. és Beke nagyobbrészt 
elvégezték.1 

Az Országos Levéltárból összesen kb. 160 Páz-
mány-levél került elő. 

Közel ilyen számü Pázmány-levél van az Egye-
temi könyvtárnak, fönt már említett: kézirat-kollek-
cióban (Pray, Hevenesi, Kaprinai), kisebb részben csak 
másolatok. 

Pontos számokat nem tudok mondani, mert 
gyűjteményem időszerinti sorrendben van kötegelve, 
összeolvasni a lelőhelyek szerint fáradságos dolog 
volna. 

A M. Nemzeti Múzeumban a Múzeum könyv-
tárának kézirati törzsállományából néhány eredeti 
Pázmány-levél került csak elő ; az ott elhelyezett 
családi levéltárakból pedig összesen 3—4 drb. A Tört. 
Társulatnak a Múzeumban elhelyezett letétében szintén 
néhány Pázmány-levelet találtam, Dedek Crescens úr 
útmutatása alapján. A Múzeumban levő levelek ki-
keresését Fejérpaíaky László könyvtár-igazgató intéz-
kedése folytán: Aldássy dr. levéltárőr volt szives 
végezni. 

A Múzeumban az ottani kézirat-gyűjteményekben 
(Jászay, Széchenyi) talált levélmásolatok száma is 
felszökött 20—25-re, a melyekhez j árulnak a Fraknói-
féle másolatgyüjteményből lemásolt levélszövegek 
(kb. 60.) 

A M. Tud. Akadémia könyvtárában Pázmánynak 
csak két eredeti levele maradt fenn (Dallos Miklós 

1 Ötvös Ag. Rejtelmes levelek I. Rákóczi György korából. 
Kolozsvár, 1848. 

győri püspökhöz) és egy Pázmány-levélnek másolata, 
melyet Pázmány sajátkezűi eg írt egyik nyomtatott 
munkájához hozzáfűzött tiszta lapokra (Böythi István 
németújvári lelkészhez, közölte már Fraknói). 

A folyó évre Ausztriában és Esztergomban 
szándékolt pótkutatásokon kívül munkaterem lesz : 
München, Zágráb, Pannonhalma, Kismarton (herceg 
Esterházy M. levéltára) Pozsony, N.-Szombat (város), 
Nyitra, Besztercebánya, Rozsnyó, a bányavárosok, Eger, 
Szepeshely, Lőcse és a szepesi városok, valamint az 
ország főbb családi levéltárai, valamint azon városi és 
vármegyei levéltárak, a hol Pázmány-levelet sej-
teni lehet. Ez iránti engedélyt kérő, vagy tudakozódó 
leveleimet részben már szétbocsátottam. Győrött e 
héten kutattam át a székeskáptalan hites- és magán-
levéltárát, a püspöki levéltárat, a vármegyei levél-
tárat és a győri szemináriumi (nagyszabású) könyv-
tárnak kéziratgyűjteményét, de csak a hites levél-
tárban találtam egy, a magánlevéltárban három, 
eddig előttem ismeretlen levelet Pázmánytól, de ez 
utóbbi levéltárban megtaláltam még három Pázmány-
levélnek eredetijét, a mely már Millernél (1) és 
Fraknóinál (2) megjelent. 

Köszönettel veszem mindenkinek szives közre-
működését. Az is nagy szolgálat volna, ha valamely 
levéltárról egyik-másik olvasó jelenthetné nekem, 
hogy ott ne keressek, mert ott nincs semmi. 

Hanuy Ferenc dr. 

Jl szamáriai zsidók nyomai ékiratos okmá-
nyokban. (n.) 

Mielőtt Schiffer művének ismertetéséhez és az 
északi törzsekre vonatkoztatott adatok elbírálásához 
fognánk, előbb olvasóinknak egy kis magyarázattal 
tartozunk a sémi tulajdonnevek természetét és vallás-
történeti jelentőségét illetőleg. 

Mai napság a tulajdonnevek történeti jelentősége 
vajmi csekély. Korunk hamar felejt. Sok mai ember 
bizonyára nehezen tudná megmondani, hogy is hív-
ták dédapját. Azonfelül a különböző eredetű népek 
összekeveredése Európában oly arányokat öltött, hogy 
a kontinens egyes országaiban a személynevek vise-
lőikre vonatkozólag vajmi kevés jellegzetest árulnak el. 

Nem úgy a régi szemitáknál. Azoknál a tulajdon-
névnek a legrégibb időktől fogva sokkal nagyobb 
jelentősége volt, mint napjainkban. Az Ószövetség 
nem hiába írja le olykor szinte érthetetlen körül-
ményességgel egyes bibliai személyek nevének törté-
netét. A sémi fölfogás szerint ugyanis a névnek 
mintegy mágikus hatása van, mert a név, hogy Plátó 
iskolájának szavaival éljek, az individuumnak mint-
egy idealizált lényege, élete, melynek a test holta 
után sem szabad megsemmisülnie, hanem az utódok 
emlékében tovább kell élnie. A szemita a legnagyobb 
csapások egyikének tartotta, ha valaki ivadék nélkül 
halt meg és így «emléke» feledésbe ment. Ismeretes, 
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hogyan gondoskodott a törvény az ú. n. leviratusi 
intézmény által a zsidók «nevének» megmentéséről. 
Ha a zsidó fiúútódok nélkül halt el és felesége 
özvegyen maradt, az asszonyt a fiatalabb testvérnek 
kellett elvennie és «snscitare semen fratris sni.» 
(Deut. 25j Ruth. 45) 

Ennek a fölfogásnak néha vallásbölcseleti háttere 
volt. A szemitának egységesen vallásos világnézlete volt, 
mely az élet összes mozzanatait felölelte és az isten-
ségre visszavezette. Evilágnézlet szeiint, mely minden 
valószínűség szerint Délmezopotámiában keletkezett 
és onnét terjedt el a többi sémi népek között, a lát-
ható világ az égi, láthatatlan világ képe, visszatük-
röződése. Egyik-másik olvasónk erre talán azt találja 
majd mondani, hogy e mondás anachronizmus és 
hogy mi itt a plátói bölcselet ismeretes axiómáját : 
Tiäaa áváy/.rj xóvoe töv xóafxov eíy.óva xcvoç efvac (Phaedrus, 
250 A) a sémi népek javára akarjuk írni. A való-
ságban Piátónak az ideákról szóló elmélete igen régi 
és a hires bölcselőnél legalább is másfél ezer évvel 
idősebb.1 

A babyloni fölfogás szerint továbbá az égi, trans-
cendentális világnak írott könyve a csillagos ég, a 
melyről a földi lét jelene és jövője leolvasható. A boly-
gók az istenek akaratának hirdetői. A ki ismeri j á rá -
sukat, tudja titkos jelentésüket, az égből leolvashatja, 
mi történik a földön és mi vár a halandókra. E gon-
dolatban gyökeredzik az astrologia, a lioroskopok 
vetése s az egész bábeli omenirodalom, mely a 
köznapi élet eseményeinek körülményeit a csillagok 
állásával hozta összefüggésbe s így akarata fölleb-
benti az ember sorsát elfödő titokzatos fátyolt.2 

Érthető tehát, hogy abban a pillanatban, midőn 
az a babyloni anya egy új életnek adott létet, mely-
hez annyi remény, annyi szorgos aggódás fűződött, 
az újszülött szülei félő reménnyel tekintettek a csilla-
gos égre, a sorsnak e nyitott könyve felé; és midőn 
gyermeküknek nevet adtak, a nagy istenek oltalma 

1 Már a Hammurabi-kódex (II. 29—31) szerint Samas 
(a nap-isten) sippar-i temploma «olyan mint az égi ház» (kí 
su-ba-at sa-ma-i ; v. ö. Winckler, Die Gesetze Hammurabis 
in Umsclir. u. Übersetzung, Leipzig, 1904 p. 4). Nabukadrezar 
azzal dicsekszik, hogy a bábeli «Ezida»-templomot égi terv 
szerint építette (ki-ma si-tir-ti sa-ma-mi v. ö. Winckler, Alt-
babylonische Keilschrifttexte, Leipzig, 1892. p. 32). Ugyanazt 
mondja Sin-ahê-irba az általa újjáépített Ninive tervéről : 
Azon napokban Ninua városát illetőleg a mely az örök 
alapkövet, az örökkévaló alapot, melynek alkotása az égbol-
tozat írásával (a zodiakussal) együtt alkotódott, tartalmazza . . . 
(i-na ú-mi-su-ma Ninua ma-hâ-zu . . . sa . . . ki-rib-su tim-me-
en-nu da-ru-u, du-ru-us sa-a-ti sa ul-tu ul-la it-ti si-tir bu-ru-
um-mê is-rat-su is-rit-ma 1. Meissner u. Rost, Die Bauinschrif-
ten Sanheribs, Leipzig, 1893. p. 6). Ezekből a példákból vilá-
gosan látható, hogy Hammurabi és királyi kollégái az álta-
luk emelt templomokat bizonyos előrelétező égi kultusz-
helyek földi realisatiójának, megvalósításának tartották. V. ö. 
Jeremias, Das A. Test, im Lichte d. a. Orients, Leipzig, 1904. 
p. 50 sq. ; u. az, Babylonisches in N. Test. Leipzig 1905. p. 62. 

2 Erről 1. Weber, Die Literatur der Babyloner und 
Assyrier, Leipzig, 1907.189—196. 11. 

alá óhajtották helyezni, hogy gyermekeiktől a kér-
lelhetlen fátum csapásait elhárítsák. 

Az ékiratos nevek tényleg nagyobbára theopho-
rikusan vallásosak, vagyis a legtöbb valami istenség 
nevével tevődik össze.1 A profán természetű nevek 
aránylag ritkák, olyannyira, hogy már az ékiratos 
személynevekből magukból nyerünk némi betekintést 
Mezopotámia régi lakosainak vallásos életébe. 

Az ilyen theophorikus nevek előkelőbb csalá-
doknál háromtagú önálló mondatok. Alanyuk a 
numen, az istenség neve, tárgyuk és állítmányuk 
pedig arra a hatásra vonatkozik, melyet a numentől 
vártak, avagy neki tulajdonítottak. Állításunk igazo-
lására elég lesz fölhoznunk néhány ismertebb nevet : 
Nabukadrezar = Nabú — kudur — usur = Nabű (Mer-
curius vagy Hermes) a határt oltalmazd ! Szancherib = 
Sin — ahé — irha = Sin (holdisten) a testvéreket meg-
sokasította ; Assur — báni — apai = Assur gyermeket 
nevel ; Aszarhaddon = Assur — ahé — idinna = Assur 
testvéreket adott. Előfordulnak háromtagú nominális 
mondatból álló nevek is, mint pl. Tiglatpileszar = 
Tukulti — apai — ésarra = reményem Esarra (tem-
plom) gyermeke. Szegényebb osztályok gyermekeinek 
meg kellett elégedniök két tagú vagy verbális, vagy 
nominális mondatból álló névvel, a szerint a mint a 
mondat állítmánya verbum vagy nomen. Ilyenek pl. 
Samas — nüri = Samas az én világosságom; Nabű — 
abí = Nabű az én atyám. 

A bibliai tulajdonnevek nagy része ehhez a 
típushoz tartozik, mint pl. Jó — nathan = Jahwe adott ; 
Elisa' = istenem az üdvösség.2 Ezek mellett azonban 
igen gyakoriak az egytagú nevek is (pl. Jákob, József) 
melyek viszont az ékiratos i rodalomban alig fordul-
nak elő. 

Ezek után, azt hisszük, senki sem fogja túlzás-
nak tartani, ha azt mondjuk, hogy számos esetben 
a theophorikus nevek természetéből biztos követ-
keztetést vonhatunk tulajdonosaiknak úgy vallására, 
mint nemzetiségére nézve. Kmoskó Mihály dr. 

A felekezetnélküli internátusok kérdéséhez. 
A család helyettesitője a nevelésben egyre tovább 

az internátus lesz. Egyre szaporodnak ez intézetek. 
Az állam az iskolákban kihasználja a felekezeti vallás-
oktatást, politikából, a kormányzás könnyítésének 
előkészítésére. Az internátusokban megfeledkezik erről 
a szempontról ; s nemcsak az állam, hanem a 

1 L. C. H. W. Johns, An Assyrian Doomsday Book, or 
Liber censualis of the district round HarrAn. Leipzig, 1901. 
p. 11. sq. (Assyriologische Bibi. XVII). 

2 Nagyon gyakoriak az ily nevek a nesztoriánusoknál a 
VII—VIII. században. Ezek között előfordulnak úgy arámi 
mint perzsa nyelven olyanok, mint pl. : Märän-'ammeh = 
urunk (t. i. Jézus) van vele ; Iső' — d e n a h = Jézus fölkelt ; 
Boht — Isö' = Jézus ajándéka; Iső' — dad = Jézus adta ; Isö' 
sabrän = Jézus a mi reményünk ; Jahb — allâh = isten adta ; 
Mesilia — zeka = Jézus győzött, stb. 
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társadalom is, melynek sok előkelő tagja alapít 
internátust. 

De tudunk a dolog kifogásolására egyebet is. 
Vegyük csak a kérdést az egyéni és közboldogulás 
szempontjából vizsgálódás alá. Szeretnénk figyelmét 
felkelteni a kérdés iránt azon felsőbb társadalmi 
rétegnek, mely ujabban sokat alapít; aztán egy-
általában a nagyközönség érdeklődését is, megérez-
tetve vele igényeit, melyeket magából alig-alig tud 
kiváltani — a saját é rdekében . . . 

1. Vagy menedékhely csupán az internátus, vagy 
pedig állandó körülölelése, programmszerű fejlesztése 
a gyermeknek. Mindegyik szempontból szerepet ját-
szik a vallási elem, mely különben az egész életet 
is átszövi. 

Ha menedékhely, akkor necsak anyagi támogatást 
adjon; ez egyenlő értékű az alamizsnával. Erkölcsi 
palástot is borítson azokra a fázékony, gyönge vállakra, 
ügy bocsássa őket vissza az élet hidegébe. A fáradtan 
betérőt melengesse erkölcsi meleggel is ; épen akkor 
a legfogékonyabb a lélek a nemesedésre, midőn meg-
tört és azután lábbadozó. 

Vegyük már most az internátust a szokottabb 
fogalmában. A hogyan az állami vagy községi iskola 
kielégíti mindegyik felekezetet úgy a hogy a hittan-
tanítás és templomba-járatás körében, vájjon ily 
módon, azaz e módnak egyik felével, az istentiszteletre 
járatással eleget tehetne-e a vallási szempontnak az 
internátus is? Bár neki nem az ismeretközlés a 
programmja, hanem az átlagos felfogás szerint az 
iskola közelében való vegetáltatás, melyet a modern 
gondolkozás könnyen képzel el vallás nélkül. Azon-
ban a vegetáltatáson kívül ott van még a rendes 
vegetálásnak, a rendes életmódnak szempontja is, 
melyre szintén figyelemmel kell lennie az internátus-
nak, már csak a saját fennálló rendjének érdekében 
is, ha már a messzebb jövő előkészítésének gondolata 
nem foglalkoztatná. 

De ha az internátusokban is kezdenének gon-
dolni a gyermekekre vallási szempontból, mi lesz a 
vallási nevelés felekezeti árnyalatai mellett a gyer-
mekek «egységes» társadalmi érzésének fejlesztésével ? 
Vagy inkább csak egy felekezeti jellege lehet az 
intézetnek? 

Itt az állami és felekezeti nevelés és tanítás 
bonyadalmas nagy kérdésével állunk szemben. Kísért-
sük meg ezt megoldani. 

2. A felekezetek és a nemzetek, mint társadalmi 
különválások, nem egyforma tünetek, nem egyformán 
igazolhatók. 

A nemzetekreoszlás a nyelvi, földrajzi és politikai 
alakulások bonyadalmával egészen más alapon áll, 
mint a vallási elszakadozás; ez utóbbi már lelkibb 
terület s még hozzá jórészt a transcendens talaj kényes 
területe. Nemzetekre osztódni természetesebb valami 
volt. Felekezetekre ? — e kérdésnél egy-két pillanatra 
a vallásbölcseleti térre kell kitérnünk, miután a ben-

nünket mélyen érintő kérdéseknél mindig a dolgok 
mélyére kell leszállnunk. 

A mai átlagos világfelfogás gyöngeségét, vigasz-
talanságát leginkább jelemzi az, hogy bizonyos unalom-
mal néznek az emberek a végső igazságokkal elő-
hozakodókra. Ez az unalom csak az üresség ásítása 
és a beteges bágyadtságé. . . 

Igazoljuk röviden a vallási alap szükségességét. 
Mert nem elégszünk meg az élettel úgy, hogy az 
csak egy exkurzió legyen a semmiből vissza a sem-
mibe s mert szivünk elégedetlenségét — a reveláció 
magasabb szempontjaitól most eltekintve — eszünk 
világa mellett is be tudjuk tölteni annak belátásával, 
hogy a dolgok végessége nem állhat úgy saját véges-
sége határán, hogy a semmivel érintkezzék s így a 
végtelenig el kell mennünk, ezzel ott vagyunk az 
abszolútnál, Istennél. Az abszolút ellen az élet szen-
vedései föl-föl lázítják ugyan az elernyedt lelket, ki 
az ő kisebb végtelenségének csodás forrását, a szabad 
akaratot meg nem becsülve, ellöki magától — de 
csak ideiglen — az erőkifejtéssel való boldogság-
alkotás nagy elrendelőjét, az Istent. A teljes beillesz-
kedést a világrendbe, a relatívhoz és az Istenhez 
való helyes viszonyunkat a megváltásban látjuk meg-
koronázva. Az Isten érintkezése az emberrel s az 
emberé a szenvedéssel, Jézusban kristályosodik ki. 
A szív rejtelmes hódolatával és ragaszkodásával 
nézett s néz is mindig a világ a Megváltó a lakjára ; s 
csoportosuljon bár köréje az első régi s Hozzá leg-
közelebb álló körben vagy a később ebből kiszakadt 
csoportok (felekezetek) akármelyikében, az egyéni 
szív mindig a legmagasabbhoz érzi magát kötve O 
Benne . . . De az egyéni érzésünkön kívül ott van még 
lényünk társadalmi oldala is. S a körnek, melyben 
Jézus köré szőjük magunkat, Jézus pásztori nevében 
egységesnek kell lennie. 

Ha azelőtt s főleg az újkor elején zavarok voltak 
az egyházban, azokat mindenesetre meg kellett szün-
tetni s meg kellett szüntetniök főleg azoknak, kik fel-
tűnően szivükre vették az egyház ügyét. De hogy 
kelhettek síkra annak védelmére, mikor azután csak-
hamar otthagyták az elszakadással? S a mit ott-
hagytak, az nemcsak nagyobb maradt, mint az ő 
törédékességiik, hanem az első kialakultság teljes-
ségében is megmaradt. Nem volt az oly korhadt, 
hiszen még mindig él és virágzik; s a megújítását 
csak egyetemes érvényű lépéssel, nem pedig szaka-
dással lehetett volna megcsinálni. Az elszakadtak a 
«régi» helyeshez sem tértek vissza, mert a régi alap-
ban az uralkodó elvek legelsői közt volt az egység 
elve i s . . .Az elszakadtak a hittételek megnyirbálásá-
val is akartak reformálni, mintha a hitnek misztikus 
területén nem volna mindegy, hogy ha az eszüket 
már egyszer meg kell adniok, akkor több vagy kevesebb 
számú tételnek adják meg, hozzá mikor azokat a 
tételeket — isteni kinyilatkoztatás alapján — egy 
náluk időben és számban hatalmasabb csoport oly 
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jól megtartotta és a lelkek egységét is biztosította 
általuk. S mintha az egyház saját szervezete nem 
nyújtott volna több módot a javításra, mint az 
elszakadás; a trienti zsinattal orvosoltattak a bajok 
(a zsinati közvélemény kialakulásában nagy a 
szabadság) s a mit ott megalkottak, az belülről job-
ban használt az egyháznak, mint a szakadás kívülről 
az elszakadtaknak, kik a tagadás lejtőjén egyre jobban 
esnek széjjel. 

3. A kereszténység óta tehát fölösleges volt a 
felekezetre-szakadás. Egyháznak egyáltalán kell lennie, 
mert kollektiv jelenség a vallás, az emberek viszonya 
Istenhez : ámde legyen egy a kollektivitás. Egyébiránt 
oly vékony alapon keletkeztek azok a katholicizmus-
tól elvált felekezetek, hogy visszatérhetnek még, egy 
kis magukbamélyedéssel, az elhagyott anyához. Fej-
lesszék magukat — teljes szabadságukban s a mások 
iránt való teljes türelemben — Jézus körül ; az egység 
eszméje és érzése majd áthatja őket egyre jobban s 
visszahozza az első egységnek körébe. 

De ha már nem lehet máskép, legyenek százszor 
inkább különböző felekezeti iskolák s internátusok, 
mintsem vallás nélkül. 

A vegyesség bajos a nevelésben, melynek nagyon 
is egységesen, összhangzatosan kell mennie. Igazán 
csak külön felekezeti iskolákkal és intézetekkel 
lehetne itt a bajon segíteni. Hogy a különböző 
felekezetű gyermekek együtt nevelkedve az egymás 
iránt való türelmet jobban megszoknák: ez jelentős 
volna akkor, ha nem volna jelentősebb dolog az 
intenziv vallásos nevelés, mely csak egységes eljárás-
sal adható egy gyermekcsoportnak. A nevelés e mód-
jánál a türelem tanítása is természetesen komoly 
követelmény s így az életben az ellentétek nem lesz-
nek majd oly erősek. Különben gondoljuk meg csak 
j o b b a n : az élet a felekezeti szinek kis súrlódásaival 
sokkal kevésbbé bajos, mint a vallástalanságnak az 
űrbe siklató simaságával. 

Az iskolák valamennyiének felekezetivé tétele 
egyelőre nehezen volna megoldható technikailag. Az 
sem mondható, hogy a határozott megoldás pótol-
ható volna a vallásos nevelésnek az állami iskolák-
ban való intenzivebb művelése által a különböző hit-
tani órák és istentiszteletek körében, valamint a tan-
anyag területén összeválogatva mindazt, a mi mind-
egyik felekezet tételeiben azonos. Ez utóbbi dolog 
által csak a szinét vesztett általános vallásosság 
ködében járnánk, mely ugyan többet ér a teljes val-
lástalanságnál, de a léleknek nem ad igazán mar-
kolni valót. 

Az internátusban a vallásos nevelést egyöntetűvé 
és erőssé tenni egyszerűbb volna, mint az iskolában, 
részint azon körülmény folytán, hogy az internátus 
kerete, a tanítás nem szerepelvén benne, kisebb ; 
részint pedig a miatt, hogy az alapítója nem az állam 
vagy község, hanem egyén, a kinek felekezeti érzése 
is van gyakran. 

A módozatok a jóakarat megerősödtével meg-
jönnének a kérdés megoldásához; itt mi egyelőre 
csak a helyzet tarthatatlanságát hangsúlyozzuk s az 
alapítói és társadalmi jóakarat ébresztéséhez szeret-
nénk járulni. 

4. S a jóakarat egy kis belátásban már gyökeret 
verhet. Azért a fentebb mondottakhoz még az aláb-
biakat nem nehéz hozzákapcsolni a belátásban. 
A család egyéni szinű. Vallásos szine is teszi egyéni 
szinét, legalább is az anya részéről még sokszor. 
A család vegyes nem lehet; az internátus, a család 
folytatása sem lehet vegyes. A családi egység, az 
egységes nevelés fontossága, mind mellettünk szól. 

S vessünk még egy közelibb pillantást a gyer-
mekek helyzetére az internátusban társaival s elöl-
járóival szemben. Már az intézeti határok között való 
érintkezéseiben s kontroverziáiban is hivatkozni 
kezd a gyermek valami magasabb fórumra; az igazság-
érzete kezd kifejlődni; elöljáróinak rásulyosodó 
hatalmát kezdi visszavezetni valamire, mert a rideg 
kényszernek gondolatába nem tud belenyugodni, 
inkább az anarkia felé ha j l anék . . . Hol kap mind-
ezekre a gyermek természetes ideálizmusa valami 
biztos támasztékot, keretet? Általánosságokra lehet-e 
bizni a fejlődő lelkeket? S hátha majd később, sőt 
bizonnyal az életben fölébred a végtelent kereső 
ösztön? Hova fordul? Az általánosságokhoz? 

Itt a nagy bökkenő. 
És itt a nagy tény, hogy nem kapaszkodhatunk 

a bizonytalanba. Az élet világnézeti válságának csak 
egyetlen megoldása van. Örökké csak a vallásra 
ju tunk ki. 

S a vallási támaszték megadása nem hangsúlyoz-
ható s művelhető eléggé. Amily gond a társadalom-
nak és államnak ez alap behelyezése mindenhová — 
ép ez alap lerakóinak s a rajta építőknek nem lehet 
eléggé nagy gondjuk, hogy minél mélyebbek, találé-
k o n y a b b a k legyenek s a gyermekeket ép úgy szeres-
sék és ismerjék, mint az isteni parancsot szigorúan 
fogják fel s erélyesen vigyék keresztül. 

Kőszegi László. 

Borosz ló . Ismét egg kath. theologiai fakultás, a "Egyhá 
melynek mintha nem volna rendben a szénája.— Ráfogják vHácr-
a rezgő nyárfára, liogy annak magától rezeg a lombozata, , 
holott tudjuk, hogy ha teljes szélcsend uralkodik, a rezgő " r o n t " 
nyárfa levele sem mozog. Ha tehát valahol mozog a fa 
levele, jele, hogy a levegőt légáramlat nyugtalanítja. 
Itt Németországban váltig azt hirdették bizonyos körök 
a modernizmus ellen kiadott pápai encyklikáról, hogy 
modernizmus a német kath. theologusokban egy köröm-
feketényi sincsen, mig most végre már az ellenkező 
látszik beigazoltnak. A pápa jól látott, jobban mint sok 
tudós ember, mikor a modernizmust nem mint valami 
lokális francia vagy olasz bajt, hanem mint egyetemes 
téves áramlatot vette tekintetbe s vele mint ilyennel 
szállt szembe. Egyébiránt a pápai encyklikával körülbelül 
egyidejűleg protestáns részről egy angol hang is kikiál-
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totta a világba, hogy a katholikus egyház értelmes-
ségének, papságának, tudósainak a körében bizonyos 
«évangyélikus mozgalom» észlelhető világszerte. John 
A. Bain M. A. ismeretes harapós protestáns írónak 
«77ie new reformation — recent evangelical movements 
in the Roman Catholic Church» (magyarul : Az uj refor-
máció vagyis a legújabb evangelikális mozgalmak a 
római kath. egyházban) cimű munkájára célzott, a 
hol gondosan össze van hordva minden tücsök és egyéb 
bogár, a mely a kath. egyház szellemével ellentétben a 
híres protestáns «szabadkutatás» szellemében cirpel illetve 
zümmög a kath. egyház valamely zugában. Kitűnik 
ebből a munkából magából is eléggé az, hogy a pápa 
a Pascendi dominici gregis encyklikával Németországban 
is, de egyebütt is nem üres levegőt ostoroz, hanem sűrűn 
forgolódó élő embereket, kik a «tudomány» vagyis az 
ő sajátságos tudományuk nevében hadat üzentek minden 
katholikus hagyománynak és tudománynak. 

S ha kutatja az ember, hogyhát tulajdonképen miben 
áll a modernisták híres új tudománya, akkor, ha 
Pázmány most élne, azt mondaná az ő erős magyar-
ságával, hogy a modernisták híres új tudománya nem 
egyéb, mint hogy némely elhanyagolt nevelésű s meg-
tévedt észjárású katholikus «tudós» mint valami híres 
csemegén nagy élvezettel kérődzik azon, a mit féktelen-
ségökben hova lenni nem tudó protestáns elmék a para-
dicsomi tilalomfa zöld lombjaiból leharapdáltak s heve-
nyészve összerágtak. Pázmánnyal szólva, a modernisták 
Ízletes eledelnek tekintik azt, a mi pedig csupán mint a 
talaj korhanyát termékenyítő trágya jöhet tekintetbe. Nem 
ok nélkül mondta X. Pius pápa a modernismusról, hogy az 
minden eretnekségek összefolyása. És ettől a szellemi 
kórságtól a német egyetemek katholikus hittudományi 
karai, sajnos, nem bírták magukat teljesen mentesíteni. 
Schrörs esete a bonni egyetemen, Schnitzeré a münchenin, 
hogy a würzburgi fakullás mizériáiról ne is szóljunk, 
szomorú bizonyítékai a szomorú ténynek. Erről a würz-
burgi fakultásról, a mely egy emberöltő előtt még mint 
a kath. hitliüség vezető csillagja tündöklött a német 
katholikusság egén, épp most folyik a vita a sajtóban, 
aláirta-e a pápai encyklikához való ragaszkodás nyilat-
kozását valamennyi tagja a karnak, vagy nem. Ezt kí-
vánta ugyanis tőlük a megyés püspök. Az «Augsb. Post-
zeitung» határozottan azt mondja, hogy igen. A «Frank-
furter Zeitung» «a leghatározottabban» tagadja a dolgot. 
A «Würzburgi Journal» szintén tagadja, és azt mondja, 
«die Zukunft wird lehren, wrer recht hatte». Minden 
esetre furcsa állapotok ezek. Még furcsább lehet azonban 
az állapot Boroszlóban, a hol Kopp bíboros-püspök, 
mint a kölni főp. levél aláírója, előbb azt az elvet val-
lotta, hogy elég az encyklika foganatosítására az eddigi 
fegyelmi eszköz, vagyis nem tartotta szükségesnek a con-
silium vigilantiae felállítását, most pedig azt, tekintettel 
különösen a boroszlói kath. fakultásra, felállította, állí-
tólag azzal az utasítással, hogy minden két hónapban 
tegyen neki jelentést, vájjon tanítás vagy nyomtatás utján 
nem talált-e valamit, a mi «újítás vagy jele a modernis-
musnak». 

Páris. Abbé Tournamentin 30,000 szabadkőművest 
leleplezett. — Igy kezdi egyik tudósítását az «Univers». 
Mi ez s mit akar a dolog? A mult század végén, mikor 

a francia szabadkőművesség, az «Alliance Israelite Uni-
verselle»-lel szövetkezve, nyíltan és nagy arányokban 
megkezdte a keresztény társadalom és állam lerombo-
lását, sok ember, a ki addig hitközönyösségben szen-
dergett, tágra nyitott szemekkel kezdett figyelmes lenni 
a szabadkőműves üzemekre. Tudósok, katonatisztek, 
kikhez több parlamenti képviselő is csatlakozott, or-
szágos szabadkőmüvesellenes szövetséget (Association 
Antimaçonnique de France) alkottak a keresztényellenes 
áramlat leküzdésére. Az egyesület 1904. febr. 17-én kelt 
alapszabályainak 2. cikkelyében célul kimondja a szabad-
kőművesség és más titkos szövetségek bölcseleti, társa-
dalmi, politikai befolyásának megvizsgálását és ennek 
élőszóval és iratokban való megismertetését. 

A titkok nagy mestereivel szemben a leleplezés mun-
kája több mint herkulesi munka A titoktartás ugyanis a 
szabadkőművesnek legfőbb kötelessége, a melynek meg-
szegésével esetleg halálbüntetés jár. Hány meggondolatlan 
három pontú testvérnek a fecsegése végződött vagy ön-
gyilkossággal vagy más «tragikus szerencsétlenség»-gel, 
a melynek a «hőn szeretett testvér ádozatul esett». 
A szabadkőműves titoktartás, úgy mint most a szabad-
kőműves személye, törvényfeletti kiváltság tárgya a híres 
testvérek világnézlete szerint. Mikor nemrég Magnient a 
párisi «La Solidarité» (Nagy-Oriens) páholymesterét, 
megidézte a bíróság, hogy egy szabadkőműves testvére 
ellen bűnügyben tanúságot tegyen, a titoktartás nagymes-
tere egyszerűen meg nem jeient. És ezért a tetteért nagy 
szabadkőműves elismerésben részesült. «Helyesen csele-
kedett, mondá Minőt tor a «Revue Maçonnique»-ban 
1908 febr. (335.) 12., 17. és 18. 1., mert neki nem illett, 
hogy számot adjon arról, a mi a páholyban történt». 
Megjegyzendő, hogy Magnien, a ki törvénynek és biró-
ságnek büntetlenül fittyet hányt, maga is — vizsgáló-
bíró. Ilyen kezekben van a francia «iustitia» ! Ebből az 
esetből magából eléggé meg lehet ítélni, mily emberfe-
letti nehézségekkel kell megküzdeni a szabadkőmű-
vesség-ellenes szövetségnek a szabadkőművesség lelep-
lezésében. Fejével játszik az Franciaországban, a ki a 
szabadkőművességnek útjába kerül. Példa rá Faure és 
Syveton esete. Amaz «rögtöni gutaütésnek», emez «hir-
telen halál»-nak esett áldozatul. Megjegyzendő, hogy a 
szabadkőműves-ellenes szövetség elnöke Cuverville admi-
rális, a ki nem fél semmiféle haláltól, a «hirtelen»-től 
se. Hogy abbé Tournamentin 30,000 szabadkőműves lelep-
lezésével milyen és mekkora munkát végzett, legjobban 
kitűnik abból, hogy a francia szabadkőművesség a 
gyalázásnak egész szótárát kimeríti vele szemben, azonban 
megcáfolni őt nem képes egy pontban, egy tényálladékra 
nézve sem. Ez a kezdete a leszámolásnak a szabadkő-
művességgel Franciaországban, rettenetes, mint maga a 
szabadkőművesség gonosz titokzatossága. —y—la. 

Bölcselet i fé lszegségek. X. Szitnyai vallás- és JroJí 
erkölcselmélete. . 

Hogy mennyire megy tudományos és iskolaügyi 
életünkben a közmondásos katholikus nemtörődömség 
és rövidlátás, annak szomorú tanújele azon jelenség, 
hogy épen katholikus tanáraink és tanintézeteink pár-
tolása folytán jutott bölcseleti tankönyveink közt első 
helyre azon mű, mely csaknem minden jelentősebb kér-
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désben a keresztény bölcselettel ellentétes álláspontot 
foglal el s akarva, nemakarva a keresztény világnézet 
bölcseleti alapjainak aláásásán dolgozik. Ertjük Szitnyai 
tankönyvét. 

Már fentebb érintettük néhány felötlő hibáját s úgy 
keresztény, mint tudományos szempontból menthetet-
len álláspontját. Hogy azonban katholikus tanáraink s 
a katholikus iskolaügy barátai még világosabban lássák, 
hogy ezt az akármilyen jó szándékkal megírt, de tény-
leg német nyomon haladó materialista, darwinista, po-
zitivista, nominalista és utilitarista tankönyvet pártolni 
annyi, mint erkölcsi öngyilkosságba esni s a saját világ-
nézetünk kárán dolgozni, azért ezúttal Szitnyait külön 
is szemügyre vesszük, még pedig az egyik legjelentősebb 
kérdésre : a vallás és erkölcsbölcseleti előtanára vonat-
kozólag. Mert Szitnyai a vallásról és erkölcsről is beszél, 
még pedig elég bőven ; sőt aligha csalódunk, ha azt 
hisszük, hogy sok katholikus (és pap) tanárt ép az a 
külsőkép kegyeletes hang téveszthetett meg s nyugtat-
hatott meg e könyv használhatósága felől, mellyel 
Szitnyai s vallásról, Istenről és erkölcsről beszél. Az Isten 
nevét ismételten tisztelettel említi és állandóan nagy 
betűvel írja. 

Mit használ azonban mindez, ha viszont úgy ma-
gyarázza e két fontos fogalmat — a vallást és erköl-
csöt, — hogy a tanulót helytelen felfogásokkal tölti el, 
sőt következetesen megingatja benne a vallási és er-
kölcsi élet alapjait? 

Hogy mindjárt az erkölccsel kezdjük: Szitnyai, 
mint láttuk, az akaratszabadságot s a lélek halhatat-
lanságát észkövetelménynek, «sem nem evidens, sem 
be nem bizonyítható», de azért némi szükségszerűség-
gel elfogadott tételnek tartja. (159. 1.) A beszámítás és 
felelősség érzete neki merő posztulátum. (u. o. és 105, l.)1 

Ennek megfelelőleg erkölcstani főelvül az utilitariz-
must fogadja el : a mi a köznek és egyesnek boldogu-
lását előidézi, az erkölcsileg jó, a mi ezeknek kárára 
van, az erkölcsileg rossz.» (80. 1.) E felfogásokkal azon-
ban az erkölcsiség lényegét s végső támaszát aláássa. 
A sírontúli igazságszolgáltatás és legfőbb Biró nélkül 
kielégítő erkölcsi rend nem képzelhető ; s ha az a leg-
főbb igazságszolgáltatás a lélek halhatatlanságával s a 
felelősséggel egyetemben csak merő posztulátum, csak 
ösztönszerű vak hajlam szüleménye, melynek bebizo-
nyítatlan voltát világos pillanatainkban belátjuk : akkor 
észellenes önkínzás volna, ha súlyos megkisértetés ide-
jén miatta erőt vennénk erkölcstelen hajlamainkon. 

De Szitnyai még tovább is megy. Könyvének szá-
mos helyén oly módou magyarázza az erkölcsiséget s 
az erkölcsi jó- és rossz cselekedetek következményeit, 
hogy ezzel minden életképes erkölcsnek és erkölcsi 
szankciónak sírját ássa meg. 

Már az átöröklésről szólva oly kitételeket használ, 
melyekkel az erkölcsös törekvés valódi fogalma nem 
férhet meg. Túlozva és zavarosan magyarázza magát az 
átöröklést, aztán felállítja Emerson-nal a tételt, hogy 
«minden ember idézet őseiből». S e tételt merész álta-

1 Állami élet, úgymond, i. h„ törvény nélkül lehetetlen ; de tör-
vény nem létezhetik felelősség nélkül. «Bármint vélekedünk tehát 
akaratunk s z a b a d s á g á r ó l , . . . eszünk diktálja, vagyis észkövetelmény, 
hogy felelősek legyünk.» Igaz-e ez ? Azt diktálja-e eszünk, hogy fele-
lősek legyünk, avagy azt-e, hogy felelősek vagyunk ? 

lánosságban, sőt kizárólagos értelemben magyarázza. 
Az energia megmaradásának törvényére hivatkozik 
(mintha az e téren is alkalmazható volna) s kijelenti, hogy 
«lelki életünk legfőbb elemei szinte (jobban : szintén) 
öröklés folytán képzik tulajdonunkat . . . Az elődök 
mindenféle bűneiért az utódok lakolnak, mert az át-
öröklés mintegyr kiutalja az unokáknak, a mit az elő-
dök szerezlek», (25. 1.) Az előszóban s az olvasmányos 
részben ismételten hangoztatja, hogy minden erényes 
vagy bűnös cselekedet megmarad az emberben vagy 
embertársaiban, apáról-fiúra száll s az energia meg-
maradásának elve szerint (tehát szükségképen ?) folyton 
újra kitör és érvényesül. «A különféle hajlam erényre 
és bűnre, az ösztön az érzelem, az akarat elemei, mint 
örökölt tulajdonságok a mi végzetünk, a mi fátumunk, 
mely még születésűnk előtt lebeg felettünk. Őseink 
testi és lelki állapota, erényei és bűnei azok a Párkák, 
a kik életünk kezdő szálait már születésünk előtt fon-
ják» stb. Ez a fennmaradás ez az átöröklés, melynek révén 
«a világrend semmit sem hagy bosszulatlanul» (184.1.), ez 
Szitnyai szerint az erény egyetlen jutalma s a bűn egyet-
len büntetése, az egyetlen szankció az egyetlen «Neme-
zis», melyet erkölcsi világrendje ismer (184., 204., 206., 
214. 1.), Isteni Bíróról, örök jutalmazásról és büntetés-
ről, melyet pedig a természetes ész is oly világosan fel-
ismer, hogy még a legvadabb népeknek is van róla 
tudomása (v. ö. Róm. 2., 14—16.), Szitnyai erkölcsi 
világrendjében szó sem esik.1 

Senki sem kételkedik az átöröklési törvény valósá-
gában ; még azt az Emerson-féle mondást is elfogad-
hatjuk mint költőies túlzást, melynek azonban van igaz 
magva is, hogy, minden ember idézet őseiből» ; de ket-
tőt nem engedhetünk meg: az átöröklés azon túlzott 
s egyoldalú hangsúlyozását, mely az ősök erényeiben és 
bűneiben «fâtumot», «Párkákat» s az energia megma-
radásának törvényszerűségével érvényesülő folytatódást 
állít föl s e mellett1 saját szabad önelhatározásunk és 
egyéni erkölcsösségünk hatalmát agyonhallgatja ; és 
másodszor nem engedhetjük meg, hogy ez az átöröklő-
dés, erényeink és bűneink tovaszármazása és fenn-
maradása elegendő jutalom és büntetés, és az erkölcsi-
ségnek elegendő szankciója legyen. 

Szitnyai hangoztatja, hogy «minden ember idézet 
őseiből», de egyetlen szóval sem mondja azt, a mi sok-
kal fontosabb, hogy tudniillik az ember nem csak idé-
zet s hogy egyáltalában csak mellékes dolgokban, egy-
két testi (és közvetve lelki) hajlandóság dolgában idé-
zet, míg tízezerszer annyi más dologban bizony nem 
idézet, hanem önálló, eredeti egyéniség, mely szabad 
öneltökélés és felelős választás folytán fejlődik jóvá, 
vagy rosszá. Már pedig nem tanácsos egyszerűen idé-
zetnek nevezni, a mi csak igen kis részben idézet ; a 
mint Szitnyai könyvét sem illenék «idézetnek» nevezni 
«Emerson irataiból», csak azért, mert Emersont több-
ször idézi. Hogyan is nevezhetné valaki Petőfit merő-
ben egy korcsmáros és hosszú sor földmíves családjá-
ból való «idézetnek» ? 

i Egy kath. középiskola pályavégzett tanulója említette e sorok 
írójának, hogy bölcselettanárja (kath. pap) épen ezeket a fatalisz-
tikus részleteket tanította be legpontosabban, holott maguk a tanít-
ványok figyelmeztették rá, hogy e felfogások az erkölcsi felelősséggel 
meg nem állhatnak. Jel lemző eset ! 
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Szerzőnk maga is érzi, hogy az almamag és almafa 
példájára támaszkodó átöröklési elméletét a tapasztalás 
ugyancsak cserben hagyja, mert hiszen a szerint a fiú-
nak úgy kellene apjához hasonlítani, mint a fia-almafa 
hasonlít az apjához, öregapjához, dédapjához s a pale-
ontológia összes megkövült almafáihoz. Ezt a nehézsé-
get az «alkalmazkodás tanával» igyekszik ártalmatlanná 
tenni! a minek a modern lélektanban az a hivatása, 
hogy a mit az örökléssel ki nem magyarázhatunk, azt 
az alkalmazkodás törvényére fogjuk rá s a mit az ajtón 
kidobtunk, azt az ablakon visszacsempésszük, «Az elő-
dök különféle tulajdonságai az utódban különféle új 
kombinációban léphetnek föl, úgy hogy némely tulaj-
donságok egészen elgyengülnek, elmosódnak, mások 
erősödve lépnek föl». (26. 1.) Lám, most már aztán ért-
jük, miként örökölte Petőfi az energia megmaradás tör-
vénye szerint a jó öreg korcsmáros összes testi-lelki 
tulajdoságait s miért lett mégis egészen másfajta egyé-
niség, mint az apja. A korcsmáros-természet nyilván új 
kombinációban lépett föl az alkalmazkodás törvénye 
szerint, s így lett Petőfi világhírű lírikus költővé. «In-
nen van, — teszi hozzá Szitnyai — hogy az utód néha (!) 
valamelyik (!) őséhez hasonlít, néha meg egész más képet 
mutat úgy testileg, mint lelkileg »(26.1.) Ejnye be szerény 
lett ! Előbb energia-megmaradásról, tehát fizikai törvény-
szerűségről, végzetről, Párkákról beszélt ; most meg 
csak néha remél valami kis hasonlatosságot az utód és 
(a sok közül) valamelyik őse közt. (Ki tudja például, 
Petőfi nem számlál-e valami ó-szláv poétát az ősei kö-
zött?) Csakhogy akkor minek állította föl általános 
fizikai törvényként azt az átöröklődést, melyet utóbb 
ennyire kénytelen körülhatárolni ? Hiszen ez olyan el-
járás, mintha azt mondanók : általános törvény, hogy 
az emberek félesztendős korukban elhalnak ; a tovább-
élés törvénye szerint azonban gyakran tovább is élnek 
s félesztendős korukban csak azon esetben nem halnak 
meg, ha tovább is élnek . . . 

Hiába, a lelki élet terén anyagi törvényekkel és 
magyarázatokkal nem boldogulunk ; legfölebb szaporít-
juk a szót s megzavarjuk a tanuló természetes gondol-
kodását. 

Azonban ennél is fontosabb az ilyen átörökléses, fá-
tumos és Párkás erkölcs-bölcseletnek pedagógiai és gya-
korlati jelentősége. Lélektanilag és tapasztalatilag bizo-
nyos, hogy az iljúság nagyon hamar levonja az ilyen 
tanokból a gyakorlati következményeket. Ha csak őseim 
idézete vagyok, a ki fölött már születése előtt ott lebe-
gett a kész végzet, a lelki élet átörökölendő legfőbb 
elemei, akkor — így fűzheti tovább Szitnyai gondolatát 
a 18 éves i f j ú — n e m én, hanem elődeim a felelősek a 
tetteimért. S ha rossz cselekedeteim miatt más bünte-
téstől nem kell tartanom, mint hogy rossz tetteim példa-
adás vagy átöröklés folytán tova fognak folytatódni, 
minek álljak akkor ellen legerősebb ingereim csáb-
jának ? 

Bölcseleti tankönyvben komoly igazságként fátum-
mal és Nemezissel magyarázni a legfőbb erkölcsi fogal-
makat, determinista homoktalajra Párkás mesékre épí-
teni az erkölcsbölcseleti világrendet : nem csak hogy 
merénylet a tanulók keresztény világnézete ellen, mely 
szabad akarat és egyéni önelhatározásban látja az er-
kölcsi törekvés alapjait, hanem merénylet az ifjúság 

erkölcsi fejlődése ellen is, melynek Szitnyai elméletében 
szilárd alapja s maradandó támasza nem lehet. Az a 
kis Nemezis, melyet ő az örök kárhozattal sújtó Isten 
helyett ajánlgat, bizony gyönge arra, hogy a szenve-
dély hevében is biztosítsa az embert s a megpróbálta-
tás nehéz óráiban fenntartsa benne az erkölcsi erőt. 
Mit bánja az a szilajvérü fiatalember, a kiben fölébredt 
az Übermensch öntudata s a ki a «szőke fenevad» «űri 
ösztöneivel», kéjben izzó fővel neki száguld az élet örö-
meinek, — mit bánja az, hogy valami szobatudós föl-
emeli az ujját s egy kis ködös Nemezissel ijesztgeti, 
vagy «valószínűleg» bekövetkezendő apróságokkal — 
talán egy kis főfájással — akarja visszatartani, mikor ő 
tobzódni, kéjelegni, liliomos kertekben gázolni akar? 
S mit bánja az a tolvaj, az a börzecsaló, a ki egyjtézfor-
dulattal százezreket rabol el az árvák és özvegyek zsebé-
ből, — mit bánja az, hogy «a köznek boldogulása» 
ellen cselekszik s esetleg majd a fiára is átörököl valami 
kis sikkasztási hajlamot, — ha csak az alkalmazkodás 
törvénye amannak is segítségére nem jön? Ha más baj 
nem éri, főleg a másvilágon, igazán esztelen volna, ha 
ilyen ködös rémképek kedvéért lemondana a fényes 
aranypénz ezreiről. Hiába, az erkölcsiség problémáját 
vallási tételek és isteni Biró nélkül megoldani mindeddig 
Szitnyainál nagyobb gondolkozóknak sem sikerült. 

Bangha Béla, S. J. 

Über die Ursachen, w e l c h e den Sieg des 
Christentums im römischen Reiche erklären. Von 
Max Sdralck. (Rede, gehalten zum Antritt des Rektorats 
der Universität Breslau.) Breslau 1907. 34 1. Ara 60 fillér. 

Rektori székfoglaló beszéd, melybe az illető a válasz-
tott szakkérdésről legjobb tudását s a tudomány legújabb 
vívmányait szokta belefoglalni. Tulajdonképen tudo-
mányos értekezés, melyhez a szónoklattan szabályainak 
vajmi kevés közök van. Annál jobban érdekli azonban 
a tudományt, mert a szakférfiak véleménynyilvánítása 
hatással van a legszélesebb rétegekre, a mint valóban 
sokszor egy egész kutató életnek a gyümölcsei nyilat-
koznak az ilyen előadásban. 

A kérdés egyik részletével foglalkozik annak a 
modern áramlatnak, mely a kereszténységet természetes 
fejlődésnek, a korabeli vallási és eszmebeli állapotok 
szüleményének tartja, következéskép elterjedését is egy-
szerű, természetes, megérthető okokra visszavezetni ipar-
kodik. A cime után indulva azt gondolná az ember, hogy 
a racionalisták által óhajtott magyarázat végre sikerült, 
hogy végre csakugyan rájöttek a természetes okokra, 
melyek érthetővé teszik az eddig csodásnak tartott gyors 
elterjedést s a kereszténységnek a pogányság fölött aratott 
győzelmét. 

Csak a cim mondja ezt, «die Ursachen, welche 
erklären», a magyarázó okokat igéri, de a cim nem fedi 
a tartalmat, mert az egész, amit előad s mondhatom igen 
gazdag tudományos készletre alapítva, csupán a viszo-
nyoknak feltüntetése, amint ma ismerjük, melyek meg-
könyitették a kereszténység elterjedését az emberek 
között, de nem idézték elő annak elfogadását. A mai 
kutatások csak annyit értetnek meg velünk, mi volt az 
a «plenitudo temporum», az az idők telje, melyről szent 
Pál beszél, mely az emberiségnek a megváltásra való 
előkészítésére következett. S e tekintetben az értekezés 
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igazán érdekes és tanulságos, a menyiben bőven ismertet 
meg Augustus korával, melyben a Megváltó született. 

A nagy háborúk után az egységes birodalom meg-
állapítása, az óriási és kitűnő világforgalom s könyü 
közlekedés, az egységes görög nyelv, a hitetlenségről a 
vallásosság felé fordulás, mely Cicerótól Márk Aurelig 
végbement, amenyiben a vallás iránt való érdeklődés 
fogta el az embereket, a filozofia javulása, a községi élet 
kifejlődése s hasonló fejlemények könyítették meg a 
kereszténység útját, ami mind Augustus előtt csak egy 
századdal még egészen ellenkezőleg állt. 

Mint látjuk, ezeket a tényezőket eddig is nagyjában 
ismertük, a szerző érdeme, hogy kimutatja, hogy a 
legújabb kutatások is csak idáig vitték. Azért maga is 
állitja, hogy nem ezeknek köszöni létét a kereszténység: 
«wir sind noch immer wissenschaftlich berechtigt zu 
behaupten, dasz das Christenthum kein synkretistisches 
Gebilde i s t . . . seine Originalität darf noch immer nicht 
in Zweifel gezogen werden». (26. 1.) Valamint nem az 
előző filozófiáknak s vallási eszméknek a fejlődménye, 
úgy elterjedését is a saját erejének köszöni. Sie verdankt 
dennoch seinen Sieg vor allem seinen eigenen Kräften. 
(27. 1.) 

Valóban csodálatosak a Gondviselés utjai, hogyan 
készítette elő az embereket és viszonyokat a keresztény-
ség befogadására, de egyúttal gondoskodott arról is, hogy 
az ő erejét is megismerjük. Az üldözések mutatják, hogy 
nem emberi akaratból, de az emberi akarat ellenére 
terjedt el a kereszténység, amint a szentatyák szerint 
is nem a görög vallás, de a görög filozofia szolgált 
pedagógus gyanánt Krisztushoz. 

Természettudományi levelek. (v.) 
Kedves Barátom ! Hát ugyebár még sem oly 

badar dolog az a Biblia? De nem ám s ha még a 
mózesi teremtéstörténetet az egykorú pogány vallások, 
a merő észtermékek geogoniáival összehasonlítaná, 
úgy a mint azokat az összehasonlító vallástudomány 
kutatásai elibénk adják, a mi természetesen az ön 
részéről külön tanulmányt igényelne, akkor tudná 
csak egész mélységében méltányolni abbeli nézetemet, 
hogy ehhez fogható két lapja az egész világirodalom-
nak nincs. 

Ezek után most már visszatérhetünk levelére, 
melynek alaptenorja az volt, hogy Gorka és Haeckel 
olvasása közben keresztény hitében megingott. Ha 
az eddigi leveleimet gondos figyelemmel tanulmá-
nyozta, be kell ismernie, sőt azt gondolom, már 
magától is rájött arra, hogy levele irgalmatlan zűr-
zavara az eszméknek, egy rendezetlen gomolyag, 
keresztül kasul van ott dobálva minden, mint a hogy 
a nyári vihar összegabalyítja a mezőn a búzakeresz-
teket. És ön ilyen eszmei kavarodás között mégis 
tisztán akart lá tni? S micsoda gyengeség volt az ön 
részéről, hogy midőn szemei előtt minden elhomá-
lyosodott, midőn ellenmondásokba keveredett: hitét, 
és keresztény világnézetét vádolta e miatt, nem pedig 
olvasmányait, melyek a zürzarvart előidézték? 

Azért, szemelőtt tartva a mózesi teremtéstörté-
netnek és a származástannak ön által most már 
gondolom jól fölismert viszonyát, rendezzük kissé a 
levelében foglalt eszméket, fejtsük fel a gomolyagot. 
Distinguáljunk! A dolgot ott kell kezdenünk, hogy a 
származástant elválasztjuk a világnézettől. A kettő-
nek különös összekapcsolása az első hibás lépés volt 
s a legelső oka a zűrzavarnak, melyet olvasmányai 
tudománytalan kézzel önben előidéztek. 

A származástannak, a szervezetek a fejlődés 
eszméje szerint való fokozatos kialakulása tanának 
egyszerű kezdetekből a mai, formákban gazdag állat-
és növényvilágig, ha igaznak valljuk is, a világnézet-
hez, akár a theosztikus, akár — mint ma nevezik — 
a monisztikus, materialisztikus világnézethez semmi 
köze. Mint kifejtettem, a származástan (Entwicklungs-
lehre) kettős feladata: megállapítani az állatok és 
növények fejlődésének sorozatát, a hogy az egyszerűbb 
alakokat a bonyolódottabbak, tehát a tökéletesebbek 
felváltották és másodszor felkutatni az okokat, melyek 
ezt a fokozatos átalakulást előidézték. Egész vonalon 
tisztán és kizárólag természettudományi feladat, 
mely mint ilyen a saját exakt módszeréhez: az ész-
lelethez és kísérlethez ragaszkodni tartozik és sem-
mit se hirdethet megállapított igazság gyanánt, csak 
a mit a tapasztalati tényekből kiolvasott. 

Az első talált fossil-maradványoknál veszi fel a 
szót s kutatgat mindaddig, míg kettős feladatára 
meg nem találta a nyomós érvekkel támogatott feleletet. 
Az, a mi önt Gorka könyvében, mint látom, annyira 
elkábította, az a sok kép, az a sok összehasonlítás, 
nem erőssége, hanem gyenge oldala az elméletnek, 
mivel ez mind csak a mai állatok elemzésére, össze-
hasonlítására vonatkozik: pusztán közvetett bizonyí-
tás, melyből kénytelen következtetni, okoskodni a 
múltra visszafelé, közvetetlen bizonyítékok a régi 
fejlődésre nem állván rendelkezésére. Ezekkel a mai 
bizonyítékokkal — Haeckel nyomán — sok humbugot 
lehet űzni, tényeket lehet dialektikával pótolni, de a 
komoly tudós érzi ezeknek a bizonyítékoknak igaz 
értékét. Abból a majom embryóból minden hason-
latosság dacára soha ember, hanem mindig csak 
fiamajom fejlődik. 

De mondom mindez a természettudomány hatá-
rai között mozog, mint bármely más ilyen feladat s 
egyúttal tiszteletre méltó munka, mint a tudomány 
minden más komoly törekvése. 

Akár keresztény ember, akár anyagelvi nézetű 
elfogadhatja az elméletet, vagy elvetheti, a szerint, 
a mint bebizonyítottnak, elfogadhatónak látja, vagy 
sem. Egyszerűen a tudomány kérdése. Vallotta Darwin, 
a ki Istenhivő volt s vallja Haeckel, a ki Isten-
tagadó. 

Ismétlem, a származástan, mint ilyen, közömbös 
minden világnézettel szemben. Ennélfogva igen téve-
sen, tücsköt-bokrot összezavarva irta levelében: «Úgy 
látom ezekből a könyvekből, hogy a természettudós-
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nak elég az anyag, a természeti erők és hosszú 
idő s megfejti belőlük a természet összes lényeit, 
a mint ma nagy változatosságban szemeink előtt 
látjuk. Istenre és teremtésre úgy látszik semmi 
szüksége». 

Itt a származástannak határvonala erőszakosan 
el van tolva s oly kérdésekkel, illetőleg állításokkal 
összekeverve, melyek nem hozzá, hanem más térre 
tartoznak. Annál nagyobb hiba volna pedig követ-
keztetni, mintha ezek az állítások a származástannak 
szükségszerű folyományai volnának, vagyis, mintha 
a származástannal velejárna az istentagadás. A világ-
ért sem. Semmi köze ennek az elméletnek az isten-
tagadáshoz. Ez már a haeckelizmushoz, a természet-
tudományi kérdésekkel való visszaélések sorába tar-
tozik. 

Mikor a természettudós képében föllépő író erre a 
másik területre csap át, kilépett a származástan föl-
adatainak köréből és a filozófiában kontárkodik; a 
származástant, mint természettudományi problémát, 
filozófiai problémává változtatja át, a mi egészen 
más elbírálás alá tartozik. Elhagyta a fejlődés kér-
dését és világnézetet keres. 

Tehát kérem jól jegyezze meg magának, hogy 
midőn olvasmányai az evolúcióval kapcsolatban Istent, 
teremtést vagy örök anyagot emlegetnek, akkor már 
elhagyták a származástan kérdését, elhagyták a ter-
mészettudomány illetékes területét s egészen más 
területre, egészen más kérdésre, a filozófiára csaptak 
át s a világnézetek felé fordultak. A származástan 
nem világnézet, csak beleilleszkedhetik a világnézetbe; 
a materialista azt mondja, hogy pompásan illik be 
az ő világnézetébe, de a keresztény is ugyanezt 
mondhatja a magáéról. Ez, mint mondottam, egészen 
más kérdés s a metafizikához tartozik. 

A keresztény filozófus ugyanis azt mondja : ésszel 
kimutatható, hogy van a világtól lényegileg külön-
böző személyes Isten, kinek teremtő ereje létrehozó 
oka mindennek, a mi fejlődik és alakul. A moniats 
ellenben azt mondja : Isten és a világ egy. Az anyag 
örök. Az első szervezetek eredete a spontán gene-
rációból, a szervezettnek a szervezetlenből való fej-
lődéséből magyarázandó. Se cél, se célratörekvés a 
természetben nem létezik, hanem minden a mecha-
nikusan működő törvényeknek van alávetve. Ember 
és állat között fokozati igen, de lényeges különbség 
nincs. Ezek a világnézetek; egészen más valami, 
mint a származástan kérdése. 

Azért levelében a második nagy hiba az, mi-
kor mondja, hogy «a természettudósnak» elég az 
anyag, a természeti erők és hosszú idő, hogy Isten 
és teremtés nélkül minden létezőt megfejtsen. Ter-
mészettudós ugyanis nem foglalkozik ilyenekkel, 
hanem a filozófus, ennélfogva a monizmus nem fizika, 
hanem metafizika, spekuláció, mely a származástant 
megelőző kérdésekkel foglalkozik s mint ilyen a ter-
mészettudomány nimbusával nem dicsekedhetik. 

Lehet tehát valaki istenhivő, vagy lehet anyagelvi 
nézetű s mégis mindketten vallhatják a származás-
tani elméletet, mivel más a világnézet s más ismét 
az evolúció problémája, mely aztán mindkét világ-
nézetbe beilleszthető. 

Ezek után meg fogja tndni olvasmányaiban 
különböztetni Haeckelben a1 fizikust a metafizikus-
tól s más értéket fog tulajdonítani természettudo-
mányi adatainak s mást amaz állításainak, hol a 
fizikus subája alatt metafizikai spekulációkat űz. 
Ezek gyarlók s érték nélkül valók, a mint ezt min-
den csak kissé gondolkozó olvasója is észrevenni 
kénytelen. 

A harmadik hibát tehát ott követte el, mikor 
azt hitte, hogy Gorka és Haeckel olvasása megingatta 
keresztény hitét. Természettudós nem ingathatja meg 
a keresztény hitet, egyszerűen azon okból, mivel nem 
foglalkozik vele. S ha írói a természettudomány 
címén mégis elkalandoznak a kereszténység terü-
letére, az a természettudománnyal való visszaélés, 
melyet magának a tudománynak bíínűl felróni nem 
szabad. Dudek. 

L. V e s z p r é m . «A kath. ifjúság érdekében» a Religioban j , 
irt cikkére ime egy hét lefolyása alatt megvan a válasz. •> 
Az idén a nagygyűléssel kapcsolatban összehívják az «Orszá-
gos magyar kath. diákgyűlést». Én azonban folyton annak a 
mondója vagyok: egyiket tedd, a másikat el ne mulaszd; a 
keresztény magyar ifjúság legyen az egyetemen az első a 
tanulásban, a szorgalomban, a józan életmódban, ne hogy 
mások fölülmúlják! Ebben s első sorban ebben van a jövő 
szolid reménye. 

M. B u d a p e s t . Magam is hihetetlennek találom, hogy 
csakugyan «Canonicus» volna az az úr, a ki «Az Újság» mult 
vasárnapi számában a vegyes házasságokról szóló cikket irta, 
annyira laikus egész gondolkozása. Számára egyszerűen csak 
«esztergomi» primás létezik s a pápa «idegen hatalom» neki, 
a placetnm jogtörténeti értékéről meg sejtelme sincs. Ajánljuk 
neki azt a másik cikket, melyet ugyanott irt Quintus a 
«műveltségről», cikkírás helyett inkább azt tanulmányozza és 
sokat elmélkedjék rajta. 

TARTALOM : A «Gemma fidei» himnuszai. II. Timár 
Kálmántól. — Az új Syllabus dogmatikai jelentősége. I. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — Duns Scot bölcseletének 
helyzete a gondolkodás történetében. III. Trikál József 
dr.-tól. — Kutatás Pázmány levelei után. IV. Hanuy 
Ferenc dr.-tól. — A szamáriai zsidók nyomai ékiratos 
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FELELOS SZERKESZTŐ 

D U D E K J Á N O S dr. 
EGYETEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Vörösmarty Mihály. 
A kinek végre szobrot emeltek, arról nekünk is 

illik szólnunk. A Gizella-téren minap leleplezett Vö-
rösmarty-szoborműről eltérők a nézetek. Mintha nem 
illenék az ülve ábrázolt, lefelé tekintő főalak a szo-
bor testét körülvevő és a «Hazádnak rendületlenül 
légy hive óh magyar»-t éneklő s amúgy páronként 
csoportosított alakokhoz. Mintha nagy lelkének leg-
főbb érzelme: a hazaszeretet épen az ő alakjában, 
bágyadt tekintetében, pihenő helyzetében legkevésbbé 
nyerne kifejezést. Erről, a szobormű kifejező voltá-
ról valóban eltérők lehetnek a nézetek; de Vörös-
martyról magáról, akárhogy is ábrázolja a mai kor 
secessiós fia, nincs s nem lehet nézeteltérés : ő nagy-
ja ink egyik legnagyobbja, a mint a kor is, mely 
szülte, a mult század első fele, sokáig páratlanul ma-
rad tör ténelmünkben. 

Előttem legmeglepőbb a nagy férfiak nagy száma 
abban az időben, különösen az i rodalomban és a 
politikai élet terén. Egyszerre teremnek sokan, min-
den megfelelő előzmény nélkül, mintha csak a föld 
pattantotta volna ki őket egyszerre s miután elvé-
gezték munkájukat , betöltötték hivatásukat, eltűn-
nek, hogy csupa középszerűségeknek engedjenek he-
lyet. Kölcsey, a két Kisfaludy, Vörösmarty, Bajza, 
Czuczor, Petőfi, Arany, Tompa, Jósika, Eötvös, Kemény, 
Jókai, nagyszabású nevek a magyar i rodalomban. 
Ugyanakkor a há rom nagy politikus: Széchenyi, 
Deák, Kossuth. A mi őket megelőzi s a mi őket kö-
veti, csak kicsi kis keret az ő nagyságuk kiemelésére. 

Ebből az időből való Vörösmarty, a «Szózat» 
költője, kinek lant jánál szebb nyelven magyar költő 
még nem énekelt. Irodalmi érdemeit hirdetik az isko-
lákban. Hogy «Zalán futásá»-val épen úgy, mint 
Széchenyi István gróf első föllépésével, az Akadé-
miára fölajánlott 60.000 frttal (mindketten 1825-ben) 
minő hatást gyakorolt nemzetére, mik voltak ennek 
következményei Magyarország megújulására, hirdetik 
a hazai történelem lapjai. Ezeken lelkesül a gimna-
zista s megjelöli helyét az irodalomban, midőn ta-
nulja, hogy Vörösmarty legjobban szerette a drámát, 
a miben a leggyöngébb volt, elhagyta az epikát, a 
mi hírnevét szerezte s legnagyob ) a lírában, a mire 

ő maga nem nagy súlyt fektetett. Ezek az őserőnek 
csodás nyilatkozványai lehetnek s a nagy férfiak 
misztériumát képezhetik: én most nem erről az ol-
dalról akarok éldelegni emlékén, mindezt gyönyö-
rűen e lmondja a legkitűnőbb életrajz, Gyulai Pál 
könyve: Vörösmarty élete. 

En a mai kornak való tanulságot akarok le-
vonni Vörösmartyból ; mert ha tőle, a nagytól vala-
mit tanulni akarunk, akkor tanul junk tőle olyat, a 
mit mi elfelejtettünk s a miben épen egyik leg-
nagyobb ellentét mutatkozik korunk törekvései és 
Vörösmarty lelkülete között. 

Vörösmartyt tolla tette naggyá, költő volt. Ezt az 
eszközt ö szentnek tartotta, mellyel csak a hazának 
és az eszményeknek szabad szolgálni. Sem egyszerű 
kenyérkereseti eszköznek nem nézte, melyet árlejtés 
alá lehet bocsátani s a többet Ígérőnek elvek árán 
is szolgálatába hajtani ; sem az aljas szenvedélyek 
hirdetőjének nem tartotta, melyet az érzéki vad szerelem 
zengésével szabad volna beszennyezni. Vörösmarty 
szegény volt és tisztalelkü, ez a két vonás jellemzi 
egész egyéniségét s ezekben rejlik egész nagyságának 
gyökere. Lángelméjét nem a saját földi boldogítására 
értékesítette, mint azt napja inkban sokkal kisebb 
tehetségeknél szomorú szívvel szemléljük, hanem a 
saját nagyságát az eszmények szolgálatában kereste. 
Nála semmi sem volt eladó, mindenét hazájának s 
az irodalom emelésének szentelte. 

Az ünnepelt költő, kinek neve visszhangzott az 
egész hazában, midőn 1843-ban nőül vette Bajza 
sógornéját, Csajághy Laurát, nászajándékul csak egy 
verset tudott adni jegyesének, «A merengőhöz» szó-
lót, de olyat, amely a szellemi javak között egy kincs-
csel fölér, oly szép, tanulságos és igaz s melyet min-
den menyasszonynak kellene tanulmányozni a mai 
feminista világban. 

Nézd a világot, annyi milliója 
S köztük valódi boldog oly kevés. 
Ábrándozás az élet megrontója, 
Mely, kancsalul, festett egekbe néz, 
Mi az, mi embert boldoggá tehetne? 
Kincs? h i r? gyönyör? Legyen bár mint özön, 
A telhetetlen elmerülhet benne, 
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm. 
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Kinek virág kell, nem hord rózsaberket : 
A látni vágyó napba nem tekint ; 
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget : 
Csak a szerénynek nem hoz vágya kint. 

Ez egy részlete a remek költeménynek. 
S midőn 1855-ben a váci-utcai lakásáról a né-

pek ezrei kisérték sírjába, oly szegényen hagyta ne-
jét és árváit, hogy Deák Ferenc fölszólítására a nem-
zet rendezett gyűjtést s z á m u k r a . . . A toll nem szol-
gált neki pénzt hajszoló eszközül. 

Vörösmarty tollát nem szennyezte be a testiség, az 
állati érzékiség zengése. Nagyon jel lemzően mondja 
róla Gyulai : soha nem játszott se a saját, sem más 
szivével. Tudjuk, látjuk, hogy a költőket, kik a szé-
pet hivatvák szolgálni a versek nyelvén, mii}7 rutákká 
teszi sokszor magánéletükben az aljas szenvedély. 
Vörösmarty tollán a szerelem zengése is marad annak 
a nemes érzelemnek, melyet az Alkotó rejtett a 
szivbe, hogy boldogítsa az embereket, de a melyet 
sárba t iporni nem szabad. Ebben pá r j a a legnagyobb 
epikus költőnk, Arany János, ki soha szerelmi dalt 
nem írt. 

Vörösmarty zeng a szerelemről, de f inoman, föl-
emelően. Ismereles, hogy a Zalán futásán, a nagy 
eposzán kezdve elbeszélő költeményeinek (Cserha-
lom, Széplak stb.) egész a Két szomszédvárig egyik 
motívuma Bonyhádon (Tolnában) nevelő korában 
Perczel Etelka, háziurának leánya iránt, táplált sze-
relme. Alig sejtette valaki, ki rejlik gyönyörű női 
alakjaiban, a Hajna epizódban, Etelkában, Zenedő-
ben, míg Zádor bará t jának maga e i n e m árulta.Mert 
ő csak így áldozott szerelmének. Hogy e tekintetben 
mily előkelő költő volt Vörösmarty, talán legegy-
szerűbben meggyőződik mindenki , ha «Szép I lonká-
ját» vagy «A kis leány baja» cimű költeményeit 
elolvassa. így kezelve a költészet, valóban az embe-
rek nemesítésére, szellemi értékének emelésére s nem 
romlására szolgál. Ilyen a tisztalelkű költő. 

Célzat vezet, midőn nagy költőnkben épen csak 
ezt a két vonást kívántam kiemelni. A nemes fa 
nemes gyümölcsöt terem. Ha tehát azt a fehér már -
ványcsoportozatot szemléljük, ne felejtsük ezt a két 
nemes tulajdonságát, tanul junk tőle és kövessük. 
Kövesse az i rodalom munkása. Nemcsak a «hazáról» 
voltak nagy, fölemelő gondolatai, hanem a castitas-
ról is. 

Ötven éve, hogy elköltözött a nagy férfiú, néhá-
nyan fönmaradt nagy kortársai közül még a 60-as, 70-es 
években is szolgálták az eszményt; de mind jobban 
epigonok léptek a nagy elődök nyomába s ma, a 
hanyatlás korában, épen a két nagy eszme : a haza-
szeretet szent érzelme és a castitas nagyrabecsülése 
mintha teljesen kiveszett volna irodalmunkból. Ha 
Arany utolsó éveiben «kozmopolitának» nevezte köl-
tészetünket, mit szólna még ma, mikor semmit se 
becsülnek oly kevésre az irodalmi zsebrákok, mint 
épen a haza szent nevét és a liliomos castitast. 

Ir ma hivatott és hívatlan, de az írás kenyér-
kereset s napszámos munkává alacsonyult. A közön-
séget nem fölemelni, hanem elrontani törekszenek. 
Hol vannak Vörösmarty gyönyörú női alakjai, hol 
az ő tiszta lirája, hogy fölséges nyelvéről ne is szóljak ? 
A szemita alacsony gondolkodás fertőztet meg min-
dent s szenzációban utazik ezer zsidó gyerek. Már 
az Akadémia is ethika nélkül jutalmaz. 

Vörösmarty korában nem voltak szobraink, de 
voltak nagy íróink; ma szaporodnak a nagy szobrok 
s hiányzanak a nagy írók, mert az alacsony, az 
anyagiasságba elmerült nemzedék a nagyoktól ta-
nulni nem tud. Futkos szenvedélyei után s keres 
secessiót. Hiába minden ! Az a levegő, melyben azok 
a nagyok nőttek, még keresztény volt, ma már nem 
az, az írók köreiben épen nem, hisz java részükben 
izraelita kiadóknak robotolnak s azt gondol ják: nekik 
jó dolguk van ! Miattuk jöhet akár a vízözön. 

Vájjon meglátják-e egyszer az eszméket, melye-
ket a Vörösmarty-féle szobrok hirdetnek s nő-e még 
egyszer nemzedék, Vörösmarty korához hason ló? 

Az új Syllabus dogmatikai jelentősége, (n.) 
A régi Syllabustól eltérőleg az új Syllabus X. Pius 

pápának 1907. nov. 18-án kelt motu proprio-jával 
kemény sanctiót kapott és pedig úgy, hogy a sanctio 
egyszerre kezeli a Lamentabili-t és a Pascendi-t. 
«Auctoritate Nostra apostolica i teramus confirma-
musque tum Decretum illud Congregationis Sacrae 
Supremae, tum Litteras eas nostras Encyclicas, addita 
excommunicationis poena adversus contradictores ; 
i l ludque declaramus ac decernimus, sí quis, quod 
Deus avertat, eo audaciae progrediatur, ut quam-
libet e propositionibus, opinionibus doctrinisque in 
alterutro documento, quod supra diximus, improbat is 
tueatur, censura ipso facto plecti Capite Docentes 
Coustitutionis Apostolicae Sedis irrogata, quae p r ima 
est in excommunicalionibus latae sententiae Bom. 
Pfci simpliciter reservatis. Haec autem excommuni-
c a t o salvis poenis est intelligenda, in quas, qui contra 
memora ta documenta quidpiam commiserint, possint, 
uti propagatores defensoresque haeresum, incurrere, 
si quando eorum propositiones, opiniones, doctrinaeve 
haereticae sint, quod quidem de utr iusque illius 
documenti adversariis plus semel usuvenit, tum 
vero maxime, q u u m modernis tarum errores, id est 
omnium haereseon collectum propugnant.» 

Az új Syllabus nem közöltetett pápai encyclika kí-
sérője gyanánt, mint a régi; de azért tartalmilag elég 
szoros viszonya van X. Pius pápának «Pascendi domi-
nici gregis» kezdetű encyclikájával, a mely azonban két 
hónappal a «Lamentabili sane exitu» kezdetű syllabus 
után 1907. szép t. 8-án jelent meg. Ez az encyclika 
nem említi a syllabust, nem is tekinthető a syllabus 
k o m m e n t á r j á n a k ; a mi már csak onnan is érthető, 
hogy a pápai encyclika legmagasabb helyről való 
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származása miatt nem vállalkozhatik a Congregátió 
decretumának magyarázatára. Tartalma sok helyen 
összevág ugyan a syllabus tartalmával, más helyeken 
azonban messze túlhaladja, ismét más helyeken mel-
lőzi a syllabus egyes tételeit. Az encyclika rendezi 
és kikerekíti a modernizmus tanait s legnagyobb rész-
ben az elbeszélő szerepét viszi. Mint az okmány 
jelzi, be akar ja mutatni a modernistát különböző 
oldalokról : mint bölcselkedőt, hívőt, theologust, 
kritikust, apologetát és reformátort . Ezután a hosz-
szabb elbeszélő rész után rövidebben rámutat a 
modernizmus alapelveinek tarthatatlanságára, a mo-
dernizmust szülő erkölcsi és értelmi tényezőkre, 
módszerének hibáira és kétkulacsos voltára. Végül, 
igen beható gyakorlati intézkedéseket tesz a moderniz-
mus terjedésének meggátlására s az eddigi moz-
galomnak leszerelésére. Ha a pápa nem is akart 
maga a Lamentabili sane exitu decretum magyará-
zója lenni, természetes, hogy a decretum egyéb 
magyarázói az encyclikában munká júkhoz tekinté-
lyes es gazdag forrást találnak. 

f ) Utolsó különbség a két Syllabus között az, 
hogy az első syllabus maga nem tartalmaz büntetést 
azokra nézve, a kik tovább hirdetik és védik a benne 
elvetett tévedéseket. Utána sem történt egyházi intéz-
kedés ebben a tekintetben. Az Acta S. Sedis még 
1897-ben (30. köt. 309.) is í rha t ta : «Qui defendunt 
errores in Syllabo damnatos, quatenus Syllabus est 
sen elenchus complecteus praecipuos errores, qui 
no tan tu r in allocutionibus consistoriliabus, in encycli-
cis aliisque apostolicis literis SS 1). N. Pii Pp. IX., 
nullám excommunicationem incurrunt, cum nulla 
sanctione aut poena a Pio Papa IX. communi tus 
fuerit.» Ezt úgy kell érteni, hogyr maga a Syllabus 
nem minősíti az egyes téves tételeket s így tisztára 
ezen okmány alapján meg nem állapítható, hogy 
egy-egy tétel haeretica-e vagy haeresi proxima vagy 
erronea, vagy scandalosa etc? Több tételnél azonban 
más eszközök segítségével ahaeres is állapítható m e g ; 
ha ez a megállapítás bizonyos, akkor az illető tétel 
védője a római pápának specialiter fenntartott 
excommunicato alá esik az Apostolicae Sedis I. art icn-
lusának A I. pont ja értelmében. Ezt leszámítva, az 
első syllabus tételeinek védői nem esnek büntetés 
alá. Azonban e tételek tilalom alatt állanak. Az Index-
szabályzat szerint (cap. V. art. 14.) «Prohibentur pariter 
libri . . . qui errores ab apostolica Sede proscriptos 
tuentur.» Ez a pont világosan áll a régi Syllabusra 
is, a mit a S. C. Indicis 19—23. maii 1898. ad. 2. ki-
jelentett. 1 

Ebből a pápai nyilatkozatból megtudjuk, hogy a 
Lamentabil i sane exitu tételei között van olyan, a 
mely egyenesen haeresist tartalmaz. A pápa azonban 
ezt a tételt, vagy ezeket a tételeket nem nevezi meg, 
hanem kijelenti, hogy a ki ilyen tételt véd, az a 

1 Vermeersch S. J De prohib. et cens. libr. Roniae. 1906 90. 

pápának specialiter fentartott kiközösítés alá esik. 
(Ap. Sedis. Articulus 1. A. I.) De a pápai nyilatkozat 
azt is elárulja, hogy a Lamentabil inek nem minden 
tétele ilyen, hanem vannak, a melyek csak kisebb 
censurât é rdemelnek; a ki ezen tételek valamelyikét 
védi, a pápának simpliciter fentartott kiközösítés alá 
esik. (Ap. Sedis. Artie. I. B. I.) Ebből látható, hogy 
asanct io tekintetében azú. n. második syllabus tényleg 
keményebb okmány, miut az első. A második syllabus 
ebből a szempontból rokonságot mutat VII. Sándor-
nak és XI. Incének fennebb említett három decre-
tumával (1665. szept. 24., 1666. márc. 18., 1679. márc. 
2.), a melyekben foglalt tételek szintén kiközösítés 
terhe alatt tiltattak el. De más szempontból ezen 
decretumok és a Lamentabili között lényeges a 
különbség. Ezen decretumok ugyanis pápai decre-
tumok, mint fönnebb láttuk, a Lamentabili ellenben 
a Congregatio decretuma. Továbbá ezen decretumok-
ban csak azt jelezte a Szentszék, hogy a bennök 
foglalt tételek legalább scandalosák; ellenben a 
Lamentabili decretumról maga a pápa kijelenti, hogy 
benne haereticák is foglaltatnak. 

A Lamentabil i decretumban foglalt tévedéseket 
hirdető könyvek olvasása az Indexszabályzatnak 
14., esetleg 2. pontja szerint tilos. Ez az utóbbi pont 
azon könyvekről értendő, a melyek a Lamentabil i 
haeret ikus tételeit védik, vagy ipsa religionis funda-
menta u tqunque evertunt. 

2. A fölsorolt különbségek a két syllabus között 
érthetővé teszik, hogy az egyik syllabusról alakított 
fölfogás nem vihető át egyszerűen a másik sylla-
busra. 

Az első kérdés, a mely mindkét syllabusra nézve 
fölmerül, az, csalatkozhatatlan nyilatkozattal van-e 
dolgunk vagy n e m ? 

Mielőtt erre a kérdésre felelnénk, magyaráznunk 
kell magát a kérdést. Mikor a csalatkozhatatlanság 
kérdését egy egyházi okmányra nézve fölvetjük, ezt 
sohasem tesszük azzal a rejtett célzattal, mintha ta-
gadó válasz esetén a legkisebb józan okunk volna 
az illető okmány belső igazságának meggyanusítá-
sára. Egy okmány belsőleg teljesen igaz maradhat , 
még ha apodictice k imondanók is, hogy nem csa-
latkozhatatlan. A kérdés hasonló ahhoz a másikhoz, 
Istentől sugalmazott-e egy könyv; ha erre a kérdésre 
egy meghatározott könyvnél tagadó választ adunk, 
ez a válasz semmiképen sem érinti az illető könyv 
belső igazságát. Világos, hogy minden sugalmazott és 
hasonlóképen minden csalatkozhatatlan irat belsőleg 
igaz; de más iratok is lehetnek belsőleg teljesen iga-
zak, a melyek sem nem sugalmazottak, sem nem 
csalatkozhatatlanok. Ugyanis szemmel láthatólag más 
kérdés az, çsalatkozik-e valaki vagy nem és az : csalat-
kozhatik-e valaki vagy n e m ; az egyik esetben csak 
a tény, a másikban már a jog, vagyis a lehetőség 
kerül szóba. A csalatkozhatatlannak nem a téves a 
direkt ellentéte, hanem a tévedésnek merő lehető-
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sége. Ezért nemcsak nyelvészeti, hanem hittudo-
mányi szempontból is súlyos kifogás alá esik az 
infallibilitásnak tévmentességgel való kifejezése. Az 
infallibilitás sokkal többet zár ki, mint a tévmentes-
ség, mert a tévedést nemcsak in actu, hanem in po-
tentia is kizárja. A ki az egyházat tévmentesnek 
mondja , az az egyház belső igazságát hirdeti. Le-
gyünk róla meggyőződve, hogy az egyháznak tényeit 
és tanbeli megnyilatkozásait sokkal többször és 
tágabb körben kiséri a tévmentesség, vagyis a belső 
igazság, mint a mennyiszer kiséri a csalhatatlanság, 
vagyis a belső igazság absolut bizonyossága és a 
tévedés lehetőségének absolut kizárása. Különben 
teljesen érthetetlen volna, miért szorítják hithű és 
lelkes katholikus hittudósok az infallibilitást oly 
pontosan körülhatárol t területre az egyház tanító 
tevékenysége pont jában. 

A csalatkozhatatlanság kérdésének fölvetésénél 
tehát túllövünk azon a kérdésen, igaz-e belsőleg egy 
o k m á n y ; a kérdés itt az, van-e bizonyosságunk 
arról, hogy ez az okmány a Szentlélek olyan assi-
stentiája mellett létesült, a mely az iratot nem teszi 
ugyan Isten művévé, de belőle legalább abszolúte 
kizárja a tévedés lehetőségét ? A csalatkozhatatlanság 
kérdésének fölvetésénél tehát mindig a Szentlélek 
természetfölötti char ismájának jelenlétéről van szó. 
Minden józan theologiai fölfogás szerint a termé-
szetfölötti jelenlétének igazolása, még ha sugalmazás 
helyett merő csalatkozhatatlanságról van szó, a szó-
szoros értelmében strictae interpretationis anyag, 
vagyis a természetfölötti jelenléte csak ott veendő 
föl, a hol komoly és meggyőző bizonyítékok kíván-
ják. Különben utat nyitnánk a theologiába a mindig 
veszedelmes álmysticizmusnak. A mint a csodát vagy 
jövendölést a komoly hittudós csak ott veszi föl, a 
hol a természetes magyarázat lehetőségét kizártnak 
látja, úgy a csalatkozhalatlanságot eredményező is-
teni assistentiát is csupán kellően minősített ese-
tekre szorítja. A minősítés pedig abban áll, hogy 
akár az egyetemes zsinat, akár a római pápa egy hit 
és erkölcs tárgyát képező dologban definitive foglal-
jon állást vagy pedig a rendes és egyetemes tanító 
hivatal tanítása ezzel a definitiv állásponttal egyen-
értékűen minden ünnepiesség nélkül egyöntetűvé 
consolidálódott légyen. 

3. Kérdés, föllelhetők-e a két syllabusban az ehhez 
a minősítéshez megkívánt i smérvek? Nézzük az elsőt! 

A hittudósok ebben a kérdésben megoszolnak. 
Tudvalevőleg a «Stimmen aus Maria-Laach» folyó-
irat előfutára az a 12 füzet volt, melyben kitűnő 
jezsuita szerzők a régi syllabust 1865—9. között ma-
gyarázták. Ezek közül Riess és Schneemann határo-
rozottan az 1864. syllabus.csalatkozhatatlansága mel-
lett foglaltak állást. Hasonló állást foglalnak el : 
Schräder (Comment, de theol. generatim n. 84.); 
Franzelin (levél 1868. március 19-éről, közölve Études 
religieuses, juill. 1889.); Mazella (De relig. et eccl.3 

822.); Scheeben, Hur ter (Theol. gener.8 513. ; Zeitschr. 
f. kath. theol. 1907. IV. 713.). Ellenben az 1864. syl-
labust nem tekintik csalatkozhatatlan tekintélyűnek, 
vagyis ex cathedra való nyilatkozatnak: Newmann, 
Rudigier, Fessier, Tosi (Vorlesungen üb. d. Syllab. 
Wien, 1865.) ; Hergenröther, Biederlack, Frins, Rinaldi 
(II valore del Sillabo. Roma, 1888.); Schanz (Staats-
lexikon: Syllabus c ikk; Köln. Volkszeitung n. 856. 
1907.); Heiner (Der Syllabus. Mainz, 1905. 14—15.); 
Meyenberg (Köln. Volkszeit. 1905. dec. 24.); Groot 
(Summa Apolog. de eccl. cath. Ratisb. 1906. 638.). 
Azonban ennek az utóbbi véleménynek védői kész-
ségesen elismerik, hogy ők csak a syllabusról beszél-
nek, mely szerintük nem új itélet, hanem csak elő-
zőleg más pápai okiratokban történt ítéletek hivata-
los jegyzéke. Azon eredeti ítéletek közül pedig, a 
melyek itt hivatalosan kivonatoztatnak, nem egy tény-
leg ex cathedra való definitio. Látható tehát, hogy 
mindkét oldalon kiváló tekintélyek állanak s azért 
méltánytalan volna a pálmát egyszerűen a többség-
nek itélni oda. De ha directe a kérdés nem is dönt-
hető a tagadó oldalra, mert az állítónak is megvan 
a maga külső valószínűsége, indirecte mégis a tagadó 
eredményre ju tunk. Mert a theologia szabályai sze-
rint az ex cathedra definitio megkötvén a hivő sza-
badságát, a lex odiosa elvének alkalmazását kéri, 
vagyis strictae interpretationis s ennek következtében 
alapos kétség esetén a gyakorlatban nem tekintendő 
ex cathedra definitional^. Ha tehát az 1864. syllabus 
nem viseli magán oly világosan az ex cathedra de-
linit 'o jellegeit, hogy megjelenése óla kiváló és hithű 
hi t tudósokban az ez ellen emelkedő kétségeket el-
némíthatta volna; s lia a Szentszék a kétség láttára 
nem tartotta szükségesnek az ex cathedra jelleg vi-
lágos k imondásá t : akkor a gyakorlatban az illető 
okmánynak ezen jellegétől bát ran el lehet tekinteni. 
Az első syllabusról elég ennyi, annál is inkább, mert 
magában az Acta S. Sedisben (1897/8. 30. köt. 307.) az 
officiorum ac m u n e r u m constitutio magyarázója azt 
ir ta: «Haec thesis (t. i. ex cathedra-nyilatkozat-e a 
syllabus?) difficillimae probationis nobis semper visa 
est atque videtur». Zubriczky Aladár dr. 

Duns Scot főbb bölcseleti tanai. ív. 
Eljutottunk ezek után a legnehezebb és legtöbb 

szenvedéllyel tárgyalt kérdéshez, ahhoz a viszony-
hoz, melyben az Isten és az ember szabad akarata 
egymáshoz vannak. Oly probléma ez, mely nem csak 
a keresztény, hanem az arabs világnézletet és vallási 
fölfogást is heves izgalomban tartotta. Míg azonban 
az arabs fölfogásban a liberális mutaziliták elbuk-
nak s diadalra ju t a fölfogás, hogy minden egyéni 
akarat és szabadság az isteni hata lomban és despo-
tizmusban elmerül, a keresztény világnézletben az 
egyéni akarat mellett tartanak ki, sőt Duns Scotnál 
egészen autonom akarat nyer érvényt. 
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A théziseket és antithéziseket igy állították föl. 
Ha megengedjük, hogy az ember maga viszi végbe 
cselekedeteit, úgy föltétlenül lehetnek oly cselekede-
tek is, a melyek Isten akarata és szabad elhatáro-
zása ellen történnek. 

Ennek ellentéte viszont: ha megengedjük, hogy 
nem az ember maga viszi végbe cselekedeteit, akkoV 
arra egyszerűen rákényszeríttetik s a felelősség meg-
szűnik. Igy állították föl az arabok a téziseket. Szent 
Anzelm ellenben a következő formába öntötte : Isten 
előrelátása és az ember akarata látszólag ellentétben 
vannak. Mert a mit Isten előre lát, annak be is kell 
következnie, pedig a mit az ember szabadakarattal 
visz végbe, az nem történik meg szükségképen. Vagy: 
a m i t Isten előre elhatároz, annak a jövőben be is kell 
következnie. Ha tehát Isten valamijót vagy rosszat előre 
elhatároz, az már nem létesülhet szabad akaratból. 
Szabad akarat és Isten jövőt illető elhatározásai 
kizárják egymást. 

Nem akarom azt a századokon keresztül húzódó 
vitát leírni, mely e thézisekből kifejlődött. A viták 
végére tekintünk csak és szent Tamás és Duns Scot 
ellenkező nézeteit jelezzük. Szent Tamás elméletben 
az akaratszabadságot tanítja, gyakorlatban ellenben 
az isteni kegyelemmel való viszonyban Istentől moz-
gatott szabadakaratot. Ez a mozgatás inclinatio, még 
nem determinatio. Az elhatározás az ember műve. 
A szabadakarat azonban a rossz felé való ha j landó-
ságában nem fordulhat magától Istenhez, ha Isten 
az ő kegyelmével előbb nem fordul az emberhez 
A jó az emberben Isten közreműködésével tör ténik; 
a rossz pusztán az ember műve. Világos, hogy az 
indeterminizmus érintkezik szent Tamásnál a deter-
minizmussal. De hiszen az eredeti bűnből fakadó 
rosszra való haj landóság is determinatio. 

Duns Scot az indeterminizmust tanít ja még a 
kegyelemmel szemben is. Az akaratnak semmi más 
oka nincs, mint az akarat. Követői is ezt tanították. 
De mint láttuk, Isten is puszta akarat, föltétlen aka-
rat, mely meg nem magyarázható ok nélküli és 
utolsó. Ilyen akaratra vezette ő vissza az egész világ 
fejlődését, üdvözülést és kárhozatok Ez a logikus 
indeterminizmus Istennél, reánk nézve azonban de-
terminizmus. A reformátorok erre az isteni akaratra 
tekintettek és tanították a végzetet. 

Ezekből láthatjuk, hogy a régi és az új világ-
felfogás Duns Scotnál találkoznak, következőleg egyé-
nisége a szellemi és vallási élet alakulására nagy hatás-
sal volt. Két gondolatban foglalom össze a mondot ta-
kat : bölcseleti téren a modern empir izmusnak és volun-
tarizmusnak, vallásin pedig a reformátiónak megin-
dítója. Ezt a nézetet elfogadja mindenki, a ki arra gon-
dol, mily alakot öltött a bölcselet az ő tanítványának, 
Occamnak lelkében ; Occam a láncszem Duns Scot 
és az angol empirizmus, illetve Luther között.1 

1 Igy látunk be lassan a történelem lelkébe, az eszmei 
kapcsolatok és fejlődések fölismerése alapján. Szerk. 

Az előző fejezetben nagy vonalakban rajzoltam 
DunsScothelyzetétagondolkodás történetében. Eucken 
beszél bizon yos világtörténelmi appercepcióról, 
mi figyelemmel szokunk lenni az egyes korszakok 
szellemi áramlataira, a korszellemre. En is ily néző-
pontból szemléltem az előbb Duns Scotot. 

Ideje azonban, hogy most m á r részletezzük e nagy 
gondolkodó bölcseleti nézeteit. Nem lehet azonban fela-
datom terjedelmesen foglalkozni felfogásával, inkább 
pointirozni akarom egyes elveit, rámutatva, miben 
különbözik tanítása elődeitől s megjelölve egyúttal 
azt is, mily fejlődésen mentek át a későbbi időkben 
nézetei. 

A hit és a bölcselet viszonya. Szent Tamás rend-
szerének első ellenlábasa Duns Scot volt. A középkor 
hosszú századokon át foglalkozott a hit és tudomány 
egymáshoz való viszonyával. Szent Tamás végre a 
kettőt egymással szoros kapcsolatba hozta a hit tételeit 
az észből is bebizonyítani törekedett. 

Duns Scot szerfölött hangsúlyozza a két tudomány 
különbözőségét. A theologia — mondja — gyakorlati 
tudomány. Célja sem az, hogy ismereteinket bővítse, 
hanem, hogy üdvösségünket előmozdítsa. A bölcselet 
feladata pedig az igazság keresése első sorban. 

Szent Bonaventurával, a ki az érzelmekre kivánt 
hatni, ép oly ellentétben van, mint szent Tamással, ak i 
szerint a theologia spekulativ tudomány. A theologia 
gyakorlati és erkölcsi jellegű tudomány. 

A két tudomány különben egymástól független, 
mind a kettőnek megvannak a sajátlagos elvei. 

Duns Scot felfogása a tudományok hierarchikus 
osztályozásának épen nem kedvezett. S a theologia 
köré csoportosult tudomány ágak decentralizációja 
elkerülhetetlen volt. Azt azonban nem állítom, 
hogy a renaissancenak kedvelt «kétféle igazságról» 
szóló elmélete innen indult volna ki. A kétféle igaz-
ságot averroista nézetek szülték. 

Anyag és forma elmélete. Tagadhatat lanul érdekes 
Duns Scot nézete az anyagról ! De nem csak az anyag-
ról, hanem az egész világ lényegéről. Nézeteinek szálai 
az éleai és arisztotelesi gondolatokból szövődnek s 
ép úgy átkarolják a világ azonos lényegéről, mint 
ezen egy lényegnek fokozatos kifejlődéséről szóló 
tanokat. Az egesz világ alapja ugyanaz, amely 
ujabb és u jabb anyag- és alaköltés által fejlődik ki 
mind magasabb lényekké. Ezen álláspontból ki-
indulva a meglevő dolgok összeségét lépcsőzetes 
sornak kell elképzelnünk, melynek legalsó foka 
az első anyag, a materia pr imo prima (Duns 
Scot terminusa), a minek még nincs semmi alakja sem. 
Ez az első anyag, olyanná változik át, a mely szüle-
tésnek és romlásnak talajává lehet, ma jd a harmadik 
alakot ölti föl és alkalmassá válik arra, hogy kívülről 
jövö hatások benne változásokat hozhassanak létre. 
Az egész világegyetem tehát tökéletlenből fejlik ki 
tökéletessé, más szóval a világképződés az isteni 
teremtés befolyása alatt /a—magában véve egészen 
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határozatlanból fokozatosan a határozott lények álla-
potába jutott . A határozatlan mindig az anyag, a 
határozó az alak. Vagyis minden teremtett lénynek 
anyagból és alakból kell állania. 

Tiszta forma- és anyagnélküli létező csak az Isten. 
Minden más anyag és alak. Az angyalok is, az emberi 
lélek is anyagból és alakból állanak. A materia primo 
pr ímában minden létezőnek része van Istenen kívül. 

Ez a teremtett világnak monisztikus felfogása. 
Kimondja határozottan, hogy ezen egész mindenség-
nek közös alapja van. Duns Scotnál tehát az anyag 
nagyon finom alakot ölt, szinte átszellemül, a szellem 
pedig anyagi külsőt nyer. «Ex his apparet , quod 
mundus est arbor quaedam pulcherr ima, cuius radix 
et seminarium est materia, folia fluentia sunt 
accidentia; f rondes et rami sunt creata corruptibilia, 
llos anima pat ionalis ; fructus naturae consimilis et 
perfectionis na tura angelica!» Vagy pedig: «Ego autem 
ad positionem Avicembronis redeo, et p r ímám partem, 
scilicet quod in omnibus creatis per se subsistentibus 
tam corporal ibus quam spiritualibus sit materia, 
teneo». Trikál József dr. 

A katholicizmus és "Finnország. 
A finn-ugor nyelvcsalád számra nem nagy, de 

mégis megérdemli, hogy a magyarok megemlékezze-
nek a nagy orosz birodalomban szétszórtan lakó 
rokonaikról. A finn-ugor összehasonlító nyelvtudomány 
a XIX. században született meg és nőtt nagyra. Ered-
ménye legalább annyi, hogy a két legnagyobb törzs : 
a magyar és finn, megtanult egymásért érdeklődni, 
sőt lelkesedni is. Különös: a hideg «mongolok» lel-
kesednek. A magyarokról ugyan eléggé ismeretes, 
hogy tudnak lelkesedni, de a többiekről ki gondolta 
volna? Pedig hát a zord klima és sanyarú életmód 
mellett is gyúlékony a természetük, tüzes a tempera-
mentumuk. Becses tulajdonság ma, a közöny és blazirt-
ság korában. 

A magyar-finn érintkezés eddig mindig a vallási 
téren kívül történt. Tudósok, művészek látogatták 
egymást, bemutat ták hazájuk jelesebb termékeit, csak 
a vallásra nem gondolt senki. Ujabban a magyar 
katholicizmus kezd öntudatosabb lenni. Nem kéne-e 
a magyar katholicizmust is bemutatni a rokon fajok-
n a k ? Az ethnografusok szerint a finn-ugor család 
hajl ik a titokzatos vallásosságra, sőt a babonára. Baj 
ez? Igen, ha a vallásos kedélyt nem tápláljuk az igaz 
vallással. De ad juk csak meg neki az igaz vallást, 
meglátjuk, milyen szépen kifejlődik. A finn törzsek 
mély kedélye, izzó képzelete, odaadó hűsége szen-
teket nevelhet, ha a katholikus egyház kegyelmeit 
megadjuk neki. Adjunk az éhezőnek kenyeret, meg 
fogja becsülni. 

I. 
A mai kor csak nagy számokkal szeret számolni. 

Egész népeket számba sem vesz, mert nem rúgnak 

milliókra. A finn-ugor törzseket is legfeljebb meg-
sajnálja, mint az orosz óceánba elmerülő kis szige-
teket. Legyünk kissé optimisták. Hátha mégis más-
kép itél a «keresztény» s legalább a «katholikus» 
világ. A legszámosabb finn-ugor nemzet : a magyar, 
katholikus nemzet, a szánn a utána következő finn 
és eszt nemzetek ha jdan szintén azok voltak. 

Svédország hozta meg Finnországnak, Dánia az 
esztelenek a kereszténységet s később az előbbi sza-
kította el mind a kettőt az anyaszentegyháztól. Nyu-
gateurópában ma is sokan sa jnál ják e két országol, 
mely orosz j á tom alatt nyög és mégis az orosz ura-
lomnak köszönik a finnek, hogy a katholikus világgal 
ismét érintkezésbe léptek. 

A finn, vagy jobban mondva finnországi nép két 
főcsoportra oszlik : a tavasztok nyugaton és a karélok 
keleten. A politikai Finnországban a történeti fej-
lődés a két törzset, legalább kulturális tekintetben, 
összeforrasztotta. Finnországon kívül vannak tavasztok 
Esztland és Livlandban : ezek az esztek. (Ezenkívül 
az oloneci kormányzóságban: ezek avepszekl2.000-en.) 
A karélok a Finnország, az Onega tó és a Fehér-
tenger közti teriiletet lakják 200.000-en. Ezenkívül a 
tweri és jaroszlavi kormányzóságban is akadnak 
karélok, számuk ugyancsak 200.000. Ingermaniát 
( = a szentpétervári kormányzóság) kb. 100.000 luthe-
ránus finn lakja. Szentpétervár városnak is van 
40.000 lutheránus finn lakosa. A karélok közül az 
orosz területen lakók mind, a finnországiak közül 
40.000 schizmatikus. 

Mivel a balti finnek nem alkottak önálló álla-
mot, az orosz birodalom kezdetétől fogva vitás jószág 
voltak a Nyugat és Kelet, Svédország és Novgorod, 
Bóma és Bizánc között. Két oldalról is térítették 
őket, kétféle rítusra s végre is megosztoztak rajtuk. 
A karélok követték Novgorodot a schizmában, ma-
gukat tartották az egyedül igazi finneknek és folyton 
csipkedték a svéd Finnországot. A latin ritusú finnek 
viszont oroszoknak nézték keleti testvéreiket. Ki tudja 
mennyi testvérharc és villongás dúlt e hosszú szá-
zadok alat t? Pedig épen a karélok oly fontos elem 
a finn családban. Kedélyük fogékonyabb a szellemi 
munkára , költészetre, művészetre s így kiegészítve a 
nyugati finnek gyakorlati eszejárását, jól kiművelve a 
kettőt, a finn nemzetet nagy jövőhöz segítené. 

E különböző törzsek fejlettségi foka, politikai 
érettsége nagyon változatos. Míg a finnek között már 
nincs analfabéta s a fölvilágosodás legmodernebb 
kérdései : a feminizmus és mértékletesség vannak 
napirenden, addig a karélok csak lassan ébrednek 
nemzeti öntudatra. Olvasóegyleteket alkotnak, tár-
sulnak, s mint az oroszosílás ellenszere, védik nemzeti 
jellegüket a finnekhez való csatlakozás által. Az esztek 
is követik a test vérnemzet példáját . Ez akárhány 
buzgó finnt elvakít. Látják ugyan Oroszország ha-
talmát és beolvasztó törekvéseit, de biznak a már 
megindult reakcióban és nem látnak tovább. Nem 
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gondolják meg, hogy a Suellmann által megindított 
újjászületési akció, melyet ugyan sokan akadályoznak 
és elleneznek, csak bevezetése egy magasabb rendű 
újjászületésnek. A régi finn társadalom minden kicsi-
nyessége és protestantizmusa mellett legalább pozitiv 
kereszténye volt. Most a haladással a modern pogány-
ság is belopózott. 

Miben áll a katholicizmus föladata Finnország-
ban ? Vissza kell vezetni az országot oda, hol 1514-ben 
volt. Az akkor elszakadt fejlődési fonalat kell ismét 
fölvenni. Lássuk, milyen volt. 

II. 

1514-ben ünnepelte Finnország második pat ró-
nusa, Hemmings püspök boldoggáavatását. Sok küz-
delem után (a svéd kormány mindenkép igyekezett 
meghiúsítani az ügyet) végre diadalmaskodott minden 
nehézségen, megjelent a pápai bulla. És ime, alig hat 
évvel ez ö römnap után, az ország utolsó katholikus 
papja menekülés közben hal meg Svédországban. 
A püspöki szék két évig üres marad, végre egy tudós, 
de érdemetlen dominikánus kerül rá. Ez a király 
«reformátori» tevékenységének egy szóval se szegül 
ellene. Nyugodtan tűri az egyházi javak elvételét, sőt 
saját költségén hat ifjút küld Wittenbergbe. A király 
fokozatosan betiltja a szenteltvíz, a «pápai» krizsma 
használatát stb. Abo városát templomostul, valamint 
a püspöki palotát és a dominikánusok kolostorát 
tűzvész pusztítja el. A birodalom összes kolostorait 
lerombolják, szintúgy az aboi püspökök nyári lak-
helyét, a kunsistói várat Abo mellett. Az istentiszte-
letnél használt latin nyelvet a svéddel pótolják. Azon-
közben a wittenbergi deákok egyike is hazajött s a 
püspök utóda lett. Ez élénk tevékenységet fejtett ki 
irodalmi téren, még pedig finn nyelven. Ennek 
köszöni «a finn irodalom apja» elnevezést. Előtte a 
reformáció inkább idegen volt. A király pápa is akart 
lenni, hogy a finneket teljesen igájába hajtsa. így a 
katholikus érdek összeesett volna a finn nemzeti 
érdekkel. Agricola azonban félprotestáns irodalmával 
(egészen nem tudott megszabadulni a katholiciz-
mustól) az új vallást belelopta a nép lelkébe. Az 
udvari körök ugyan nem jó szemmel nézték, halála 
után svéd ember került az aboi püspöki székre. 
Állását azoknak köszönte, «quibus lingua finnonica 
curiosa erat». Ezért «erat opus interpretum tam in 
publicis, quam in privatis F innonum negotiis». 0 is 
kapzsisága és feslettsége által tünt ki. De még nem 
jött el az idő, midőn Finnország a svéd stréberek 
fejőstehene lett és ezért Foiling püspöknek csak-
hamar távozni kellett. Révait boldogította ezután. 
A papság békóba volt verve, de megmaradt még a 
a benszülött nemesség, mely megtartotta befolyását 
és tekintélyét. Ezt is megtörték. A bitorló X. Károly 
a parasztságot uszította neki, a többit megtette a 
hóhér. 

A szellemi élet, mely az egyház védelme alatt 

szépen föllendült, most egészen lelohadt. A luthera-
nizmus vandál módon pusztított. Az egyházak kirab-
lása, az erkölcsök elvadulása, a nemesség pusztulása, 
mindez a XVI. századi Finnországot sivataggá tette. 
1522-től kezdve Finnország évszázados álomba merül, 
melyből még ma se ébredt föl egészen. Ha fölébred, 
olt kell folytatnia a munkát , a hol 1514-ben el-
hagyta. Az álom rendesen felüdíti a szervezetet. Hogy 
Finnországban is így van-e, nem mer jük állítani. 

A 30 éves háború az országot megajándékozta 
az idegen nemességgel. Az ország nyelvét csak az 
alsó néposztályok beszélték. Az «evangeliumi sza-
badság» csak svéd szolgaságot hozott. A nemzet a 
svédek rabszolgája, vérét haszontalan háborúkban 
kell pocsékolnia. A keleti határ folyton kitéve az 
oroszok támadásának. Gyakori éhínség végül e hosszú 
korszak befejezése, XII. Károly szerencsétlen ural-
kodása és Nagy Péter kegyetlensége. A XVIII. század 
a polgárságot is a nemzetietlen párthoz terelte. 
A nemzet nyelve a városokból kiszorult a falvakba. 
Végül elkövetkezett az orosz hódítás. 

III. 

Pedig épen a XIX. század hozta meg Finnország-
nak az újjászületést, az orosz invázió kíséretében. 
A pseudoreformáció a művelt osztályokat egészen 
svédekké tette, az oroszok azonban egészen idegenek 
voltak és nem tudtak hasonló assimilációt kifejteni. 
A svédek legfeljebb megvetették a finn nyelvet, mely 
félénken háttérbe szorult. Az orosszal szemben azon-
ban m á r talpra kellett állani. A finnek végre ismét 
finneknek mondták és érezték magukat s végre föl-
támadt Suellmann, ki fölszólította őket, hogy tér je-
nek vissza őseik nyelvéhez. Ez nehéz volt a művelt 
osztályoknak, kik nem akarták a «plebejusok» nyelvét 
újra megtanulni. A fölszólalásnak csak a nemzet fele 
engedelmeskedett, mindenesetre a jobbik fél. A svéd 
párt a l iberalizmus zászlaját lobogtatta, de más dolga 
nem igen akadt. Marazmusba merült, mint a «beati 
possidentes» nem ritkán szokták. Az öntudatra ébredt 
finnek nekiláttak a munkának s nemsokára kelet-
kezett egy új finn intelligencia. Sőt most már a mű-
velt proletariátus veszélye fenyegeti. Munkamegosz-
tásra van szükség, a mi különösen az ébredő társa-
dalmaknál fontos. 

Tehát vegyük föl az 1514-ben abbanmarad t 
fonalat. Hemmings boldoggáavatása egészen feledésbe 
merült. Neve még a Bollandistáknál se fordul elő. 
Hanem azért érvényesíteni fogja jogait és vár ja 
szenttéavatását. És még mások is akadnak a közép-
kori Finnországban, kiknek ez a kitüntetés talán 
osztályrészük lesz. Például Tavaszt Magnus püspök 
(1412—50) kétségkívül minden idők legnagyobb finnje. 
Bizonyosan imádkozik népe fölébredéseért. 

A hitújí tás első százada keveset változtatott az 
istentisztelet külsőségein. Meghagyta a szertartások 
jórészét és a templomok díszítését, valamint az egy-
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házi szervezetet. Csak a 30 éves háború után meszelte 
be a lutheránus orthodoxia a katholikus korbeli fal-
festményeket. A XIX. század lassacskán megszaba-
dította őket ettől a burkolattól s most csak a ház 
Urának, az Oltáriszentségnek bevonulását várják. Az 
egyházi levéltárakból régi finn nyelvű egyházi énekek 
bukkantak elő, melyek részben a katholikus, részben 
az első protestáns korból származnak (a latin nyelv, 
minden tilalom mellett, még sokáig volt használatban 
a reformáció után). Agricola dicsősége e leletek 
folytán kezd ingadozni, mert látjuk, hogy voltak finn 
nyelvemlékek már ő előtte is. Bár hangzanának föl 
újra a régi templomokban a régi vallás énekei! De 
nem fognak, mielőtt a nép bűnbánatot nem tart. 

Az ország a katholikus vallást j ó fo rmán hirből 
sem ismerte, midőn az erőszak révén megint érint-
kezni kellett vele. Már 1791-ben Viborgban, 1859-ben 
pedig Helsingforsban építtetett az orosz kormány 
katholikus templomot a katonaságban szolgáló katho-
likusok részére. Pap és hivek többnyire mind len-
gyelek, s mint ilyenek, idegenek az országban. Nem 
érdeklődnek iránta és nem is törekszenek lakóit 
megtéríteni, beérik saját vallásuk gyakorlásával, a 
hogy épen tudják. 

IV. 

A XIX. század vége felé ez is megváltozott. Az 
eredetileg lengyel katholikus bitközség egyes tagjai 
az országban maradván, fölszivódtak nyelvben és 
szokásokban. A forgalom és vándorlás másokat is 
hozott melléjük. Németek, olaszok, más nemzetbeliek, 
sőt még magyarok is jöt tek hozzájuk. Végre 1000-tagú 
hitközséget látunk, mely 15-féle nemzetiségből áll, 
tagjai magaviselete pedig kevés tisztességet hoz a 
katholikus névnek. A nyelvi assimiláció e bábeli hit-
községet hitében is fenyegeti, mert ha nyelvében 
finné lesz, rendesen katholikus vallását is elveszti. 
A szocializmus Finnország alsó néposztályait is ki-
kezdte már. A felső osztályok pedig a svéd nyelvvel 
együtt a materializmust, sőt a monizmust is magukba 
szívták. Az i f jabb generáció a gúnyos kételynél többet 
nem tanul a modernül fölszerelt iskolákban. A haladás 
és szabadság folytonos hánytorgatása nem tudja föl-
tartóztatni az erkölcsök elvadulását. De hát igazán 
vesznie kell-e a finn t á r sada lomnak? Nem lehet az 
alvajárót fölébreszteni? Még sok őserő van a nem-
zetben, sok jóakarat , sok ki nem használt tehetség. 
S e mellett milyen szép föladat vár a finn nemzetre, 
a fajrokon népek katholizálása. Ehhez azonban előbb 
magukat a finneket kell megtéríteni. A finnek, de 
főleg keleti águk, a karélok, inkább a szellemi és 
lelki javak iránt érdeklődnek, mint az anyagiak iránt. 
Táplálékot kell adni lelkűknek s meg kell azt ter-
mékenyíteni a katholicizmus által. Bármennyire örül-
nénk is, lia az orosz birodalom visszatérne a hit 
egységéhez s vele a karélok, a finn szív mégis j obb 
szeretné, ha ez utóbbiak külön térnének meg. A nagy-

és kis-, sőt talán még a fehéroroszok is a görög 
rítuson fognak megmaradni , de a finn törzseknek 
alkalmasabb a latin rítus. Az orosz egyház a görög 
helyett az ó-szláv nyelvet használja, mely a finn-
ugor törzsek részére idegen nyelv s így nemzetisé-
güket veszélyeztetné. Már pedig a nemzetiségi érzés, 
bár egyelőre csak gyengén, de mégis kezd jelent-
kezni a karélok, sőt a mordvinoknál is s az orosz 
egyházzal szemben a lutheranizmus felé terelheti 
őket. Anyanyelvüket féltenék az ó-szláv nyelvtől, a 
latin egyházi nyelv azonban Nyugateurópában sehol 
se veszélyeztette vagy gátolta a nép nyelvének fej-
lődését. A finnek és esztek egykor úgyis a latin egy-
házhoz tartoztak, természetes tehát, hogy ehhez térné-
nek vissza, ha ismét katholikusok lesznek. 

Európai Oroszország legnagyobb része ázsiai 
Oroszországgal együtt egyetlen egyházmegye ! Ez 
óriási területen több mint egy millió katholikus lakik 
elszórva Rigától Wladiwostokig. Csak 300 pap gon-
dozza lelkük üdvét. A katholikusok zöme lengyel, a 
szentpétervári egyházi akadémia, valamint a mohitewi 
egyházmegye szemináriuma is lengyel alapítvány. 
A nagy paphiány miatt a nemkatholikusok közt ki-
fejtendő apostoli működésről szó sem lehet, tisztán 
a katholikusok megtartására kell szorítkozni. De még 
ez is nehéz a messziről odavándorolt papságnak. 
A bevándorlottak ott született gyermekei m á r csak 
finnül tudnak és nem értik a papot, ki a lengyelnek 
maradt szülőknek lengyelül hirdeti a katholikus val-
lást. Bégóta ilyen a helyzet Helsingforsban és már 
Viborgban is kezd felnőni egy benszülött i f jabb 
nemzedék. 

Az egyetlen lehetséges megoldás külföldről hozni 
papokat, kik, mint igazi misszionáriusok, nemcsak a 
finnországi idegenek, hanem a finnek megtérítésének 
is szentelnék magukat. A legjobb módozat ismét egy 
férfiszerzet megtelepítése Finnországban. A szerzetesek 
könnyebben vállalkoznak a terhes apostoli fölada-
tokra, kevesebb az igényük, céltudalosabban dolgoz-
nak. Főleg az ifjúság nevelését s a sajtót kellene 
fölhasználni a katholicizmus terjesztésére. Charitativ 
tevékei^séggel meg lehetne menteni az elszegényedett 
schizmatikus karélokat, mivel az egész finn nemzet 
hálája le van bilincselve. Ha egyszer sikerül a finnek-
nél ú j ra meggyújtani a hit szövétnekét, a láng el-
terjed az esztek, sőt a mordvinok és vogulokhoz is. 
Ha pedig egyszer ég a láng, még az üldözés vagy 
Szibéria sem tudja eloltani. 

Kariing Adolf} 

1 E sorok irója finn, négy évvel ezelőtt a protestantiz-
musból katholikus vallásra tért ; előbb filologus volt, most a 
theologiát tanulja Rómában, a Germanico-Hungaricumban. 
Ö lesz 300 év óta az első finn eredetű katholikus pap. Magyar 
növendékek révén ismervén meg a «Religiót», ebben kívánt 
a magyar rokon néppel összeköttetésbe lépni. Fogadja nemes 
terveihez testvéri üdvözletünket, hogy idővel ismét nemcsak 
nyelvben, hanem vallásban is testvérek legyünk ! Szerk. 
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A szamariai zsidók nyomai ékiratos okmá-
nyokban. (in.) 

Lássuk már most azokat a tulajdonneveket, me-
lyekből Schiffer viselőik szamáriai eredetére követ-
keztet. 

Ide tartoznak mindenekelőtt egy bizonyos A-u 
nevű istenség nevével összetett theophorikus nevek : 

A-u ah iddin = Au testvért adott. 
A-u é1 ballitáni = Au, óh tarts engem életben. 
A-u danninâni = Au erősíts engem ! 
A-u zitti2 = Au az én osztályrészem. 
A-u hutin3 = Au az oltalom. 
A-u lu-u-a-a4 = Au az én istenem. 
A-u sabi' = Jóséba' (bibliai tulajdonnév5). 
A-u sálim = Au kegyes. 
A-u sézibbi = Au ments meg. 
Álljunk meg egy pillanatra ezeknél a neveknél. 

Schiffer az A-u nevet a zsidó Jahwe vagy Jahű6 

istennév ékiratos a lakjának tartja. A dolog ugyan 
nem egészen bizonyos, de nagyon valószínű. A tu-
lajdonnevek helyes olvasása tudvalevőleg az assyrio-
logia achiles-sarka volt és bizony még ma is sok 
esetben az. Az ékiratok egyik szerencsétlen sajátsága, 
hogy a belföldi tulajdonneveket ideographikus mó-
don, a lehető legrövidebben szeretik kifejezni. Mit 
kell ez alatt értenünk, legott meglátjuk. Vegyük csak 
az A-u nevet szemügyre. E név két jegyből áll, 
melyek phonet ikus értéke minden kétséget kizárólag 
a-u = au. A nehézség ott kezdődik, hogy A, vagyis 
az a hangnak megfelelő je lnek egy rakás ideogra-
phikus értelme van.7 A, melynek a régi sumir nyelv-
ben alapjelentése víz, a tu la jdonnevekben rendesen 
annyit jelent, mint aplu8 = gyermek vagy máru 9 = 
fiú. A másik jel, U, tulajdonnevekben az Adad istent, 
a zivatar istenét fejezi ki.10 I lyenformán A.U ideo-
graphikus módon olvasva annyi, mint Bar-Adad 

1 è ige előtt annyi mint rajta ! a héberben az enklikus-na 
szócskával hasonlítható össze. V. ö. Delitzsch. Assyrische 
Grammatik2 Berlin, 1906. 219. 1. 

2 Zittu héberül hëlâk. A név tehát megfelel a Hilkijah 
szónak. 

3 hatànu = oltalmazni; huténu = oltalom. V. ö. De-
litzsch, Assyrisches Handwörterbuch, 296. 

4 Valószínűleg összevonva Au-ilua szóból ; V. ö. Jó-el = 
Jahwe az isten. Az utóbbiról 1. Marti, Dodekapropheton, 
109. 1. 

8 Kir. IV. 112 (női név). 
6 Ebben az alakban előfordul az elephantinei zsidó pa-

pyrusokban is, a hol, mint e becses lapok korábbi számaiban 
elmondottuk, Jahű templomáról többször van szó (agura zi 
Jahü). 

7 Ezeket 1. J. Dyneley Prince müvében : Materials for a 
Sumerian Lexicon, Part., I., Leipzig, 1905. 1—10. 11. 

8 E szót egyesek a bibliai Abel-re magyarázzák. 
9 Arámi nyelven bar, bera. V. ö. Delitzsch, Assyrische 

Lesestücke3, Schrifttafel n. 313. 
10 Ezt az ideogrammot valaha Rammán-nak olvasták. 

Lehmann végre kimutatta, hogy a Rammán-olvasás helytelen 
és hogy az ideogramm phonetikus egyenértéke Adad vagy 

(arámi nyelven), Adad fia. Csakhogy belső okokból 
teljesen biztosra vehetjük, hogy a jelen esetben A, U 
ideographikus módon nem olvasható. Az A-u név-
vel összetett személynevek ugyanis oly mondatok, 
melyekben A-u-nak isteni működések tulajdonít-
ta tnak; már pedig Bar-Adad vagy más hasonnemű 
istenséget sem az asszyrok, sem az arámiak pan-
theonja nem ismer. Ben-Hadad, az ismeretes da-
maszkusi király neve összehasonlítás céljából ide 
egyáltalában nem vonható.1 Szancherib fölirataiban 
Hizkijjah Juda királyának neve háromszor fordul elő 
Ha-za-ki-a-u gyanánt írva,2 a mi ha egyebet 
nem, annyit még is bizonyít, hogy a-u a héber 
Jahű név ékiratos visszaadása is lehet ; az ékírás a 
mi h betűnket visszaadni nem képes, kénytelen tehát 
magán úgy segíteni, a hogy tud : vagy elhagyja, mint 
azt az arámi eredetű Hadad isten nevénél láttuk, 
vagy az erős h (ch) hanggal fejezi ki, mint a hogy azt 
a nippuri okmányokban találjuk, a hol zsidó exu-
lánsok nevei közölt olyanokra akadunk, mint Ja-
hu-u-za-bad-du ( = Jehózabad), Ja -hu-u-na- ta -nu 
( = Jehónatan).3 Azonfelül arra is vannak pél-
dák, hogy az ékiratokban eredetileg ja-val kez-
dődő nevekből a j elmarad. Igy pl. Cyprus szi-
getének a neveILSargon fölirataiban, m a j d Ja-at-na-na, 
majd At-na-na.4 Magában véve tehát nem lehe-
tetlen, hogy A-u = Jahü = Jahwe. 

E föltevés még valószínűbbé lesz, ha tekintetbe 
vesszük azt is, hogy a Schiffer által megbeszélt ok-
mányok nevei között határozottan héber hangzásűa-
kat találunk. 

Nabü—kuttiba—usur = Nabű, az írnokot, meg-
oltalmazd. Megjegyzendő, hogy a k t b tő az asszyr 
nyelvben nem fordul elő, csak a héberben s az ará-
miban. 

Mannu—ki—ili = ki olyan, mint az isten ? hé-
berül: Mi—ka ël (Michael, Mihály). 

Ha—ni—na—ia, héberül Háníná, kegyelem. Asz-
szyrban e tő nem fordul elő ; a rámi nyelven h enânâ. 

Saüli; v. ö. az ismeretes zsidó király, Saul ne-
vét. E nevek határozottan zsidó nevek ; valószinű 
tehát, hogy A-u oly istenség neve, a ki a zsidó 
néphez közeli vonatkozásban áll t ; ez az istenség 
pedig, a mint mindenki tudja, Jähü, Jahwe. 

Au istennek az egyik o k m á n y 5 szerint bizonyos 
Kannu nevű városban szentélye is volt ; maga a város 

Hadad ; 1. Sitzungsberichte d. k. pr. Akad. d. Wissenschaften 
zu Berlin, 1899. évf. 118. 1. A tell-el-amarnai levelek tulaj-
donneveiben mint Addu szerepel. V. ö. Lagrange, Études sur 
les réligions sémitiques.2 Paris, 1905. p. 93 sq. 

1 Az egész Ben-Hadad kérdés még mindig nem egé-
szen világos. L. Winckler, Alltestamentliche Untersuchungen. 
Leipzig, 1892. 68-75. 11. 

2 Prismafölirat III. o. 11., 29. sor. 
8 L. Schiffer i. m. 23. 1. 
4 Diadalfölirat, 145 s. 1. Winckler kiad. 126. 1. 
6 Vorderasiatische Abteilung d. Kön. Museen zu Berlin 

5399. Obv. 14. kövv. sorok. 
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alighanem azonos az Ezéchielnél (2723) említett Kan-
näh-val, melynek lakosait a próféta Harrán és Eden 
mellett a Tyrussal kereskedelmi összeköttetésben levő 
népek közé sorolja. Kannu e szerint a két város 
közelében, vagyis a rómaiak által Osrhoënenak 
nevezett tar tomány területén feküdt. Mivel pedig az 
okmányokban említett, zsidó neveket viselő személyek 
mellett rendszerint ott látjuk a kannuaia (Kannuból 
való) jelzőt, e körülmény a mellett szól, hogy Kannu 
városának lakosságát javarészben deportált izraeliták 
képezték. Au kannui szentélye, úgy látszik, bizonyos 
előjogokat élvezett, a mennyiben az említett okmány 
szerint a szerződés pont jainak be nem tartása esetén 
a szerződésszegő fél a Kannu városában székelő Au 
isten purku- jába 1 10 mina ezüstöt és egy mina aranyat 
köteles befizetni. 

Kannu mellett egy más nagyobb város : Kár-Au 
is szerepel a deportált izraeliták székhelye gyanánt, 
a mint azt két más okmányból látjuk, melyek egy 
odavaló Edu—sallim nevü ember rabszolgaüzleteire 
vonatkoznak2 Mind a két okmány Danáim, Kár-Au 
arkü- jának eponym évében van keltezve. Ez az adat 
rendkívül fontos. Danánu az egyik eponymliszta 
szerint3 680-ban viselte a l imu-ságot; hogy az arkű 
micsoda, azt még egyelőre nem tudni, de mivel a 
l imu-t az asszyr birodalom legelőkelőbb hivatalnokai 
viselték, bizonyos, hogy Danánu magas tisztséget töl-
tött be az asszyr birodalom hivatalnokai között, a 
miből viszont az következik, hogy Kár-Au, vagyis 
Au-vára nagy és fontos hely lehetett. Földrajzi hely-
zete ez ideig ismeretlen ugyan, de ha tekintetbe 
vesszük, hogy e városnak régibb város-lisztákban 
semmi nyoma nincs, valószínűnek látszik, hogy 
Kár-Au csak a VIII. század vége felé épült Au 
tisztelői, a Nyugatmezopotámiába hurcolt izraeli-
ták révén. 

Mert hogy Kár-Au is valószínűleg Kannu közelé-
ben feküdt, azt a Bibliának (Kir. IV, 17e) már előbb 
ismertetett adata is mutatja. Azon helyek között, a 
hová az asszyrok Szamaria lakosságát deportálták, 
kettőt találunk, melyek földrajzi helyzetét i smer jük : 
Habor folyóról tudjuk, hogy az az Euphrat baloldali 
mellékfolyója, melynek forrásvidékét a Túr-'abdín nevü 
hegység képezi a Bas el 'Ain környékén. E folyó mentén 
feküdt a Gózan nevü tartomány, melyet a Biblia 
deportált zsidók lakta területek közé sorol. Halali4  

városának földrajzi fekvése egész biztosan meghatá-
rozottnak nem mondha tó ugyan; de ha tekintetbe 

1 A szó jelentése nem világos; talán depositum. 
3 Br. Museum K 319 a. b. Schiffer i. m. 32. 1. 
3 Keilinschriftliche Bibliothek I, 207. 
4 A szyrek ugyan a perzsa határon fekvő Hulwán nevü 

várossal szeretik azonosítani (V. ö. Bar-Bahlül, Lexicon 
Syriacum ed. R. Duval col. 751 ; Barliebraeus, Chron. Eccles. ed. 
Abbeloos et Lamy, Lovanii 1877 v. Ill, p. 108. nota 2 ; Hoffmann, 
Auszüge aus den Akten persischer Märtyrer Leipzig, 1880. p. 
120. 292.) de bizonyos, hogy ennek a nézetnek tudományos 
értéke nincs. 

vesszük, hogy Assúrbanipal könyvtárának egy föld-
rajzi jegyzéke Basappa mellett említi, nagyon való-
színű, hogy e város is az Euphrat középső folyása 
mentén feküdt, Basappa, most Busáfe közelében. 

A Schiffer által feldolgozott okmányok csaknem 
mind rabszolgák eladására vonatkoznak, a kiket 
izraelitáink vittek vásárra. Látjuk tehát, hogy a depor-
tált szamáriai zsidók gyorsan beletalálták magukat 
új helyzetükbe és a száműzetés viszontagságai között 
rájöt tek arra a csodálatos kereskedői ta lentumukra, 
mely az egész zsidó nemzetet a világ összes népei-
nek nyomása dacára mindig felszínen tartotta. Ne 
mondja tehát senki, hogy a keresztény középkor 
kényszerítette a zsidóságot a kereskedői pályára és 
uzsorásokat nevelt belőle. Nem ! A Schiffer által ki-
adott okmányokban e hazug vádnak ujabb cáfolatát 
kapjuk, a mely abből a szempontból is fontos, mer t 
kiviláglik, hogy az egész zsidó nemzet vérében van 
az auri sacra fames, a kiolthatatlan pénzvágy, hogy 
nemcsak a déli, hanem az északi törzsekben is 
megvolt e szenvedély csirája. Hogy az északi törzsek 
miért tűntek el nyomtalanul, annak is megvan a 
maga oka. Nyugatmezopotámia, a hová a deportált 
szamariták kerültek, a kelet nagy országútja volt, a 
melyen a legkülönbözőbb nemzetek tolongtak. Nem 
csoda, hogy a keleti népek e látogatott karavánut ján 
a szamariták nem tudtak boldogulni. Vallásos életük 
sohasem volt oly mély, mint déli testvéreiké; az 
tehát összetartani őket nem volt képes; számbelileg 
pedig nem voltak annyian, hogy azon az ethnographiai-
lag oly vegyes területen meg tudták volna őrizni 
nemzeti sajátságaikat és így nem csoda, hogy őket 
is elnyelte a feledés sírja, mint sok más náluk nagyobb 
nemzeteket is, melyek magasabb ideálokért lelkesedni 
nem tudtak és csak élvezetek után futottak, a mint 
azt Ozeás, Amosz és más próféták az izraeliták szemére 
hányják. Kmoskó Mihály .dr. 

A vatikáni zsinati atyák ((Postulatum»-a a 
szocializmusról. (i.) 

A vatikáni egyetemes zsinat, mely Rómában a 
Vatikán melletti szent Péter-bazilikában 1869. dec. 
8-tól kezdve tartatott, hatalmas anyagot ölelt föl 
munkaprogrammjába s örök kár, hogy a zsinatnak 
kedvezőtlen külső körülmények miatt történt idő-
előtti megszakítása folytán sok fontos ügy érdemle-
ges tárgyalás alá nem került. 

Tudvalevő dolog, hogy IX. Pius nem valami kü-
lönös új herezis vagy schisma miatt hivta össze ezt 
a 20-dik egyetemes zsinatot, hanem főleg ama sok 
modern tévtan miatt, melyek a kereszténységnek és 
a természetfölötti rendnek alapjait támadták s ama 
sok társadalmi ba j miatt, melyek a katholikus egy-
házat és az ál lamokat fölforgatással fenyegették. 

IX. Piusnak egész működéséből, a vatikáni zsi-
nat előzményeiből és lefolyásából kiviláglik, hogy 
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eme tévtanok és bajok között fontos helyet foglalt 
el a szocializmus is, illetve a szociális kérdés. A zsi-
natot egybehívó apostoli levélben (Coll. Lac. VII. 
3. c.) azt mond ja a pápa, hogy azon tévtanokat, me-
lyek miatt a világ összes püspökeit Rómába hivja 
tanácskozásra, konzisztoriális allokucióiban és apos-
toli leveleiben már többször élesen elitélte. Az 1864. 
dec. 8-án közzétett hires Syllabus pedig külön meg-
jelöli a pápa azon beszédeit és leveleit, melyekben 
a szocializmusról is nyilatkozott; szól pedig a Syl-
labus IV. fejezete olyképen : «Socialismus, commu-
nismus, societates clandestinae, societates biblicae, 
societates clerico liberales. Eiusmodi pestes saepe 
gravissimisque verborum formulis reprobantur in 
Epist. encycl Qui pluribus 9. Nov. 1846; in Alloc. 
Quibus quant isque 20. Apr. 1849; in Epist. Nosci-
tis et Nobiscum 8. Dec. 1849; in Alloc. Singulari 
quadam 9. Dec. 1854 ; in Epist. encycl. Quanto con-
ficiamur moerore 10. Aug. 1863.» 

A «Qui pluribus» kezdetű enciklikában így ír a 
pápa : «Ide tartozik az a hírhedt, a természetjoggal 
homlokegyenest ellenkező, kommunizmusnak neve-
zett tan, mely, ha érvényesülne, az egyesek jogait, 
vagyonát, sőt az egész emberi társadalmat alapjából 
fölforgatná».1 A «Quibus quantisque» kezdetű allo-
kucióban pedig figyelmezteti a bíbornoktestiíletet, 
hogy a szocialista és kommunis ta mozgalom az 
igazságosság, erény, a keresztény vallás és erkölcs-
tan elveinek kiküszöbölését tűzte ki céljául és hogy 
félelmetes erőmegfeszítéssel igyekszik a néptömege-
kel meghódítani.2 

Ennek megfelelően a zsinatot egybehívó apostoli 
levélben fönnen hangoztat ja a pápa, hogy a zsinat-
nak a tisztán egyházi jellegű ügyek elintézésén kívül 
a társadalom baja inak orvoslása is képezi föladatát. 
«A legbuzgóbl) igyekezettel — úgymond — oda kell 
törekedni, hogy Isten segítségével az egyház és a 
világi társadalom minden bajtól megóvassék, hogy 
a szerencsétlen tévelygők az igazság, az igazságosság 
és üdv helyes ösvényére visszavezettessenek, hogy 
a ba jok és tévelyek eltávolítása után a mi szent 
vallásunk s annak üdvhozó tanai mindenüt t új életre 
ébresztessenek s mind jobban érvényesüljenek; hogy 
ígyr aztán a jámborság, becsület, igazságosság, szere-
tet s minden keresztény erény az emberi társadalom 
nagyr hasznára fölviruljon és növekedjék. Ugyanis 
senki sem tagadhatja, hogy a katholikus egyház a 
maga tanaival nemcsak az eml)erek örök üdvét 
munkál ja , hanem a nemzetek földi javát , igazi elő-
haladását, rendezett és békés fejlődését is hatható-
san előmozdítja.3 

A zsinat egybehivóiban tehát meg volt a szük-

1 Acta Pii PP. IX. ex quibus excerptus est Syllabus 
(Romae MDCCCLXV.) 10. 1. 

2 Acta Pii etc. 34. 1. A többit lásd 120., 226. 11. 
3 Coll. Lac. VII. 4. b. 

séges szociális érzék s a zsinati atyák között ott vol-
tak Ketleler Vilmos, mainzi püspök, a katholikus 
szociálpolitika úttörője és Manning Henrik, west-
minsteri érsek, nagy katholikus szociológus. Nyolc 
zsinati atya érdeklődött különösen a szóbanforgó 
ügy iránt s ezek egy «Postulatum»-ot nyújtottak be 
az illetékes zsinati bizottságnál, mely tömör rövidsége 
mellett is talpraesetten s nagy éleslátással megjelöli 
a főelveket, melyek a további tárgyalást minden bi-
zonnyal irányították volna. 

Mindenesetre megérdemli az okirat, hogy köze-
lebbről szemügyre vegyük és megvilágítsuk. Lénye-
ges része e «Postulatumnak» (Postulatum de Socia-
lismo. Sacro Concilio Qecumenico Vaticano. Romae 
die 11. Mártii 1870. Huic postulationi subscripserunt 
8 Concilii patres.) így szól : «Korunk legsúlyosabb 
bajai között nagy szerepet játszik a szocializmus. 
A keresztény tannal ellenkező istentelen tanok, me-
lyek a kezük munká jábó l élő emberek között sűrűn 
terjesztetnek, veszedelmes módon igyekeznek a 
munkások lelkéből a keresztény hitet kiölni s az 
egész társadalmat s a helyes társadalmi rendet föl-
forgatni. 

Azért fölötte szükségesnek látszik, hogy az egye-
temes zsinat ezen tévelyekkel a katholikus igazsá-
got és az erkölcstan igazságosságát és szentségét 
állítsa szembe; szükséges, hogy kitanítsa a gazdago-
kat és a munkaadókat a szegények, szolgák és mun-
kások iránt való kötelességeikre; s viszont figyel-
meztesse ezeket is, mivel tartoznak uraiknak és 
munkaadóiknak . Mert bizonyos, hogy a gazdagság 
után való féktelen vágy, az azzal való visszaélés, a 
munkások elhanyagolása, az embertelen és kegyetlen 
bánásmód, mely által az isteni törvény ötödik és 
hetedik parancsolata bizonyos rejtett módon igen 
gyakran megsértetik, nagyon is előmozdítja a szo-
cializmus tévelyeit és törekvéseit».1 

E szövegből először azt látjuk, hogy a zsinati 
atyák nagyon helyesen észrevették, miszerint a szo-
cializmus első sorban vallási kérdést jelent. Kon-
statálják tehát mindenekelőtt a mozgalom keresztény-
ellenes élét és szükségesnek tartják, hogy e vallási 
veszély a keresztény hit- és erkölcstan erejével 
ellensúlyoztassék. S tényleg a szocializmus alapítói-
nak munkái , melyek m á r akkor közkézen forogtak, 
új világnézetet akarván nyúj tan i az emberiségnek, 
Feuerbach elmélete alapján hadat izentek nemcsak 
a keresztény vallásnak, hanem a vallásnak általában 
véve.2 Marx és Engels, a híres Strausszal, Bauerrel 
és Feuerbachchal tagjai voltak az úgynevezett hegeli 
balszárnynak3 s azt hitték, hogy ezen társaik maró 
kri t ikája a keresztény vallást végképen leszorította 

1 Coll. Lac. VII. 860. b. c. 
2 V. ö. Engels, L. Feuerbach und der Ausgang der Klas-

sischen deutschen Philosophie (Stuttgart). 
3 V. ö. Ueberweg-Heinze, Grundriss der Geschichte der 

Philosophie (Berlin, 1906.) IV. rész, 168. és kk. 11. 
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és m e g s e m m i s í t e t t e . 1 Ők m a g u k a k e r e s z t é n y s é g e t az 
e l n y o m o t t a k és a r a b s z o l g á k v a l l á s á n a k m o n d o t t á k . 
A szegény , k i z s á k m á n y o l t e m b e r a m a g a vágya i t 
o b j e k t i v á l j a , r ó z s á s s z í n e k k e l ki fes t i s tú lv i lági r e a l i -
t á s o k n a k t a r t j a , m e l y e k a z t á n az élet n y o m o r á b a n 
e l k á b í t j á k , m e g n y u g t a t j á k , t ü r e l m e s s é teszik, r a b s z o l -
g a s á g b a h a j t j á k . A va l lás i k é p z e l ő d é s e k és i deo lóg i ák 
f o r r á s a t ehá t , e zen e l m é l e t szer in t , a m a i igazság ta -
l a n t á r s a d a l m i b e r e n d e z k e d é s b e n k e r e s e n d ő . A m a -
g á n v a g y o n r e n d s z e r m e g s z ü n t e t é s e u t á n s e n k i s e m 
f o g j a szükségé t é r e z n i a n n a k , h o g y m a g á t va l lás i 
k é p z e l e t e k k e l , f a n t a z m a g ó r i á k k a l káb í t s a . K ü l ö n b e n 
is, m i n t a m a t e r i a l i z m u s h ive i é s a t ö r t é n e l m i m a t e -
r i a l i z m u s m e g a l a p í t ó i , v i s s z a u t a s í t o t t a k m i n d e n va l lás t , 
m e l y s z e m é l y e s I s t en t h i sz és a l é l ek h a l h a t a t l a n s á -
gát h i rde t i . E b b ő l k i fo lyó l ag a g y a k o r l a t b a n e l t ávo -
l í tan i s ie t tek az e m b e r e k , e lső s o r b a n a m u n k á s o k 
sz ivéből és e l m é j é b ő l az «e lavu l t» va l lás i n é z e t e k 
m a r a d v á n y a i t s k e z d e t t ő l fogva h e v e s h a r c o t v i s e l n e k 
a k a t h o l i k u s e g y h á z e l len . A n é p i r a t o k és ú j s á g o k 
egész ö z ö n e szo lgá l j a ezt a t ö r ekvés t . H o g y é p e n a 
k a t h o l i k u s e g y h á z a t t ű z t é k ki t á m a d á s a i k cé l j áu l , az 
azzal m a g y a r á z h a t ó , m e r t n a g y o n h e l y e s e n ezt az 
e g y h á z a t t a r t j á k a k e r e s z t é n y s é g e l ő h a r c o s á n a k , a 
k r i sz tus i e s z m é k l e t é t e m é n y e s é n e k s m e r t a k a t h o l i -
k u s e g y h á z a m a g a f ö n n á l l á s á v a l , ö n á l l ó s á g á v a l és 
s ze l l emi h a t a l m á v a l le n e m t a g a d h a t ó , k iá l tó , á l l a n d ó 
cá fo la ta a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s n a k . A m a i t á r -
s a d a l m i b e r e n d e z k e d é s f ö l f o r g a t á s a t e h á t ezen s z e m -
p o n t b ó l is a l e g s ü r g ő s e b b t e e n d ő , m e r t n e m ha l ki 
a d d i g a va l l ás i szükségle t , a t r a n s z c e n d e n t á l i s vágy, 
a m i g a t á r s a d a l o m m u n k a a d ó k r a és m u n k á s o k r a , 
e l n y o m ó k r a és e l n y o m o t t a k r a oszl ik. Azér t a k e r e s z -
t é n y e l l e n e s és a f ö l f o r g a t ó e l e m a s z o c i a l i z m u s b a n 
s z o r o s a n ö s sze függ s ezt a zs ina t i a t y á k a « P o s t u l a t u m » 
e lső b e k e z d é s é b e n v i l á g o s a n k i f e j ezés re j u t t a t j á k . 

Jehlicska Ferenc dr. 

:pvházi D u b l i n . Tudományegyetem az irkatholikusok számára 
Ez a l egú jabb örvendetes esemény a sokat szenvedett s nagy 

l l d g - részében k ivándoro l t európai ír nemzet tör ténetében. Az 
rónik.a. angol képviselőház 352 szavazattal 38 ellenében elfogadta 

Birrell tö rvényjavas la tá t , a mely tudomány-egye temet 
ad a k a t h o l i k u s í reknek , kik azt sa já t o t t h o n u k b a n szá-
zadok óta nélkülözték és szakada t lanul követelték. De jól 
kell megjegyezni : az angol k o r m á n y a ka tho l ikus Írek-
nek n e m ka tho l ikus egyetemet állít, mer t h a ezt állí-
tana, a k k o r ennek egészen a püspök i ka r ha tósága alá 
kellene állítva lennie. Mit tesz tehát , Birrell ? Az egye-
temi tan í tás t eddig I r h o n b a n a p ro tes tánsok monopol izá l -
ták. Az ő s z á m u k r a a lapí to t ta az angol k o r m á n y Dubl in -
ban , még pedig a ka tho l ikus egyháztól e lrabol t j a v a k -
ból a Tr in i ty College nevű főiskolát . Az it teni p ro tes táns 
szellemű tan í táson kellett a ka tho l ikus i f jú í rnek átes-

1 Ezen meglepő balhiedelmet még ma is fanatikusan hir-
deti Dietzgen, Die Religion der Sozialdemokratie (Berlin, 
1906.) 23. 1. 

nie, ha o t thon főiskolai képzettségre akar t szert tenni . 
Most Birrell a n n y i b a n szolgáltat igazságot a k a t h o l i k u s 
Íreknek, hogy a Tr in i ty College-t á t a d j a a ka tho l i kusoknak 
és a i rhon i p ro tes tánsok számára a lapí t egyetemet Belfort-
ban . A ka tho l ikus egyház, természetes dolog, szívesen 
fogadja az igazságszolgáltatást . Csak egy h i b á j a van Bir-
rel in tézkedésének : az, hogy a ka tho l ikus intézet i rán t 
még n e m eléggé bőkezű. Az ir pa r l amen t i képviselők 
L o n d o n b a n reményl ik , hogy e tek in te tben s ikerü ln iök 
fog javí tani a helyzeten. 

* 

P á r i s . Előkésholtak közöt. Kezdjük a ho l takná l . F r a n -
ciaország rövid e g y m á s u t á n b a n két oly világi k a t h o l i k u s 
prófé tá t veszített el, kik a ka tho l ikus h i tnek a hi te t len 
f ranc ia világgal szemben vi lághí rű apologétái , őrei és 
oszlopai vo l tak és m a r a d n a k . Az egyik Albert de Lap-
parent , a m á s i k F r a n c o i s Coppée ;amaz vi lághírű te rmésze t -
tudós, emez h azá j a ha tá ra in túl messzeföldön i smer t 
kö l tő és kr i t ikus , m i n d a ke t tő a f r anc ia a k a d é m i a tagja . 
Lappa ren t a n n a k t i tká r j a , vagyis lelke és szószólója, 
Coppée pedig a jelenleg u ra lkodó zsidó- szabadkőmives 
z s a r n o k u r a l o m akadémia i os lorozója . Coppéet Magyar-
ország j o b b a n ismeri , m in t Lapparen t -o t , azért je lenleg 
itt főleg ez u tóbbi életének, t u d o m á n y o s és vallási ér-
tékének bemuta t á sá ra szor í tkozunk. Lapparen t ró l eleget 
m o n d u n k , ha e l m o n d j u k róla, hogy az akadémia t i t ká r j a 
a fö ld t annak és á s v á n y t a n n a k a párisi ka tho l ikus egye-
temen rendes t anára , a ber l ini földrajzi és a londoni kir . 
fö ld ra jz i t á r sa ságnak tagja vala. Tekinté lye h a z á j á b a n 
t e rmésze t tudományok terén nagy volt, hogy Pas t eu r és 
Berthelot halála u tán őt t a r to t ta m i n d e n k i a f ranc ia nemzet 
legnagyobb t u d o m á n y o s tekintélyének. A f ranc ia a k a d é -
mia m á r 1861-ben a Laplace-és 1885-ben a Delcassé-juta-
lomdi j ja l tüntet te ki. Két legnagyobb t u d o m á n y o s m u n -
ká ja , a Tra i té de géologie, a mely 5 k iadás t ért el, és 
a» «Leçons de géographie phis ique, a melyek szerzőjük 
nevét v i lághírűvé tet ték. A t u d o m á n y népiesítését Lap-
paren t «Notions sur l 'écorce therrestre» (a föld kér -
géről) c. és a «Correspondent»-ban megje lent m u n k á -
ival tette mintaszerűvé. Lappa ren t földtani m u n k á i b a n 
szilárd következetességgel utal t s zakada t l anu l a r r a hogy 
a világ létét te remtés né lkül ésszerűen megmagya-
rázni nem lehet. Kathol ikus val lását nyi l tan vallotta 
mind ig és így életével fényesen beigazolta azt, hogy nagy 
t u d o m á n y és búzgó hit nagyon szépen összeil lenek és 
megférnek u g y a n a b b a n a lé lekben. 

Atiérve F ranc iaor szág élő ka tho l ikus jeleseire, utal-
ha tok az «Ftudes»-ben Georges Longhaye tollából megje-
lent «Deux o ra tu r s ca thol iques : mgr . Freppe l le Comte 
de Mun» c imű t a n u l m á n y á r a . Freppel püspök m á r 
szintén a tör ténelemé, de Mun gróf a f rancia ka tho -
l i kusoknak t á r sada lmi téren még mind ig élő vezére. 
Hogy tér t meg a Rousseau-fé le 1789-es elvek követéséből 
az élő Isten, vagyis a keresztény világnézet h i tének bá -
tor és következetes val lására , érdekesen e l m o n d j a Long-
haye t a n u l m á n y a . De Mun ka tona volt . Részt veit az 
algíri s u tóbb a néme t - f r anc i a h á b o r ú b a n . Egyik tiszt-
társával fogságba kerül t s Aachenben volt in te rná lva . Itt 
Emi l Kellner «L 'Encycl ique du 8. déc. 1864 et les P r i n -
cipes de 1789» c imű könyve ragadta magával egymás-
u tán ügyelmét és meggyőződését. Belátta, hogy a Rousseau-
féle de i smus m i n t tényleg valóságos a the i smus sértés az 
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Istenre és gyilkos csapás az emberségre nézve. Eszét, 
szivét megszálta a keresztény vallás i ránt való lel-
kesedés és minthogy Krisztus vallása csak a ka thol ikus 
egyházban él tovább a maga teljes valóságában, tehát 
de Mun egyike lelt a XIX. század legnagyobb ka thol ikus 
szónokainak s hitvallóinak. De még egy kiváló férfiáról 
kell megemlékeznünk Franciaországnak, a ki elhagyta 
püspöki székét és tanszéket fogadott el a párisi ka tho-
l ikus egyetemen. Ez a férfiú mgr . Lacroix, volt i a ran-
taisei püspök, a ki mgr. Duchesne tanszékét foglalta el 
a párisi ka thol ikus «Ecole des Houtes-Études»-ön és 
legközelebb m á r e lőadásokat fog tar tani ott «Histoire de 
l'église concordata i re de 1801 jusque á nos jours» c ím-
mel. A püspök-professzor hét évig volt szerkesztője a 
«Revue du clergé f rançais»-nak, hét évig volt püspök, és 
most 53 éves. —y—ln. 

* 

R ó n i a . Pápai döntés a francia papi segitőegyesiite-
tek ügyében. 

Hetek óta élénk érdeklődés tárgyát képezte, milyen 
állást foglal el a Szentszék a f rancia egyházi segítő-
társula tok ügyében. A Briand-féle törvény ugyanis meg-
engedi, hogy a papok társula tokat képezzenek, a melyek 
bizonyos föltételek mellett kezeikhez kapha t j ák az egy-
házmegyei elaggott papok pénztárát s néhány kegyes 
alapítványt. A f ranciák e kérdésben megoszlottak : né-
melyek azt m o n d t á k : szabad segítő egyesületeket ala-
kí tani , mások tagadták. Az ügy a Szentszék elé kerül t . 
Mint mindig, most is komoly megfontolás előzte meg a 
határozatot . A döntést magának öszentségének levele 
hozta meg, melyben tuda t j a a francia b íborosokkal , 
hogy ezen «jóváhagyott» társula tok alapí tásának föl-
tételei nem egyeztethetők meg azon törvényekkel , melyek 
őrzőjéül őt rendelte az isteni Gondviselés. Mindazon-
által megengedte, hogy ezen «jóváhagyott» egyesületek 
helyett a lko tha tnak «szabad» társula tokat . 

Egyben gondoskodot t arról, hogy a zavarokban 
e lmaradt alapí tványi szentmisék pótol tassanak, mely 
célból kétezer szentmisét fog monda tn i , továbbá föl-
szólítja az összes f rancia papokat , hogy évenkint egy 
szentmisét m o n d j a n a k ugyané célra s végül megigéri, 
hogy ő maga havonkin t egv szentmisét fog föla jánlani 
e szándékkal . 

(Nem vall ez igazán atyai szeretetre, a mely még a 
a hálá t lan f iúkra is k i te r jed?) — e — 

* 

R ó m a . Valami a kapucinusokról. A kapuc inus rend 
f. hó 18-án tar to t ta nagy capi tu lumát , a melynek célja 
a rend főnökségének megújí tása volt. Eddig 1891. óta, 
háromszor i választás alapján, Bernardus ab Audermat t 
a tya viselte az egyetemes rend főnöki tisztet. Ö alatta a 
kapuc inus rend, a mely a világon 58 r end ta r tományban 
van elterjedve, nagy fej lődésnek indul t . A tagok száma 
7896-ról 10,000-re emelkedett . A kolostorok száma össze-
sen 731. A rendnek összesen 39 missió-telepe van , 
ezekből Európá ra esik 6, Ázsiára 9, Afr ikára 3, Ame-
r ikára 12, Ausztrál iára4. Missió-telepeiken a kapuc inusok-
n a k van 529 t emplomuk és kápo lná juk , 95 hoszpi t iumuk 
465 iskolá juk 25,244 tanulóval , 38 középiskolájuk, 84 árva-
házuk, a hol 3698 árva nyer nevelést. íme, a «csuhások»-
nak csak ez a kis töredéke maga mily óriás m u n k á t , 
fejt ki az emberiség javára . 

T r i e r . Uj hittudományi tanulmányi rend. Valami 
rothad Dániában. Épp most, nemrég hirdet ték ki az 
itteni papnevelő intézetben a püspöki rendeletet, a mely 
k imond ja , hogy a h i t tudományi tanfo lyam ezentúl nem 
8, hanem 9 léiére lóg ki ter jedni . Tehát bővül az idő 
mert bővültek a tárgyak. A h i t tudomány taní tásánál 
talán sehol sem kell nagyobb gondot fordí tani a hit t 
t isztaságára, mint Németországban, a hol a Schnitzerek 
teremnek, a kitt, m iu t án a ka thol ikus hittel legazdálkod-
tak, «Japánba mennek tudományos t anu lmányok foly-
tatására». Mekkora sebet ejtett a német ka thol ikusok 
körében a modern izmus , muta t j a Merkle dr. profeszor 
esele, a ki a világhírű Hergenröther utóda az egyháztör-
ténelmi tanszéken a vvürzburgi egyetemen. Már második 
pörön küzd végig nyi lvánosan megtámadot t s kétségbe 
vont hi thüsége érdekében. És taní tványai igen vegyeset 
val lanak. Idők jele az is, hogy egy káplán Pesch Keresztély 
J. I. atya «Glaube, Dogmen u n d geschichtliche T h a t -
sachen, eine Untersuchung über den Modernismus» c imü 
m u n k á j á r a «nyilt levélben» a következő jelemző cim 
alatt írt visszhangot : «Wirkliche Überzeugung oder 
Erkenn tn i s s auf Befehl». Sapienti satis ! —y—la-

B ö l c s e l e t i f é l s / . e g s é g e k . XI. Szitnyai vallás- és J r o d a -
erkölcsbölcselete. Szitnyai á l láspont já t a vallással szem- . 
ben röviden, de elég kifejezően jellemzi, hogy sohasem 
szól vallási meggyőződésről, hanem mindig csak «vallási 
érzelmekről». Az embert a vallás fogalomköréhez első 
sorban a képzetek és érzetek vezetik, csak másodsorban 
a gondolkodás (83. 1.). A vallás «a bámula tnak , függő-
ségnek, afé le lemnek érzelmeiből» fejlődik. Csalóka szavak, 
merő féligazságok ezek s a modern «érzelmi vallás» alap-
dogmái, mely a vallásban nem meggyőződést, nem értelmi 
és akarat i tényt, h a n e m bizonyos homályos ösztönt, 
velünk született vak érzelmet lát, mely költői sejtéssel 
teremt magának felhőntúli ideált s ezt azu tán Is tennek 
nevezi el. Nyilvánvaló, hogy ez az érzelmi vallás nem 
más, mint a személyes Isten tagadásának s a vallási 
agnoszt icizmusnak egyik legmegtévesztőbb formája . 

Az érzelmi vallás Istene a modern is tentagadók 
szemében szintén alá van vetve a fejlődés ál ta lános tör-
vényének. Innen az a Haeckel-i mese, hogy az Isten-
fogalom csak lassú fejlődések ú t ján ju to t t el t isztaságá-
hoz. Szitnyai, sa jnos , itt is a keresztény-ellenes állás-
pont ra helyezkedik : «A művelődés kezdetleges fokán — 
ír ja (83. 1.) — az emberek tárgyakat , tüneményeket tisz-
teltek és imád tak s csak a műveltség bizonyos fokán 
emelkedtek az (egy) Isten fogalmához». Ez az állítás 
azonban történetileg lecáfolt darwinis ta tétel. Nem áll, 
hogy a sokistenüség az egyisten-tisztelet előkészítője 
volt ; ellenkezőleg, ennek épen az ellentéte áll : a 
polytheismust m a j d n e m minden népnél monothe i smusra 
vezethetni vissza.1 Hogy pedig a műveltség fejlődése a 
kinyi latkoztatás nélkül mennyi re nem segítette elő, sőt 
akadályozta az isten-fogalom tisztulását, a r ra példa a 
pogány Hellas és Róma, mely épen v i rágkorában szaporí-
totta az isteneket s egyre ocsmányabb fogalmakat alko-

1 L. pl. Gutberiet : Lehrbuch der Apologetik "(Münster i. W. 
1888) 1. 68. 1.1. — Schneider : Naturvölker, II. 347—413. — Chr. Pesch : 
Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen. (Ergänzungsheft zu 
den St. aus M.-L.) 
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tot t róluk, m i d ő n még a természetel lenes f a j t a l anságnak 
is kü lön isteni o l ta lmazókat adot t . Kár tehát e p o n t b a n 
is a természetes fe j lődésnek tu la jdon í t an i azt, a mi 
egyesegyedül a k inyi la tkozta tás s a kereszténység érdeme. 

Különös, mily aggoda lommal óv Szitnyai a vallás 
érze lmének túl tengésétől , a «vakbuzgóságtól és vallási 
tébolytól». Ne féljen ! A ki i lyen t ankönyvbő l ismeri m e g 
a vallásbölcselet elemi elemeit , a ki meg tanu l j a , hogy 
«a vallás t ana iba való elmélyedés» csak valami «velúnk-
született» vak ösztön és «a t i tokszerühöz, misz t ikushoz 
rejtélyeshez való ha j landóság» e redménye , az nagyon 
h a m a r le fogja győzni ezt a kisér te tszerű misz t ic izmust , 
rá fogja hagyni az egészet a l i i sz ter ikusokra és képzel-
gőkre , m i n t a k iknek ily fölösleges kedé lycs ik landozásra 
szükségük van s a vallással egyáltalán n e m fog töb-
bet tö rődni , m i n t a k á r m e l y á lomképpe l vagy lázas 
lá tomással . 

A «látomás» beteges jelenségeiről szólva Szitnyai a 
ha l luc ináció példáiul felhozza, hogy «Lutter M.» ( így!) az 
ördögöt lát ta a fa lon, Goethe önmagáva l találkozott az 
ú ton , « m á s o k n a k meg szentek, angyalok, ismerősök 
jelennek me g» (56. 1.). Ez is olyan beszéd, mely csak a 
féligazságot m o n d j a ki a más ik igazság rovására s így, 
a hogy fekszik, csak rombo lás t idézhet elő a t a n u l ó 
vallási meggyőződéseiben. Nem t u d j a a - e Szitnyai, hogy 
«lia Krisztus fel nem t ámad t , h iu a mi h i tünk ?» erről a 
f e l t ámadás ró l pedig lá tomásokból , az angyalok s az 
Üdvözítő megjelenéseiből t u d u n k . Miért nem tesz tehát 
kü lönbsége t a ha l luc inác ió min t érzéki rendellenesség 
és azon l á tomások s megje lenések között, melyek n e m 
hal luc inác iók s melyeket a ha l luc inációktól nagyon élesen 
és b iz tosan meg lehet kü lönböz te tn i ? ' Arra való-e az az 
amúgy i s min imá l i s bölcseleti t an í tás a közép i sko l ákban 
hogy még i lyen apróságok révén is egyre r o m b o l j u k az 
i f j ú ságban a vallási és erkölcsi élet t ámasza i t s az i f j aka t 
ókor e lkészí t jük arra , hogy m a j d az egye temen a h i te t -
len t a n á r o k és erkölcstelen pa j t á sok os t romlása inak 
m i n d k é t téren a n n á l menthe te t l enebbül essenek ál-
dozatu l ? Bangha Béla S. J. 

* 

K l u g J á n o s . É l e t k é r d é s e k . F o r d . az esztergomi 
n ö v e n d é k p a p o k magyar egyházirod. isk. Esztergom. 
1908. XX. és 294 t i zenha todré tü lap. 

A szerző a würzburg i papnevelőintézet t a n u l m á n y i 
felügyelője. Már ez is, de közben egy-egy idézet is el-
á ru l j a , hogy Schell H e r m a n n tan í tványa . T u d t o m m a l 
ez az első önál ló müve, mely 1907-ben P a d e r b o r n b a n 
látott napvi lágot és a különféle á rnya la tú ka tho l ikus 
folyóiratok részéről egyarán t szives fogad ta tá sban része-
sült. Meg is é rdeml i , mer t m i n d e n sora elárul ja , hogy 
jeles készültségü s a legszebb reményekre jogosí tó hi t-
védővel van do lgunk . Szükség is van ilyen emberekre , 
m e r t a németországi jelesek sorá t az utolsó években a 
halál erősen megr i tk í to t ta . Klug ebben a m ű b e n a nagy-
közönséghez, jelesül a főiskolai hal lgatósághoz fordul . 
Művének tárgya még n e m a keresztény bizonyí tás kere-
teiből van mer í tve , h a n e m abból a körből , melyet a 
h i t t u d o m á n y a hit e lőzményeinek neve alat t ( p r a e a m -
bula fidei) szokott összefoglalni . Más szóval Is tennek 

l L. pl. Brenier de Montmorant tanulmányait : «Hystérie et 
mysticisme» és «Les états mystiques». (Revue philosophique 1005 
906.1 

létezése, a lélek szellemi mivol ta és ha lha ta t l ansága ké-
pezik gond ja inak tárgyát , H u s z o n h á r o m komoly és mégis 
élvezetes c ikkben beszéli meg tárgyát . Az i roda lma t 
k i tűnően ismer i , á m b á r cé l jának megfelelően mellőzi 
az i roda lmi szerelést. A p rob l émáka t azonban mind ig 
ott r agad ja meg, a hová sú lypon t juka t a kérdések je-
lenlegi ál lása helyezi. Az ellenfél t á b o r á n a k helyzetét és 
takt ikai mozdula ta i t gondosan fö lkuta t ta és leplezés 
né lkül fö l tár ja . Érvelése komoly , a közhelyektől távol 
t a r t j a magá t és nemesen előkelő. Nagy előnye, hogy ér-
veinek m i n d e n komolysága mellett megőrizte le lkének 
egész frissességét s tollát nemcsak esze, h a n e m szíve 
is vezeti. Szellemes, hangula tos , sőt érzelmes is t ud 
lenni. Azon a nyelven beszél, a mely a fiatal embernek 
rokonszenves. Nyelvezete képekben gazdag és német 
i smerte tői ö r ö m m e l jelzik, hogy a német nyelv szelle-
m é n e k megfelelő. 

Az esztergomi növendékpapoka t dicséret illeti, hogy 
az idén szabadide jöket ilyen derék m u n k á n a k fordí-
t ásá ra szentel ték. Sokban hozzá já ru l l ak vele szoros ta-
n u l m á n y a i k lékeinek ki töl téséhez és nagy szolgálatot 
tet tek a főiskolai i f j ú ság val láserkölcsi érdekeinek m u n -
ká lá sában . A fordí tás t Kohl Medárd dr. samosa ta i püs -
p ö k n e k a j án lo t t ák és a hangu la tos előszó megí rásá ra 
Túr i Bélát, az A l k o t m á n y szerkesztőjét nyer ték meg. 

A fordí tás á l t a lában s ikeresnek m o n d h a t ó . A szer-
zőt csekély kivétellel jól megérte t ték és érthető, gö rdü -
lékeny s magya ros nyelven fordí to t ták . I t t -ot t egyes ki-
fejezések n e m ál lanak ugyan a t u d o m á n y o s te rminológia 
f i n o m a b b különbözte tése inek magas la tán , de ez elég 
r i tkán fordul elő. Néhol egy-egy theologiai d i ssonant ia 
o lvasható so ra ikban , melyet h a j l a n d ó az olvasó i n k á b b 
a fo rd í tóknak , min t a szerzőknek tu la jdon i tan i . Egy ik -
más ik helyen fölöslegesen és szabály ta lanul t a k a r é k o s -
kod tak a pap í r r a l , m iko r az azonos raggal ellátott sza-
vakná l a ragot csak egy helyen haszná l t ák . A helyesírás 
n e m egészen következetes és n é h á n y sa j tóh iba is m a r a d t 
a könyvben . A kiál l í tás cs inos volta a Buzárovits-céget 
a j án l j a . 

K íván juk a m ű n e k a gyors el terjedési , a fo rd í tók-
nak pedig, hogy ezentúl is i lyen szellemű m u n k á k k a l 
szolgál ják a ka tho l ikus hitéletet . Zubriczky Aladár dr. 

* 

P e t i t c a t e c h i s m e s o c i a l d u d e r n o c r a t e . Louis 
Brouard . Blaud et C. Paris . 1908. 

A külföld sociologusai a t á r sada lmi p rob lémák 
megfej tésére idöközönkin t füzeteket bocsá t anak ki. Ezek 
pé ldá já ra a « T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Társaság», a «Hu-
szadik Század» szerkesztősége magya r nyelvű k i adványo-
ka t röpí tenek világba. De még a kül fö ld i í rók keresz-
tény szellemű füzetei meglehetős gyors t e m p ó b a n je len-
nek meg, o lcsóságuk, világos előadási m o d o r u k folytán 
kedvel tek, öt , ha t k iadás t é rnek egy-két év alat t m in t 
Garriguet avignoni t a n á r t á r sada lomgazdaság i füzetes 
m u n k á i : le salaire, le con t ra t de travail , l 'associat ion 
ouvriere, ques t ions sociales et ecoles sociales stb.; addig 
n á l u n k a Szent - Is tván-Társu la t k i adványa in kívül , el-
tekintve egy-két mágání ró tó l , fűzérszerű művekke l n e m 
ta lá lkozunk. Pedig az egyre j o b b a n előtérbe lépő ké r -
dések, a zo k n ak a túloldal mater ia l i s ta vi lágnézletébe 
való beáll í tása, terjesztése egyre j o b b a n és j obban s ü r -
getnek a kül fö ld i pé ldák u tánzására . Nem lehet tehát 
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közömbös a külföldi kath. sajtó ilyen zsánerű munkái-
nak ismertetése. 

Brouard Lajos 64 oldalnyi kátéja a Felső-Francia-
ország és Belgiumban meghonosított keresztény demo-
krácia tanait mutatja be tizenkilenc leckében kérdező 
alakban. Az első öt lecke, a mű első része a következő 
főtételeket oldja meg: mi a szociális élet célja? mi a 
katholicizmus szociális tana ? mi a keresztény demo-
krácia ? mi a demokrácia ? azután az organizációról szól. 
Az első lecke bevezető ahhoz, hogy minden embernek 
joga van emberhez méltó életre, ezt bizonyítja a máso-
dik leckében a szent írásból, a józan észből, a szent 
atyákból vett idézetekkel. A keresztény demokráciáról 
érdekes dolgokat mond el. Nem lehet egy párthoz lán-
colni, nem is egy párt programmja, hanem az egész 
keresztény népé. XIII. Leó Graves de communi encikli-
kájára hivatkozva, uralmát a természeti és evangéliumi 
törvényekkel harmonizáló népuralomban látja. Sajnos 
a népuralom nem jelenti mindig a keresztény elvek 
uralmát, a hogyan épen a franciák története a múltban 
és a jelenben eléggé igazolja. 

A jelen társadalmi, gazdasági viszonyokat nem 
tartja kielégítőknek a szerző. Óriási különbségeket lát a 
tőkések és a munkások között, melyeket megszüntetni 
óhajt és e célra irányuló provisorikus és végleges elvek-
kel foglalkozik. Az átmeneti intézkedések teszik a mű 
második részét, melyekhez a köz- és a magánsegélyt, a 
munkásság szervezkedését és a munkástörvényeket so-
rozza. Hive a kötelező szervezkedésnek, radikális eljá-
rást sürget a szervezetlen munkások ,ellen bojkottot, 
kizárást. A munkástörvénykönyvbe fölvétetni kéri a 
a vasárnapi munkaszünetet, a munkaidőt, az ipartele-
pek higiénikus voltát, a nő- és a gyermekmunkásokat, 
a család védelmét, iparkamarát stb. Már ezen átmeneti 
intézkedések ellen is a liberálisok a szabadság örve 
alatt küzdenek, pedig a tulajdonképeni végcélt egyes 
theoriák állapítják meg, ezek pedig a következők : az 
anarchismus, a communismus, a collectivismus, a syn-
dicalismus, a cooperatismus, a társaság, a terrianismus, 
az agrár szocialismus. Az első négyet elítéli a tiszta 
demokrácia alapján. A következésnek (cooperatismus-
nak) hive, mivel azt demokratikusnak, gazdasági célo-
kat szolgálónak találja, azt hiszi, hogy a szövetkezés 
fogja anyagi jóléthez juttatni az embereket, kik a va-
gyoni kérdések intézéséből úgy kiveszik majd részöket, 
miként a politikaiakból : «seront dépositaires d'une 
portion de l'autorité économique, comme ils le sont 
aujord'hui d'une portion de l'autorité politique». 
A jövő államának eme megvalósításához keresztény 
nevelésen alapuló demokrácia kell, de hogy fog mindez 
kialakulni, azt előre tudni nem lehet, teljes képtelenség 
a társadalom alakulandó formáját előre megrajzolni. 

Csepela Lajos dr. 

Természettudományi levelek• (VI-> 
Nagyrabecsült ifjú ba rá tom! Üjabb levelet intéz 

hozzám s miután megköszönte a tájékoztatást a 
sokak által oly helytelenül értelmezett származástani 
elmélet körül, ú jabb kéréssel áll elő. Azt mondja , ne 
vegyem rossz néven, de úgy van vele, mint a francia 
közmondás t a r t j a : evés közben nő étvágya. 

«Világos immár előttem — írja — a származás-
tan helyzete a tudományban s látom, hogy teljesen 
ártatlan abban, ha ráfogták, hogy a keresztény hittel 
vagy a bibliával ellenkezik; látom, hogy az öreg 
Haeckelből nem a tudomány beszélt, midőn a ke-
reszténység letiprására szánt «schwere monistische 
Artillerie»-nek nevezte. 

De kérdés kérdést támaszt. Legyen oly jó, foly-
tassa még a dolgot s tájékoztasson részletesebben 
arról is, a mit utoljára említett, a keresztény és a 
monista világnézetről. Ezt az utóbbit folyton a szár-
mazástan nyakába varrják, pedig, mint kifejtette, a 
kettőnek egymáshoz semmi köze nincsen, már csak 
annálfogva sem, mert az egyik természettudományi, 
a másik bölcseleti kérdés. Olvastam ugyan erről 
egyet-mást, de mikor oly nehéz a sok könyvben 
tisztán eligazodni. Az ön levelétől világos, rövid és 
határozott tájékoztatást várok. Azután pedig, bocsássa 
meg", de el nem hallgathatom, az a származástani 
elmélet az ön fejtegetésében még fontos kiegészítésre 
szorul. Említette ugyan közben az embert, hogy a 
legrégibb leletek is ugyanolyannak mutatják, mint 
mi vagyunk, de mégis részletesebben szeretném tudni, 
mennyiben alkalmazható a származástan az emberre ? 
A monisták az összes szervezeteket, tehát belefoglalva 
az embert is, egységes leszármazásra akar ják vissza-
vezetni, a mi oly tetszetősnek látszik. 

Higyje el kérem, mikor Mózesről kimutatta, hogy 
távolról sem ellenkezik a természettudománnyal , 
nehéz kő esett le a szivemről, szinte megkönnyebbül-
tem, ma jobban érzem már magam kereszténynek. 
További soraiból még több világosságot és további 
megnyugtatást várok, mer t mi tagadás benne, a ma-
gamféle világinak, a ki nem tanulmányozta a theo-
lógiát, a mai irodalmi áramlatok között, olvasás köz-
ben sok kételye támad. A kétely pedig olyan, mint 
a virág gyökerén rágódó féreg, hervad attól a hit. 
Nemcsak nekem, de úgy hiszem sok másnak is hasz-
nos szolgálatot tesz fölvilágosító soraival.» 

Készséggel haj lom meg fiatal barátom kettős 
kívánsága előtt, mert érzem, hogy csakugyan van 
valami abban, ha épen theologustól kiván fölvilágo-
sítást. Nincs ugyanis kétszáz éve annak, hogy a mai 
profán tudományszakok differenciálódtak, illetőleg 
kiváltak a filozófiából s önálló életet élnek. Ennek 
emléke él még ma is a tudori fokozatban, hogy a 
nyelvekből, irodalomból, történelemből, fizikából stb. 
doktorrá avatott egyképen kapja a «doctor philo-
sophiae» rangot. Az önállósítással azonban tudósaink-
ban hovatovább velejárt a nagyobb fokú egyolda-
lúság is és pedig nemcsak a többi tárgyaknak nem 
ismerése, hanem az általános szempontoknak szem 
elől tévesztése is a tudás nagy birodalmában. Ebből 
származnak sokszor a szakférfiak csodálatos téve-
dései még a saját szakmájukon belül is. Nekünk 
theológusoknak ellenben nemcsak a magunk tárgyá-
val kell foglalkoznunk, hanem a profán tudomány 
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haladását is folyton figyelemmel kell k isérnünk, 
hiszen a természeti r enden emelkedik a természet-
feletti rend, a theológia tn la jdonképen i tárgya, a 
mint viszont minden, még a legprofánabb kérdés 
fenekén is, mint P r o u d h o n helyesen hangoztatta, egy-
egy vallási kérdés rejlik. A theológus közelebbröl-
távolabbról m i n d e n tudományszakka l érintkezik, tájé-
kozódnia kell tehát azok állása felől, a mit viszont 
a profán t u d o m á n y művelőiről nem lehet állítani ; 
l ép ten-nyomon fölcsapnak ugyan theológusoknak, 
a nélkül, hogy komolyan t anu lmányoznák a theológiát. 

A két szerző is, a kik i f jú ba r á tomra oly kü lö-
nös megtévesztő hatással voltak, l ép ten-nyomon bele-
set tenkedik a theológiába, de csak úgy gondo lom-
f o r m á n képzeli el az egészet és m o n d aztán meré -
szel s nagyot. Gorkáról nem is szólva, Haeckelről 
ezt m o n d j a Ude : «An den Aussprüchen Haeckels 
kan m a n Schritt f ü r Schritt nachweisen, class er das 
ganze Wesen der kath . Kirche und insbesondere 
deren theologischen Gottesbegriff absolut nicht ver-
steht.» (Monistische oder teleologische Wel tanschauung? 
1907. 20. 1.) Es ezek az urak mégis a theológus egy-
oldalúságát és szűkös látókörét szokták emlegetni. 

Az én i f jú ba rá tom sem sejti talán, hogy midőn 
profán tudomány i kérdést intéz hozzám, épen szak-
mámbel i dolgot kérdez tőlem, kérdései ugyanis a 
dogmat ika két fejezetébe, a keresztény kozmológia 
és antropológia keretébe vágnak, a hol az evolúció-
nak külön fejezetei vannak . 

Mindezt pedig közbevetőleg n e m ok nélkül em-
lítem föl ; a kívül álló szakférfiak — s ez is a mai egy-
oldalúságnak kétségtelen je le — könnyen ha j l andók 
hinni, a min t tényleg megtör tént is, hogy a theoló-
gián csak egy kis katekizmust s egy kis prédikációt 
tanulnak és semmit egyebet. Az ilyennek legjobb 
lenne végigcsinálni a négy esztendei theológiai kur -
zust, m a j d megnyí lnék a szeme és egész bizonyo-
san máskép gondolkoznék a theológus tudományáró l 
és sokoldalúságáról . 

Ez azonban csak a helyzet i l lusztrációja okából 
legyen mondva, t é r j ünk vissza a h o n n a n k i indu l -
tunk, az ú j o n n a n fölvetett kérdéshez : a két világ-
nézethez. Die Klarheit ist die Mutter der Wahrhe i t . 
Azért előbb a fogalmak és a kérdés természete i ránt 
kell t á jékozódnunk . Hová tartozik ez a kérdés s ki 
az illetékes reá felelni ? Rott Nándor közkézen forgó 
könyvének : A csoda és te rmésze t tudomány (1907. 
23—34. 1.) egyik legértékesebb fejezete kétségkívül 
az, melyben a te rmésze t tudomány föladatával foglal-
kozva k imuta t j a s nagynevű természet tudósok állítá-
saival igazolja, hogy : a természettudomány nem adhat 
világnézletet s n incsen hivatva arra, hogy a létnek, 
az ember i lélek cé l jának stb. nagy problémái t meg-
oldja n e k ü n k ; továbbá, hogy a t e rmésze t tudomány 
illetékes határai t a te rmészetbúvárok n e m is lépték 
át addig, míg elfogultság vagy bölcselkedési viszke-
teg meg n e m hamisí tot ták bennük a helyes érzéket. 

Ennélfogva « természe t tudományi alapon fölépülő új 
világnézetről» beszélni, mint ezt ná lunk Szalay Károly 
(Tanügyi re formeszmék. 1904.) a középiskolai taní-
tásra a lkalmazva fejtegette, egyszerűen képtelenség, 
mivel a te rmésze t tudomány a végső okokkal, a lét-
nek nagy kérdéseivel, a világ eredetével, a teremtés-
sel, a világ végső céljával, szóval világnézettel nem 
foglalkozik. Nem tartozik hozzá. 

Ezekbe a kérdésekbe való beavatkozását a ter-
mészet tudósoknak, min t i lyeneknek, tehát a l imine 
kénytelenek vagyunk visszautasítani. A természet tudo-
mány m a r a d j o n a saját tárgyi körében, elég nagy a 
föladata. A világnézettel a természetbölcselet foglal-
kozik, mely a gondolkodó, egybevető értelem segít-
ségével, tényekből és adatokból ki indulva, metafizikai 
fogalmakhoz emelkedik, melyek túlesnek a megfigye-
lés ha tárán . Ezt úgy is lehetne röviden jelezni : a 
hol a te rmésze t tudomány föladata végződik, ott veszi 
fel a szót a természetbölcselet . 

Ez az első, a mit szem elől téveszteni nem sza-
bad. Másodszor, a világnézet nem egyéb, mint a végső 
kérdésekre adott felelet : honnan a világ, h o n n a n az 
élet, h o n n a n az ember , mi célja van a világnak, 
életnek, embernek ? Ezekre a főkérdésekre vonatkozó 
feleletet, illetőleg bölcseleti fölfogást, a ve lük já ró 
sok m á s részletes kérdéssel kapcsola tban, nevezzük 
világnézetnek. Ez tehát egészen más terület, min t a 
melyen a származástan mozog. 

Igy körvonalozván az álláspontot, be lemehetünk 
a keresztény és a monis ta bölcselet vi lágnézetének 
taglalásába, mer t a sokféle árnyala t m ind erre a 
kettőre vezethető vissza. A világ felett álló, szemé-
lyes, teremtő Isten és a világ, vagy pedig a világ 
önmagában Isten nélkül, t ehá t : dual izmus vagy m o -
nizmus, ez a mai emberiséget mozgató két világnézet 
veleje. Dudek. 

A lakásukat változtatókat, kivált az újmiséseket "Jgfe 
kérjük, hogy új lakóhelyüket velünk tudatni szíveskedjenek. 
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A Wahrmund-ügy. 
Ludwig Wahrmund , az innsbrucki egyetem jogi 

karán az egyházjog tanára, elérte célját. Megcsúfolta 
a kath. egyházat, melyre személyi okokból haragu-
dott s nevét széles körökben emlegetik, a mit szak-
tudományával eddig elérni nem tudott. Vájjon ki 
tudta erről az úrról csak egypár hónap előtt is, hogy 
létezik? Nemcsak a nagyközönség nem tudott róla 
semmit, de a szakkörökben is csak az impondera-
biliák sorába tartozott, ki a házasságról írt művével 
szerepelt ugyan a szakkatalógusokban, de senkinek 
eszébe nem jutot t a tudós szaktekintélyek sorában 
emlegetni. Szóval a mindennapi tanárok ezreinek 
számában szerepelt, a kiket oda kineveznek s a kik 
el is múlnak a nélkül, hogy a tudomány előbbre-
vitelében valamelyes nyomot hagytak volna. 

Hogy most egyszerre hiressé lett, annak oka na-
gyon természetes és könnyen fölfogható két körül-
ményből. W a h r m u n d izraelita nevelés, ki idővel 
megkeresztelkedett. Ebből a pszichológus keltőt ma-
gyaráz. Először fel-feltörő természetét, mely —• mint 
ismeretes — a szerénységgel nem tud megbarátkozni, 
hanem szerepelni vágy. Vámbérynk beszéli «Küzdel-
meiben», hogy igen szegény zsidó szatócsfiú létére 
édesanyja már kis gyermek korában, midőn még 
csak a gimnázium felé törekedett, folyton hangoz-
tatta előtte : orvos lesz belőled, vagyonos ember. Hogy 
W a h r m u n d b a n szintén megvolt ez a szereplési vágy, 
ime tettekkel bebizonyította. Föl kellett tűnnie, ha 
nem máskép, hát botrány űtján Pauer Imre azt 
m o n d a n á : erre volt determinálva. A másik körül-
mény az elsőben rejlik. A ki nem nevelkedett a 
kereszténységben, hanem a kereszténységgel ellen-
tétes és a kereszténységet ki nem állható szellemben, 
az, ha később fölveszi is a külső körülmények be-
hatása alatt, ritka esetben bir azzal az érzékkel, mely 
a kereszténység szellemébe olyatén behatolást ered-
ményezne, a minő egy kánonjog- tanárban föltétlenül 
megkívántatik. Hogy valaki az egyház évezredes in-
tézményeit természetüknek megfelelően méltathassa, 
szóval egyházjogot taníthasson, ahhoz keresztény 
tradíciókban nevelkedett érzék kell, melyet egyszerű 
tanulással csak úgy nem lehet később elsajátitani, 

mint valami nyelvnek későbbi elsajátítása mindig 
észrevehető azon, a kinek nem anyanyelve. Én például 
némileg ismerem a Talmudot, de a vi lágértsem mon-
danám, hogy úgy tudnám tanítani, mint egy rabbi. 

W a h r m u n d is így volt az egyházjoggal. Tanította, 
de nem szerette. Környezetéből tudom, hogy előadá-
sait így szokta bevezetni: fejtegetni fogjuk az egy-
ház jogait, melyek nincsenek. Hogy ilyen kathedrára 
egyáltalán pályázott, azt is a fentebb említett első 
körülmény számlájára írjuk. Ilyest csak az tehet, a 
ki bármi módon emelkedni akar. 

íme az alap, a dispozició arra, hogy az illető 
hírnévre vergődjék. Nagyon nyomasztó, kellemetlen 
helyzet ugyanis egy ambiciózus tanárra nézve, ha 
olyan tárgyat tanít, a mit nem szeret. Nem fog az 
ilyen olyasmit produkálni , a mi mint egyetemi tanárt, 
mint komoly szaktudóst hiressé tehetné. Ebből lel-
kében bizonyos meghasonlás támad, mely annál 
jobban elkeseríti, minél nagyobb benne a vágy, hogy 
neves tanárok sorába emelkedjék a közvélemény előtt. 
A rendes utat elzárván maga előtt, vágya előbb-utóbb 
a nem rendes útra fogja terelni s csak alkalom kell 
hozzá, hogy rálépjen erre az útra. 

Úgy tudom, hogy W a h r m u n d n á l az általa nem 
szeretett kereszténység ellen való kitörésre, a hírnév-
nek ezen ma m á r nem szokatlan uton való keresé-
sére egy családi ügy, egy válás szolgáltatta a leg-
közelebbi alkalmat. Azóta lépett a nyilvánosság 
elé — fölolvasásaival. S a mit a kathedrán nem sze-
rezhetett meg, ime csakugyan sikerült neki elérni nép-
szerű fölolvasásaival: emlegetik, sztrájkokat rendez-
nek miatta. 

Ez W a h r m u n d n á l a teljes conditio loquentis, 
mint a hermeneut ika mondja , a mi nélkül a hiressé 
vált esetből igazán semmit se lehetne érteni. Natio-
nale-ja magyarázza aztán, kik mozognak érdekében 
az osztrák egyetemeken, ez magyarázza a héberek 
kezében levő sajtó magatartását is, a nagy jerichói 
lármát. Olyan fiók-Dreyfus-esettel állunk szemben, 
a midőn nem szokás elhagyni «einen von unseren 
Leüt'», ha mindjár t Patagoniában lakik. 

Mint látjuk, csupa külső körülmény szerepel 
ennél az esetnél, a tudománynak ahhoz igazán semmi 
köze nincsen. Nem val-ami kutató tudósról van 
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a kit fárasztó tanulmányai a szokott fölfogással ellen-
kező nézetre vezettek, vagy ilyen szakkönyvről; még 
arról sics szó, hogy talán a hallgatók türelmetlen-
kedtek volna a kathedrán ülő tanár jukkal szemben; 
ka thedrá ján senki sem bántotta, pedig évek óta az 
egyház ár ta lmára fejtegeti az egyházjogot. Ilyen uton 
ma sem tudnánk semmit Wahrmundró l , a kathedrai 
kiszólásokról csak a közvetlen környezet szokott be-
szélni. W a h r m u n d is úgy látszik érezte, hogy kathedrán 
ülve, tucatembernek marad türelmes tanítványai — 
persze keresztények — dicsőséghez nem juttat ják. 

Azért az utóbbi időben, kivált az említett családi 
eset óta, beállott kaszinói fölvasónak s mindent el-
ért, egyszerre napihős lett. Az öregebbek megbotrán-
koztak azon, a mit az i f jak türelmesen szoktak volt 
hallgatni, s keresztény vallásuk o t romba kipellengé-
rezése ellen tillakoztak. 

Előttem fekszik az a hiressé vált fölolvasás : 
«Katholische Weltanschauung und freie Wissenschaft» 
(45 oldal) cimen. Hát annyi bizonyos, hogy az egye-
temi tanárok között mindenféle nézetű férfiak szok-
tak találkozni, de még nem hallottam egyetemi ta-
nárról, a k i ilyenfajta fölolvasásra vállalkozott volna; 
állása komolysága, vagy legalább is társadalmi mű-
veltsége visszatartaná őt ilyesmitől. Ilyet csak egy 
elkeseredett s önmagáról legfőbb fokban megfeled-
kező egyetemi tanár követhet el. Mert ugyan «freie 
Wissenschaft» áll a dolgozat címében, de se nem 
«freie», se nem «Wissenschaft», hanem — mint 
nyomban egy másik innsbrucki egyetemi tanár, Leo-
pold Fonck, kimutat ta ugyanilyen cimű füzetében — 
az egész egy kiollózott dolgozat a Fonck által megneve-
zett német szociáldemokrata lapokból és Haeckel-
ből. Tehát még nem is a saját tanulmánya W a h r -
mundnak, hanem tákolmány, olyasféle hangon és 
tartalommal, mint a «Népszavában» Faber Oszkár 
szokta kioktatni olvasóit a keresztény intézmények-
ről, hogy megmutassa, hogy mint volt piaristanöven-
dék, csakugyan tanulta a theológiát. 

Szóval olyan munka, a minőért minden komoly 
testület, a saját reputációja érdekében fegyelmit 
szokott indítani önmagáról megfeledkezett tagtársa 
ellen, mivel ma a művelt társadalomban a törvé-
nyes vallásokat tisztelni szokás és a minőért legalább 
is kathedracserére szokás fölszólítani az önmagával 
éles el lenmondásba keveredett tanárt, a kit, mint 
W a h r m u n d d a l történt, azonfölül a bíróság is vallás-
sértésért elitélt. 

W a h r m u n d esetében így kell ítélnie minden 
higgadtan gondolkozó embernek. S a sajtó is bizo-
nyára így ítélkeznék, lia a nap hőse más származású 
volna, vagy lia kath. tanár tartolt volna ilyen föl-
olvasást — az izraeliták ellen. Minap Fehérvárott 
csakugyan ehhez hasonló esetben az izraeliták capi-
tis diminutiót kívántak egy ellenük cikkező prot. 
vallású reáliskolai tanár ellen. 

A faji logika azonban a jelen esetben más, egy-

szerűen így hangzik: ne hagyd magad : Schlesinger, 
hisz a katholicizmus megcsúfolásáról van szó, s lévén 
az osztrák egyetemeken, mint a minap Lueger be-
szélte, aránytalan nagy számban fajbeli tanárok és 
tanulók, egyszerűen casus belli-t csinálnak W a h r m u n d 
esetleges áthelyezéséből, a mit rendes körülmények 
között annak magának kellene kérelmeznie. Azt 
mondják s úgy látszik, a keresztény if júság egy részét 
is sikerült elámítaniok, hogy W a h r m u n d b a n meg 
kell védeni «az egyetemi oktatás szabadságát.» Szó-
val mindjár t készen vannak frázisokkal, a mint 
épen nekik jó. A kiüldözött orosz és romániai zsi-
dókat akár valamennyit itt letelepítették volna, sa j -
tójuk ezt hangoztatta «a humanizmus» nevében; 
midőn azonban az üldözött francia kath. testvéreink-
ről volt szó s néhány apáca itt keresett menedéket, 
bezzeg lármáztak a sötétség terjesztése ellen, akkor 
már kiment fejükből a humanizmus s minden 
logika. 

Hogy mennyiben függ össze W a h r m u n d ismerte-
tett esete az egyetemi oktatás szabadságával, nehéz 
belátni. Kár is volna erre egy komoly szót veszte-
getni, ez csak olyan, mint midőn némely főiskola 
ki nem fogy a fegyelmiekből, mivel tanulói sorában 
folyton akadnak, a kik a tanulás szabadságát az 
indexek meghamisításában keresik. A dolgok köz-
vetlen figyelője régen tisztában van azzal, mit jelent 
a gyakorlatban a tanítás és a tanulás szabadsága, s 
kiknek van erre folyton szükségük? Hová ferdült ez 
a nemes jog az emberek kezeiben? A komolyan 
kutató, dolgozó tudós sohasem beszél ezekről, gya-
korolja és nem keres bennük védőpalástot gj'engéi 
eltakarására. De nem is áll ki piacra demagógnak, 
mivel az egyszerűen méltóságán alul van. Sokkal 
fontosabb kérdések foglalkoztatják, semhogy Wahr -
mund-féle pamfletek írására csak gondolna is. 

Szóval, W a h r m u n d esetében nem a tudomány 
szabadsága került veszélybe, hanem csak ismétlődik 
az esel, hogy a mai gyenge társadalomban, a kinek 
komoly munkához nincs kedve és mégis feltűnni 
akar, csak el kell követnie valamit, nevezetesen neki 
kell rugaszkodni a kereszténységnek s azonnal neves 
emberré lesz. Bezzeg W a h r m u n d , mint kánonjogász 
semmi sem volt, s ma már olyan valaki, a ki miatt 
sztrájkba állanak a deákok. Hogy ebből mennyire 
gazdagodik a jogi irodalom, senki sem kérdezi ; hogy 
az a sok értékes, komoly tanár munká j ában meg 
van zavarva, senki sem nézi ; hogy a tanulóknak 
hasznosabb volna tanulni, mint sztrájkokat rendezni, 
az figyelembe sem jön. A faji összetartás győz tudo-
mányon és embereken és érdekeit ráerőszakolja a 
nem gondolkozó keresztényekre. 

Tehát a váratlanul fölbukkant eset teli van tanul-
ságokkal, sajnos, hogy csak azok nem vonják le 
őket, a kiknek épen kellene. Ha annyit hangoztatjuk 
a felekezeti békét, mint a nagy többség, miért nem 
szorítjuk rá a kissebbséget, hogy veszteg m a r a d j o n ? 
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Jlz új Syllabus dogmatikai jelentősége, (in.) 
Az új syllabusnál a dolog lényegesen egyszerűbb. 

Láttuk, hogy az új syllabus mint Congregatíó Inquis. 
dekre tuma jelent meg és a pápai jóváhagyás raj ta 
megfelel annak, melyet a hiltudósok approbat io ge-
neralis-nak neveznek. A Congregatio pedig nem 
isteni intézmény, hanem az időviszonyok fejleményei 
következtében a pápaság által az egyházi szervezetbe 
beillesztett közeg. A Congregatiónak minden hatalma 
a pápa állandó delegációján alapul. Az ilyen dele-
gációnak megvannak szükségszerű korlátai, azok t. i., 
a melyek tiltják, hogy bármely emberi fej lődmény 
annyira terjeszkedjék, hogy áttörje az egyháznak 
istenileg adott szervezetét. A Congregatio jurisdictiója 
sohasem merítheti ki az egész pápai jurisdictiót, 
mert ez azt jelentené, hogy a Congregatio kiszorítja 
a pápaságot és annak helyébe lép. A pápa tehát tan-
beli rendelkező jogának tetemes részét átengedheti 
a Congregatiónak, de nem teheti meg, hogy jur is -
dictiójának teljességét csonkítatlanul a Congregatióra 
ruházza. Bármennyire terjesszük is a Congregatio 
jogosítványát, l ega lábbis egy pontot ki kell vennünk 
belőle és tisztán a pápának kell föntartanunk, ha 
a pápaság eszméjét sértetlenül fönn aka r juk tartani. 
A minimum, a mit a pápának fönn kell ta r tanunk 
a tanbeli intézkedéseknél, az, hogy a hit és erkölcs 
ügyeiben a végső döntés joga tisztán és kizárólag 
őt illeti s azért csupán az ő decretumai tekinthetők 
irreformabiliseknek ; természetesen ezek is csak akkor, 
ha a pápa ex cathedra, úgyis definitive akar nyilat-
kozni. Tudjuk, hogy a Congregatio Officii decretumai 
nem fölebbezhetők ; de a meg nem fölebbezhető íté-
let még nem irreformabilis, mert a fölebbezés tilalma 
esetén is megvan a perújí tás lehetősége. Ellenben a 
pápai ex cathedra ítéletek nemcsak fölebbezhetetlenek, 
hanem a perújí tást is kizárják, vagyis egyszerűen 
irreformabilisek. Ennek a különbségnek, mely a 
Congregatio és a pápa ex cathedra való ítélete 
között fönforog, indokolása az egyház isteni szer-
vezetében lelhető meg. Másrészről nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a pápa perdöntő Íté-
lete a tanbeli kérdésekben föltételezi a charisma 
infallibilitatist. Ez a charisma pedig istenileg csak 
ő neki és a magisterium apostolicumnak csak a vele 
való egységben igértetett, mint magisterium Petro-
apostolicumnak. Ez a charisma másra, még a leg-
tekintélyesebb testületre sem ruházható át emberileg, 
hiszen még a magisterium Petro-apostoticum sem a 
pápától való emberi átruházás, hanem isteni közvet-
len igéret alapján bírja. (Máté, 28, 20. Ján. 14, 16—17.) 

Ezt a határvonalat a Congregatio ítélete és a 
pápa ex cathedra való définitiója között a legtekin-
télyesebb hittudósok élesen kidomborí t ják, ámbár 
különböző módon. 

Bolti (De locis theol. t. I. 3. dub. 9. G. 2. n. 12.) 
kijelenti, hogy a Congregatio Inquis. egy hitvitát nem 

dönthet el úgy, hogy döntése hitcikkellyé váljék és 
az ellenkező nézeten levők tisztán a Congregatio dön-
tése alapján eretnekeknek legyenek tekintendők. 

Caramuel a Theol. mor. fund.-ban í r j a : «Ego 
auctoritatem pract icam a speculativa distinguo, et 
licet condendi articulos fidei... potestatem soli Pfci 
ex cathedra loquenti concedam, condendi practicos 
ar t iculos . . . auctoritatem concedo Dominis Eminen-
tissimis, quos ad regimen practicum assumpsit 
Sanclissimus Dominus noster.» 

Franzelin (De Trad. thes. XII. Sehol. 1.): «Auc-
toritasigitur magis ter i i . . . dupliciter considerari debet. 
Primo, ut singulis actibus est sub assistentia Spi-
ritus S. ad infallibilem definitionem veritatis, seu ut 
est auctoritas infallibilitatis. Secundo velut extensive, 
ut magisterium idem agit auctoritate quídem pascendi 
sibi divinitus commissa, non tamen tota ejus inten-
sione, si ita loqui fas est, nec ult imatim definiendo 
veritatem, sed quantum necessarium auf oppor tunum 
et sufficiens visum fuerit ad securitatem doctr inae; 
quam auctoritatem possumus forte dicere auctorita-
tem providentiae doctrinalis. Auctoritas infallibilitatis 
non potest a Pfce communicari aliis, velut suis mi-
nistris ut suo nomine agentibus. At auctoritas infe-
rior providentiae doctrinalis, ut earn apellavimus, 
non qui dem independens, sed cum dependentia a 
Pfce communicabil is est, et ab ipso Pfce communi -
eatur major i vel minori extensione quibasdam sacris 
Congregationibus Cardinalium.» 

Billot (Tract, de eccl. Chr.2 Bomae 1903. 446—8.) 
különböztet egy állításnak spekulatív igazsága és gya-
korlati biztossága között. Egy állításnak a speculativ 
igazságát a csalatkozhatatlanság értelmében csupán 
a pápának magának, vagy a vele egyesült magiszte-
r ium universalé-nak végleges döntése adhat ja meg. 
Ezt a végleges döntést azonban sokszor megelőzik 
előleges tanbeli intézkedések, melyek vagy a pápától, 
vagy az általa fölhatalmazott Congregatiólól szár-
maznak. Ezek a döntések nem adják meg a specu-
lativ igazságot a csalatkozhatatlanság értelmében, 
hanem rendezik a vélekedés szabadságát a tan biz-
tossága (securitas) értelmében. Ezek a decretumok a 
lelkiismereteket annyiban irányítják, hogy kimondják, 
mely tan a «tuta», a nyugodtan követhető, legalább 
a valószínűség oly fokával, melyet okos ember el-
fogadhat és mely tan a «non futa», a veszedelmes, 
a valószínűség oly fokával, mely okos embert ettől 
az úttól visszatart. Természetesen az, ami ma nem 
megnyugtató, az a bizonyítékok szaporodása folytán, 
idővel megnyugtatóvá lehet s azért az ilyen decre-
tum nem bir a változhatatlanság jellegével, nem vég-
leges, nem irreformabilis. 

A régiek is így gondolkoztak a Congregatio 
decretumairól a Galilei-féle esetben. Például Hono-
ratus Faber, a szent Péter templom penitenciárusa, 
egy levelében kijelenti, hogy a Congregatio eltérne 
a Szentírás bizonyos helyeinek szószerinti magya-
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rázatától, ha a kopernikán systema követői a maguk 
igazsága mellett döntő bizonyítékot tudnának föl-
hozni. Tudjuk, hogy ez meg is történt és a koper-
nikán irodalom tilalma az indexből már 1758-ban 
eltávolíttatott s az utolsó idevágó művek is 1835-ben 
fölszabadullak. Gassendi, a hires mathematikus irta, 
(De matu impresso a motoré translato ep. 2. Ed. 
Florent, t. III. p. 471.), hogy megnyugszik a Con-
gregatio említett tilalmán, mert a kopernikán syste-
mát teljesen bizonyítva nem látja s addig a Szent-
írás tartandó. De hozzáteszi : «Non quod propterea exis-
timem articulum fidei esse (a Congreg. álláspontját); 
neque enim quod sciam quidem id assertum est ab 
illis, aut apud universam ecclesiam promulgatum 
atque receptum; sed quod illorum judicium haben-
dum praejudicium sit, quod non possit apud fideles 
non maximi esse momenti». 

5. A mondottak után teljesen megnyugodhatnánk 
abban, hogy az új syllabus nem csalatkozhatatlan 
egyházi megnyilatkozás, ha számolnunk nem kellene 
azzal a lehetőséggel, hogy a decretum pápai jóvá-
hagyást tartalmazván, talán ennek következtében 
válik csalatkozhatatlanná. Ez a pont külön megvilá-
gítást kíván. 

Fönnebb láttuk, hogy a Congregatio Inquisitionis-
nak maga a pápa a prefektusa s azért ennek a tes-
tületnek minden tanbeli generalis decretuma pápai 
jóváhagyással jelenik meg. A ki ismeri a hatóságok 
akta-kezelésének gyakorlatát, ezt egészen természe-
tesnek fogja találni s nem fog az ilyen jóváhagyás-
nak kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonítani. 
A pápa ezen jóváhagyásával csak a Congregatio elnö-
kének tisztét tölti be, mint ilyen a Congregatiónak 
egy aktáját hitelesíti s miután tudomásul vette, má-
sokra nézve kötelezővé teszi. Mivel azonban az ilyen 
jóváhagyás után is az illető határozat nem mint 
pápai, hanem mint congregatiós decretum lát nap-
világot, világos, hogy a pápa benne nem akar ja te-
kintélyét a maga átháríthatatlan teljességében gyako-
rolni, hanem csupán azon korlátok között, a mely 
korlátokkal ellátott jurisdictiót és tekintélyt kívánt a 
Congregatiónak adni. 

Hogy ez nem rabulisztika, világosan mutat ja az 
a praxis, melyet a pápa kivételes esetekben követ, 
mikor t. i. a Congregatio által már kellően előkészí-
tett határozatot mintegy kiemeli a Congregatio szű-
kebb hatásköréből s mint saját decretumát bocsájtja 
közre. A példákat láttuk. Ez utóbbit a hittudósok 
specialis approbatiónak nevezik, szemben a fönnebb 
látott rendes jóváhagyással, melynek generalis a 
neve. 

Ez a különböző gyakorlat eléggé elárulja a Szent-
szék gondolkodását ebben az ügyben és kellően in-
dokolja, hogy a kétféle jóváhagyást egy-egy okmány 
dogmatikai megítélésében mi is élesen különválasszuk. 
Az első esetben a decretum marad a Congregatióé 
és csupán ennek tekintélyét igényelheti; ez a tekin-

tély pedig, mint Franzelintől hallottuk, nem az irre-
formabilis döntésnek és a csalatkozhatatlanságnak 
jegyében lép föl, hanem csupán a Providentia doctri-
nalis jegyében. Ez az eset forog fönn az új sylla-
busnál. 

Sőt tovább kell mennünk. Voltak s vannak theo-
logusok, a kik azt vélték és vélik, hogy mihelyt a 
pápa egy congregatiós decretumot specialiter hagy 
jóvá, vagyis mint saját decretumát adja ki, ez azon-
nal ex cathedra való definitiónak és csalatkozhatat-
lannak tekintendő. Ez nagy félreértés. Hiszen vilá-
gos, hogy nem minden tanbeli decretum, még ha 
generalis is, azonnal ex cathedra való definitio és 
csalatkozhatatlan. Ehhez az említett jellegeken kívül 
még az is szükséges, hogy a pápa az illető decretum-
ban végleges és megmásíthatatlan Ítéletet akar jon 
mondani. Ha az illető decretum ezt a jelleget nem 
viseli magán, akkor még a pápai tanbeli decretum 
is csupán a Providentia doctrinalis tekintélyével lép 
föl. Ilyen decretumokat könnyű volna fölsorolni az 
Immaculata Conceptio történetéből, hasonlóan a crea-
tianismus ügyében; vagy ilyen decretumok a beati-
ficatiót kimondó pápai iratok. Az egészen mellékes, 
hogy valamely decretum előkészítésében résztvett-e 
a Congregatio; ha résztvett, ez semmiben sem ad az 
illető decretumnak csalatkozhatatlan jelleget. Ha tehát 
a pápa magáéva teszi a Congregatio határozatát és 
a maga nevében adja ki, még mindig a hittudósra 
fog hárulni a föladat, hogy kutassa: akart-e a pápa 
ezzel a decretummal valamely kérdésben definitive 
és irreformabiliter állást foglalni. Tehát a speciális 
jóváhagyás még el nem dönti az infallibilitas kérdé-
sét, de legalább további kutatásra serkent ; a sim-
plex approbatiónál azonban az infallibilitas semmi 
által sincs indokolva, sőt az ilyen jóváhagyásnak az 
infallibilis tekintéllyel való egyenjogúsítása egyene-
sen sérelmes a pápának átháríthatatlan legfelsőbb 
tanítótekintélyére nézve. 

Teljesen tarthatatlan tehát Scheeben nézete, a ki 
minden pápai jóváhagyásból csalatkozhatatlan tekin-
télyt származtat le a Congregatio határozataiba. Tart-
hatatlan Bouix nézete is, a ki Zaccaria, Cardenas és 
Lacroix nézetét osztja, hogy legalább a specialiter 
jóváhagyott congregatiós határozatok csalatkozhatat-
lan jellegűek. Wilmers (De Chr. Eccl. Ratis. 1897. 
448—9.) kimutatja, hogy mindezek a szerzők Carde-
nasra mennek vissza, de őt félreértik. Franzelin is 
elveti ezeket a nézeteket (Tract, de div. Trad, et 
Script.3 Roma, 1882. 129—30.) és a föntebb kifejtett 
nézetet védi : «Quod summus Pfex Sen'tentias ss. 
Congregationum ratas habeat, et sua etiam suprema 
auctoritate confirmet, id non efficit definitionem ex 
cathedra, nisi ipse sutim atque ex sese edat decretum 
cum necessariis signis intentionis definiendi doctri-
nani ab universa ecclia tenendam, ita ut sententia 
non amplius sit congregationis tamquam judicantis, 
sed per modum dumtaxat consulentis . . . (Azután 
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elveti Card., Lacroix és Zaccaria nézetét.) Ne vero 
insistatur illi expressioni, sententiam congregationis 
esse conf l rmatam suprema auctoritate Pfcis, adver-
tatur, supremam posse dici auctoritatem sive inten-
sione exercitii, sive in sua substantia ; hoc altero 
modo Pfex ex. gr. concedit indulgentias, privilégia, 
dispensationes, decernit servorum Dei beatificationem 
(citra ul t imum definitivum judic ium) suprema po-
testate, quin ideo semper sit suprema intensio in 
exercitio hu j 11 s potestatis. Ita ergo etiam non potest 
esse Pfcis conflrmatio decreli doctrinalis, quia sit 
ex suprema auctoritate, quae n imi rum est Pfcia; sed 
potest esse sine suprema intensione hujus auctorita-
tis et magisterii, quae reperi tur in solis definitioni-
bus ex cathedra». Ugyanígy beszélnek Grisar a Ga-
l i le i - tanulmányokban; Wilmers (i. m. 444—50.); 
Hurter (i. m. 515—6.). Groot (Summa apolog. 641—2.), 
ellenben a solemnis approbatióval ellátott decretu-
mokat csalatkozhatatlanoknak mondja , a mi igaz 
lehetne, ha szövegéből nem látszanék az, hogy solem-
nisnak mond ja azt, a mit rendesen speciálisnak 
neveznek. Zubriczky Aladár dr. 

Duns Scot főbb bölcseleti tanai. v. 
.4 világ kormányzására vonatkozólag pedig kije-

lenti, hogy mindent Isten kormányoz, részint közvet-
lenül, részint természeti erőkkel. 

Duns Scot is dualista tehát, de nem az anyag és 
szellem, hanem az anyag és Isten dualitása értelmé-
ben. Dualizmusa hasonlít Günther fölfogásához. 

Duns Scot a materia pr imo prima-ról való taní-
tását bevitte az univerzáliákról szóló fölfogásába s 
az univerzáliákat a dialektikai fogalomalkotás köré-
ből kiemelte s kozmológikus elvvé tette. A materia 
primo príma szinte azonos lett az universaleval. 

A mint létezik materia pr imo prima, ép úgy léte-
zik universale. Mi lényegileg a teremtett világban 
mind azonosak vagyunk, van bennünk közös állag, 
mi univerzálék vagyunk. De különbözők is vagyunk 
egymástól s ez a különbözőség az alak hozzájárulása 
folytán jön létre és engem individuummá alakít. Két-
féle szemléletnek vagyunk alávetve. A teremtett világ 
fölé emelkedve, annak én is része vagyok, még pe-
dig reális része vagyok, tehát az egyetemeshez tar-
tozom, amely mint ilyen nemcsak gondolt, de való-
ban létezik. Beleállva pedig e világ folyásába, ezen 
nagy mindenségnek fodra vagyok, egy egyed, mely-
hez egy utolsó forma, alak j á ru l s nekem egyéni jel-
leget kölcsönöz. Az alak azonban nem foszt meg en-
gem egyetemes jellegemtől, csak annak szint, jelleget, 
formát ad. Sokféleség az egységben, ez minden indi-
viduum. Ez az utolsó alaköltés, mely «egyedítő elv 
is», sem nem pusztán gondolt, képzelt valami, de nem 
is oly hatású, hogy az egyént kiszakítaná az egyetemes-
ből, hanem formális, mely a kettő között van. Ez 
Duns Scot formalizmusa. Manap modern filozófiai 

nyelven Duns Scot gondolatát úgy fejeznék ki, hogy 
a szemlélet módja szerint minden egyrészt egyetemes, 
másrészt egyedi. 

Duns Scot azt az utolsó pillanatot, a melybe az 
egyed utolsó alaköltése által az egyetemesből kilép, 
e temperamentumos szóval fejezi k i : «Ez» vagy «ez 
az». Latin terminológia szerint e tény: haecceitas. 

Duns Scot monisztikus fölfogása ismeretelméleté-
nek is ú j szint adott. Pusztán tapasztalati alapra helyez-
kedve észrevette, hogy mi mindig az «ezt» ismerjük 
meg először. A világ létező fényeinek i lynemű meg-
ismerése azonban csak zavart, homályos ismeret. 
A tökéletes és világos ismeret ezen konkrét tények 
viszonyának, végső alapjának, egymással való össze-
függéseinek megismeréséből ered. Az első megismert, 
tehát — ellentétben szent Tamással — az «ez». A spe-
cies specialissima. 

Duns Scot azonban ismeret tanában nem értékesí-
tett egy igen fontos mozzanatot, a mely pedig ama 
monisztikus fölfogásából önként kínálkozott. 

Az anyag és szellem egymásra hatásának kérdése 
mindig foglalkoztatta a bölcselőket. Ha a kettő kü-
lönböző, sem az anyag a szellembe, sem a szellem 
az anyagba ismereteink alkalmával be nem léphet. 
Azért közvetítőül jöhettek az érzéki megismerésnél 
a species sensibitis, az értelminél a species intelligi-
bilis, a melyek egyrészt anyagi, másrészt szellemi 
jellegűek. Duns Scot is megtartotta ezeket a specie-
seket, noha nála az anyag- és szellemnek a materia 
p r imo pr ímában való részesedése folytán a kettőnek 
azonossága és ezzel együtt a kettő egymásra hatásá-
nak lehetősége ki van mondva. 

Aureola, Durandus s főleg G. Occam, Duns Scot 
legnevezetesebb tanítványa, a specieseket ép ez ala-
pon elvetette. Míg Duns Scot azt m o n d j a : «Objectum 
non potest secundum se esse praesens intellectui 
nostro, et ideo requiri tur species, que est praesens, 
quae supplet vicem objecti». Occam hangsúlyozza ; 
«Non opportet aliquid ponere praeter intellectum et 
rem cognitam. Intellectus facit quoddam esse fictum 
et producit quendam conceptum in esse objectivo et 
nullo modo subjective». Vagyis a lélek közvetlenül 
fogja föl a tárgyat saját képzete által, amely benne 
fölébred. 

A lélek a test lényeges formája s princípiuma nem-
csak az értelmi, hanem a sensitiv és vegetativ élet-
nek is. De a test külsejét nem a lélek alakítja, ha-
nem a forma corporeitatis. 

A középkori fölfogásra jellemző Duns Scot skep-
ticismusa. Tagadja, hogy a lélek halhatatlanságát és 
romolhatatlanságát észbeli okokkal be lehet bizonyí-
tani. Mindkettő a hit ténye. 

Az akaratra vonatkozólag Duns Scotnak sok ere-
deti gondolata van. Ezekről egy külön értekezés ke-
retében beszélek, «Duns Scot voluntarizmusa» címen. 
Itt csak jelzem, hogy Duns Scot tanítja az akarat 
primátusát az értelem fölött és teljes indetermiufc-
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musát. Az akarat oknélküli, az utolsó, amelyet ma-
radék nélkül megmagyarázni nem tudunk. 

Istentana is sok eredeti gondolatot ölel föl. 
Isten létét há rom fogalomból bizonyítja. O a leg-

főbb működő ok, legfőbb cél-ok és legtökéletesebb 
lény. E há rom «primilas» egyedül Istenre alkalmaz-
ható. 

Isten végtelen tökéletességű, de egyúttal egyszerű 
lény. Minden összetétel ki van zárva. De ép azért 
fölmerül a kérdés, mily viszony van Isten lényege 
és e tökéletességek között? Ezen kérdést is a fenn 
jelzett formalizmus alapján dönti el. A tökéletességek 
nem lehelnek mind meg annyi dolgok (res), de nem 
is pusztán a mi elménk termékei. Tehát mintegy a 
kettő között vannak, formálisnak tekinthetők. «Divi-
nae perfectiones distinguuntur a parte rei, non reali-
ter quidem, sed formaliter». Az egységet, az isteni 
lényeg egyszerűségét akarta megmenteni. (Lib. sent. 
I. dist. 8 q. 4, n.) 

Szent Tamás bizonyos határok között azt tanítja, 
hogy képesek vagyunk Isten lényegét megismerni. 
Duns Scot szkepticizmusa itt is előtérbe lép. Tagadja, 
hogy mi akár Isten életét, akár mindenhatóságát he 
tudnók bizonyítani. Isten mindenhatósága alatt azt 
érti, hogy minden lehetőt közvetetlenül, azaz minden 
más működő ok hozzájárulása nélkül létrehozni ké-
pes. Ezt hi tünk tanítása révén fogadjuk el, de nem 
észbeli bizonyítékok alapján. 

Az akaratnak előbbrevalóságát az értelem fölött 
Istenben is tanítja. A szabadság pedig az isteni aka-
ratnak lényeges attributuma. A teremtmények olya-
nok, a milyeneknek Isten azokat akarta, legfőbb nor-
má juk az akarat és nem az értelem. (Szent Tamás.) 

Az ember természetes és természetfölötti élete sem 
az ember szervezetétől, alkotásától, hanem a végtelen 
lénynek akaratától függ. Az erkölcsi törvény is azért 
az és azért olyan, a milyen, mert Isten ügy és olyan-
nak akarta. Akarhatott volna másféle erkölcsi törvé-
nyeket is. Tehát bizonyos értelemben az erkölcsi tör-
vények is esedékesek. Isten végtelen boldogsága, aka-
rata tevékenységében van. 

Az ember örök boldogságára nézve tanítja, hogy 
az is akarattól függ. Mert az akarat képes értelmün-
ket elfordítani a végső céltól. Isten segít bennünket 
az örök élet elnyerésére, de az akarat ellen is állhat 
s akkor az akarat zárja ki magát az örök életből. 
Az örök boldogság pedig szintén nem az értelem, 
hanem az akaratnak lesz kielégítése első sorban. 

Foglaljuk össze az eddigieket. 
Duns Scot bölcseielének lényeges jel lemvonása a 

kritikai szellem. Neveket ritkán említ, főleg szent 
Tamást csak néha nevezi meg, de harcban áll kora 
összes iskoláival. Tanítványai jól tudták ezt. Szent 
Tamás, Szent Bonaventura, B. Bacon, Genti Henrik 
stb. tüzetes megbeszélés tárgyát képezik. Ez a harc, 
ez a mindig érdekes kritika életet és érdekességet 
nyújtot t tanításának. Hozzájárult rendkívül finom 

dialektikája, melyben a középkori ember oly nagy 
gyönyörűségét találta, finom elemzése, éles megfigye-
lése úgy az ember benső életének, mint a külvilág-
tól nyert tapasztalatoknak. 

A mily jól tudta mások nézeteit szétbontani, ép 
oly kevéssé tudta gondolatait végig gondolni. Ki tudja, 
látta-e vagy tudta-e, hová vezetnek kételyei, tagadá-
sai ? A mit a modern kriticismus tagad, azt csaknem 
mind tagadja híres tanítványa Occam is. Bizony 
Occam csak Duns Scot gondolatait gondolta végig. 
Tagadhatatlan, hogy a nominál izmus Duns Scot vál-
lain emelkedett föl s kiindulója lett a sensualizmus-
nak ép úgy, mint az empirizmusnak. De oka volt 
egyúttal azon szellemnek is, mely a természetes és 
természetfölötti igazságon a hit és tudomány közötti 
viszonyt mérlegelte s a kettő között mind mélyebb 
ür t vágott a renaissanceban. 

Duns Scot bölcselete mély hatást tett az újkori 
bölcseletre. Trikál József dr. 

Jlz angliai katholikusok küzdelme isko-
láikért. 1 (i) 

Anglia katholikusainak egyik féltékenyen őrzött 
kincsét iskoláik képezik, s ezek között első helyen 
az elemi iskolák. Nem egy küzdelmet vívtak meg 
a katholikus ír képviselők az angol parlamentben, — 
s az írek, mint egy püspökük mondta, jól értenek a 
viaskodáshoz — hogy a katholikusoknak saját pén-
zükön fölállított és föntartott iskoláit megmentsék. 
Utolsó nagy küzdelmük épen akkor folyt, mikor 
Angliában voltam. A Beligio t. olvasói ugyan a napi-
lapokból és magának e lapnak egyes kisebb cikkei-
ből ismerik e küzdelmet ; de talán nem lesz érdek-
telen az egészet egy képben szemlélni. Alig hogy az 
új választások megvoltak, az iskolakérdés lett az 
eszmecsere tárgya. Uton-útfélen, vonaton, ál lomáso-
kon, városokban, a vidéken, a kivel csak szóba áll-
tunk, mindenki az iskolakérdésről beszélt. Még a 
középiskolai nevelőintézetek debating-club-jeiben (a 
parlamenti tárgyalásokhoz hasonló, vitatkozást gya-
korló önképző köreiben) is föl-fölvetették e kérdést, 
s az i f jak oly jártasságot tanúsítottak benne, mintha 
csak a küzdelem központ jában álltak volna. E küz-
delmet szándékozom itt vázolni. Előbb azonban az 
angol katholikus elemi iskolák történetét muta tom 
be főbb vonásaiban.2 

A középkorban virágzó katholikus káptalani, 
plébániai és szerzetes iskolák VIII. Henrik és Erzsé-
bet királyné alatt legnagyobbrészt megszűntek. A ka-
tholikus iskolákat, mint a katholikus vallás bástyá-
ját, szigorú kézzel elnyomták. A kik katholikus nevel-
tetést akartak gyermekeiknek adatni, a külföldre 

1 Igen időszerű tanulmány. Szerk. 
2 L. még : Stimmen aus Maria Laach, Bd. 34. S. 505. ff. — 

Bd. 4. S. 241. — Bd. 10. S. 242. — Bd. 17. S. 330. — Bd. 18. S. 
566. — Bd. 19. S. 346. — The Tablet, 1906. Pol. 107. 108. 
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vitték őket, pl. Donayba. Az állam maga egyáltalában 
nagyon mostohán bánt a nevelés kérdésével egész a 
XIX. század elejéig. 1807-ben a Dissenterek (az angli-
kán államvallástól eltérő felekezetek) egy iskolatár-
saságot szerveznek «The British and Foreign School 
Society» néven. Ellensúlyozásukra az anglikánok 
1809-ben a «The National Society» nevű iskolabizott-
ságot alakították. E két társulat valamit lendített a 
népnevelésen; de 1815-ben a kétmillió iskolára 
szoruló gyermek közül még mindig csak 570.000 
kapott nevelést a részben államilag segélyzett, rész-
ben a két társulat föntartotta iskolákban. Ekkor 
kezdték az égető kérdést az országgyűlésen szóvá 
tenni. 

Az 1820-iki Education Bill (nevelési törvényjavas-
lat) szerint minden plébánia köteles lett volna egy 
iskolát szervezni, de a tanító csak az angol állam-
egyház tagja, auglikán, lehetett volna, s a községi 
elöljáróságnak korlátlan joga lett volna ezen iskolák 
fölött. A katholikusok még nem tehettek semmit, 
mert még a büntető törvények terhe alatt nyögtek. 
A dissenterek ellenszegülése folytán ezúttal nem 
lépett életbe a javaslat. 1829-re esik a katholikusok 
emancipációja; azóta szabadabban mozoghatnak. 
A két említett társulat 1832. óta évi 20.000 font ster-
ling (ma 480.000 korona) és 1839. óta évi 30.000 font 
sterling (720.000 korona) állami segélyben kezdett 
részesülni. Mindez nem sokat lendített az ügyön. 
Még 1842-ben is 3 millió 182 ezer gyermek közül 
csak 845 ezer részesült elemi tanításban. A katholi-
kus iskolákkal az állam eddig nem törődött semmit, 
de nem is állotta már útjokat. Ámde a katholikusok 
még mindig elszórtan éltek az országban ; igen sokan 
munkát keresve, hol ide, hol oda költöztek ; tanító-
képző intézeteik sem voltak. Tehát csaknem lehetet-
len volt iskolákat föntartaniok. Ezért 1847. előtt alig 
is beszélhetünk katholikus elemi iskolákról Angliá-
ban. A század elején csak tíz volt a számuk; míg 
az összes elemi iskoláké 311 volt ; 1830-ban 60—70 
kath. iskola állt fönn. Sheil katholikus szónok 1843-
ban fölszólalt ez ügyben az anglikánok iskolamono-
pól iuma ellen, s kívánta, hogy a katholikus iskolák 
ép oly joggal részesüljenek állami segélyben, mint 
az anglikánoké. Végre 1847-ben a kormány ha j landó-
nak mutatkozott minden elemi iskola támogatására, 
akár katholikusok, akár dissenterek kezében van, de 
kikötötte : 1. hogy az iskolát föntartó hitközség köte-
les a saját vallását tanítani az iskolai munkaidőn 
belül, mert elvként tűzte ki, hogy nem lehet nevelés 
vallás nélkül ; 2. hogy az ú. n. világi tárgyakban az 
állam bizonyos felügyeletet gyakorol, a mennyiben 
az iskola vezetőségével megegyezve, tanfelügyelőket 
nevez ki az iskolák fölé. A tanfelügyelők kedvező 
ítélete szerint szabja meg esetről-esetre, illetőleg 
évről-évre az állami segél}7 nagyságát. A katholiku-
sok ráálltak az eléggé méltányos föltételekre; meg-
alakult az államtól is hivatalosnak elismert Catholic 

Poor-School Committee (katholikus szegényiskola-
bizottság) az iskolák gondozására; s ezeknek száma 
a következő 24 év alatt, 1870-ig 350-re emelkedett. 

Jciblonkciy Gábor S. J. 

A vatikáni zsinati atyák ((Postulatumy>-a a 
szocializmusról. ("•) 

Helyes tehát a «Postulatum» első követelése, 
mely szerint mindenekelőtt a kereszténység hitelvei-
nek és erkölcstanának erejével kell síkraszállani a 
szocializmus vallásellenes törekvései ellen. Nagyfon-
ságú igazság ez s vezérelvül tekintendő ma is, mert 
a szociálisták a vallásellenes agitációtól még ma sem 
állanak el, mikor a vallási életnek a tudományban 
és a gyakorlatban való örvendetes föllendülése meg-
cáfolta a Straus-Bauer-Feuerbach-Marx-féle tant, s 
mikor a történelmi materializmus ezer sebből vérzik. 
Bóma a szociális kérdést nagyon helyesen első sor-
ban valláserkölcsi kérdésnek tartotta és tart ja most 
is, s ezt világos szavakkal kifejezte XIII. Leo, mikor 
«Graves de communi» kezd. encikl ikájában így í r t : 
«Többen azt a nézetet vallják és terjesztik, hogy az 
ügynevezett szociális kérdés pusztán gazdasági kér-
dést je lent ; pedig bizonyos, hogy mindenekelőtt 
erkölcsi és vallási kérdés az, s épen azért főleg az 
erkölcstan törvényei szerint és a vallás elvei alapján 
oldandó meg.»1 

Nagy fontosságúnak tartom másodszor, hogy a 
zsinati atyák, mikor a szociális bajok forrását teszik 
szóvá, nyomatékkal mutatnak reá a gazdagok és 
munkaadók bűneire is. Szerintük a munkaadók és 
gazdagok nem teljesítik kötelességeiket munkásaik, 
alattvalóik, szolgáik i ránt : nyereséghajhászók s gaz-
dagságukkal visszaélnek, a munkásokat elhanyagol-
ják, embertelenül bánnak velük s így sokszor áthág-
ják Isten ötödik és hetedik parancsolatát. Szükséges-
nek tar t ják azért a zsinati atyák, hogy a zsinat a 
munkásokat is figyelmeztesse ugyan kötelmeik hű 
teljesítésére, de még inkább kioktassa a munkaadó-
kat és gazdagokat, mily nagy bajok keletkeznek bű -
neikből, önzésükből, embertelenségükből. 

Kiemelendőnek tar tom ezt a körülményt, mert 
nap mint nap kell ha l lanunk a szocializmus vezető 
embereitől azt a rosszakaratú vádat, hogy az egyház 
a gazdagok bűneit elhallgatja, magát azok visszaélé-
seivel azonosítja, a munkásoknak rabszolgatürelmet 
prédikál, sőt mi több, hogy a keresztény vallás lénye-
gesen osztályvallás, a burzsoák vallása, a munká-
sokra nézve pedig mérges altatószer, rabszolgatej, 
ópium. Ezzel a váddal szemben nemcsak a vatikáni 
zsinati atyák föntjelzett pártatlan, igazságos állásfog-
lalására utalunk, hanem szükségesnek tar t juk a 
katholikus egyház méltányosságának, részrehajlat-

1 Herder-féle kiadás, 5. gyűjt. 247. 1. 
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lanságának illusztrálására még néhány fontos nyilat-
kozatot idézni. 

IX. Pius «Quanto conficiamur moerore» bekez-
désű enciklikájában keményen elitéli az ura lkodó-
osztály bűneit, mikor mondja : «Szólunk arról a fék-
telen és káros önszeretetről, melynél fogva sokan 
embertársaikra való minden tekintet nélkül egyedül 
a maguk hasznát keresik;1 szólunk arról a telhetet-
len kapzsiságról és úrhatnámságról , melyből kifolyó-
lag a tisztesség és igazságosság törvényeinek sem-
mibevételével szüntelenül bármi módon csak kincse-
ket halmoznak össze.»2 XIII. Leo pedig, fölsorolván 
«Herum novarum» kezdetű enciklikájában a munka -
adók kötelességeit, többi között igy ír : «A m u n k a -
adók tartsák kötelességüknek ezeket: a munkásokat 
nem szabad rabszolgáknak tekinteni s velük rab-
szolgamódra bánn i ; személyes méltóságukat, melyet 
azonfölül a keresztény jelleg még nemesebbé tesz, 
szentnek kell tartani ; kezük m u n k á j a nem alacso-
nyítja le őket, sőt ellenkezőleg, józanul és keresz-
tény módon itélő ember érdemükül kell, hogy be-
tudja, hogy kezük munkájáva l önállóan föntar t ják 
magukat.»3 

S a múl tban is, mikor még a társadalmi osz-
tálykülönbségek kérdése nem volt aktuális, az egy-
ház mindig fékezte és kárhoztatta az ura lkodók ura-
lomvágyát, túlkapásait, úgyhogy szent Bernát joggal 
mondta III. Jenő pápának, hogy a pápa hivatásánál 
fogva a hatalmasok ostora, a zsarnokok megtörője, 
«ultor scelerum, virga potentium, malleus tyranno-
rum, regum páter.»4 Hasonlóképen ír ja Petrus Vene-
rabilis, hogy a pápa az igazságosság megtartása fölött 
őrködik s megvédi azokat, a kik jogtalanságot szen-
vednek.5 

Különben, hogy az egyház mily kötelességeket 
ír elő az uralkodóknak, annak klasszikus kifejezője 
a nagy Fénelonnak «Lelkiismeretvizsgálás a királyi 
kötelességek teljesítéséről» (Examen de conscience 
sur les devoirs de la Royanté) cimű műve, melyet 
a burgundi herceg számára írt, s melyről Herder 
azt mondta , hogy ha elvei megtartatnának, minden 
forradalom lehetetlenné volna téve. Hasonlóképen 
kifejtette Bossuet is az uralkodók kötelességeit «Po-
litique sacrée» cimű nagy munká jában , mikor a 
nevelői lisztet viselte XIV. Lajos király udvaránál. 

A vatikáni zsinat is, az egyházról szóló dogma-

tanít ja az uralkodókat, hogy gondoskodjanak alatt-
valóikról, hogy okul janak azok, a kik a föld fölött 
Ítélkeznek, miszerint nem uralomvágyuk kielégítése 
céljából nyerték hata lmukat és erejüket a Legmaga-
sabbtól, hanem, hogy mint az 0 országának szol-
gái helyesen Ítéljenek és megtartsák az igazságosság 
törvényét, mert 0 teremtette a kicsinyt és a nagyot 
és egyformán gondját viseli valamennyinek.» Mindez 
azon Szentírás szellemében taníttatik, mely így szól : 
«Hajtsátok ide füleiteket, ti, kik a sokaság fölött ural-
kodtok és kedveteket találjátok a nemzetek seregé-
b e n ; mert a hatalom az Úrtól adatott nektek és az 
erő a Fölségestől, ki számon kéri tetteiteket és gon-
dolataitokat megvizsgál ja ; . . . rettenetesen és hamar 
fog nektek megjelenni, minthogy igen kemény ité-
letök lesz azoknak, kik u r a l k o d n a k . . . az erőseb-
bekre pedig erősebb büntetés vár.»1 Az egyház épen 
katholicitásánál fogva az osztályok fölött áll, magát 
semminemű társadalmi és gazdasági berendezkedés-
sel nem azonosí t ja : mert hiszen a természetfölötti 
cél elérésére, melyet az egyház szolgál, az emberek 
bá rminemű osztály keretei között s bármily társa-
dalmi berendezkedésben, a mint hivatvák ép úgy 
képesek is. Az egyház mindenkoron párt já t fogja az 
e lnyomottaknak s az egyenlőtlenségek, aránytalan-
ságok, visszásságok elsimítását tar t ja feladatának. 
Ezt a protestáns Hugo Grotius is tanúsítja, mikor 
így í r : «Quoi dissidia sanata sínt auctoritate Romanae 
Sedis, quoties oppressa innocentia ibi praesidium 
reperit, non alium testem, quam eundem Blondel-
lum volo.»2 

A zsinati atyák «Postulatum»-ából arra lehet 
következtetni, hogy a vatikáni zsinat is a méltányos-
ság, a jog és a társadalmi béke szempontjából fog-
lalkozott volna a szocializmus ügyével, ha az ese-
mények kedvezőtlen alakulása a tárgyalások mene-
tét meg nem szakította volna. 1870 október 20-án 
adta tudtára IX. Pius a zsinati atyáknak, hogy a 
beállott politikai zavarok miatt a zsinatot j obb és 
kedvezőbb időkre kellett elhalasztani. 

így történt, hogy a szociális kérdés a vatikáni 
zsinaton érdemlegesen nem tárgyaltatott, azonban 
az egyház szociális tevékenysége ma is ugyanabban 
a szellemben folyik s kell is hogy folyjék, a mely a 
zsinati atyák «Postulatumá»-ban kifejezésre jutott. 

Jehlicska Ferenc dr. 
tikus konstituciónak egy előkészítő okiratában,6 tár-
gyunkra vonatkozólag igy szól : «Az egyház arra jq materializmus és a görög bölcselet Socrates-

1 Vonatkozás történik itt a smithianizmusra. előtti korszaka. 
a Acta Pii etc. 230. 1. 
8 Herder-féle kiadás, 3. gyűjt. 29. 1. 
4 Bern. L. IV. c. 21., idézve. A katholikus egyház és a 

keresztény állam, ford, a pesti növp. egyházir. iskolája. 
(Budapest, 1874.) I. k. 36. 1. 

5 Hergenröthernél, I. 27. 1. 
6 Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia 

Christi Patruni examini propositum. C. XII. Coll. Lac. VII. 
571. c. 

I. 
Egy j ó barátom félig komoly és félig tréfás 

megjegyzéséhez fűzöm bevezető gondolataimat. Ha 
tudnám — úgymond — hogy a philosophia jobbá 

1 Bölcs. k. 6, 1. és k.v. 
2 Pro pace eccl. t. II. p. 659. ed. 1679. 
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teszi az embereket, én is tanulmányoznám. E hatá-
rozottan elhikai irányú megjegyzést hivatásköre iga-
zolja. Én is megfordítom a fenti mondást. A philo-
sophia rosszabbá teszi az embereket, mert eltávo-
lítani törekszik java munkájában őket a Spiritua-
lismus ama soha meg nem dönthető tanaitól, me-
lyeknek oszlopai az isteni kinyilatkoztatás mélyei-
ben vannak megerősítve. Keresztény bölcseletünk 
teljes kiépítése tehát a modern tudomány vívmá-
nyainak beleolvasztásával, mégis az egyház dogmái-
nak sérelme nélkül, a modernismusnak nyilt vagy 
titkos belevegyítése nélkül, nemcsak tudományos, de 
ethikai jelentőséggel is bir, mert valóban jobbá teszi 
az embereket, ha visszavezeti az örök igazság kútfor-
rásaihoz. 

A philosophia egész történetének bármely kér-
dése megérdemli a kutató fáradságot és a vizsgáló 
elemzést, mert az emberi szellem tévelygéseinek szö-
vevényes kanyargóin minden kérdésnél rá lehet mu-
tatni az egy és örök igazság útjaira. Ma a szociális 
élet aktualitásában szinte félve merek ennek a há-
romezeréves kérdésnek boncolgatásához nyúlni, 
mégis megteszem annak a tudományos tételnek iga-
zolására, hogy a materialismus már a hivatalos bölcsel-
kedő gondolkodás kezdetein határozottan csődöt 
mondott. 

A görög philosophia kezdetei a cosmologia terén 
mozognak. Kétségtelen, hogy a cosmologia problé-
mái, a milyen nehezek, olyan érdekesek. Misztikusak, 
tehát ingerlik a gondolkodást. A legmélyebben járó 
elmék szellemüknek egész félelmes erejét munkáltat-
ták, hogy megmagyarázzák a világ eredetét, lényegét, 
elveit, törvényeit. S mennyire ju tot tunk? Messzire a 
természeti erők alkalmazásában, de az eredő elv 
(Hiickel) megfejtésében semeddig. A positiv hit meg-
mondja az eredet kérdését; «megmondja», de nem 
fejti meg. Megfejteni nem lehet. Mondja a történeti 
tényt, a világ genesisét, a mint Mózes legelső köny-
vében foglaltatik. Beresit bara Eloim, kezdetben te-
remté Isten. A modern gondolkodás opponál; dog-
matika nem kell neki ; inkább örökké nyilt kérdés-
nek hagyja a világ eredetét, mintsem hogy ősnépek 
naiv mythoszainak — mint mondja — históriai vagy 
philosophiai értéket tulajdonítson. A positiv hit egy-
szerű bizonyságával szemben tehát határozott ellen-
zéket képez a tudomány. (Félreértés elkerülése vé-
gett ki kell jelentenem, hogy valahányszor minden 
jelző nélkül «tudomány»-ról vagy «gondolkodás»-ról 
van szó, manapság általában természettudományokat 
és a transcendentalis eszméktől ment gondolkodást 
szoktak érteni.) A tudomány ellenzékieskedése nem 
mai keletű ; az első peroratiót érdekében elmondotta 
a görög természetbölcselet. Az a csira, a mit a hylo-
zoisták (hylé = anyag, zao = élni, eleven anyag) el-
vetettek, szépen fejlődésnek indult s immár több ezer-
éves történetre mutat vissza. 

Valamint az anyagi természetben sem az anyag-

ból, sem az anyagban működő erőből nem vész el 
semmi, úgy az emberi szellem fejlődésének külön-
böző állomásain mintegy összehalmozódott tudásösz-
szeg szintén állandó kincsévé lesz az embernek, mind-
össze a régi idők sejtelmei megvilágosodnak s erő-
ben gyarapodva, intensiv és extensiv kereteikben 
kibővülve formáikban változnak. Ez volna az erő-
átalakulás mathematikai törvényének philosophiai 
alkalmazása. A régi eszmék csirái ujabbaknak, a ré-
giek kapcsolódva az ujakkal alkotják meg az emberi 
szellem evolúciójának történelmi folyamatát. A régi 
természetbölcselet a vizet, a tüzet, a levegőt, a vég-
telent tartotta a világ eredő elvének. Voltaképen sej-
tették azt, más szóval ki is fejezték, a mit az objec-
tiv modern tudomány erőnek nevez. Anaximandros 
végtelenje a renaissance-ban, Giordano Bruno-nál 
mint világiélek jelenik meg. Ez a mysticus és sub-
jectiv fölfogás Hegelnél is kisért. Kevés benne a tu-
dományos alap, több az önkény és a phantasia. Ma 
a természet működő elve az erő. 

A theismus hívei is hisznek az eredő erőben, de 
náluk az objectiv személy. Ezek egy személyes Isten-
nek létét igaznak tartják ; egy «személyes» Istenét, a 
ki tehát él, gondolkodik, akar, a ki végtelenségével 
minden helyet és időt betölt és mégsem a minden-
ség; a ki független az egész cosmostól oly értelem-
ben, hogy létének föltétele nem az anyag; létezett, a 
mikor még semmi sem létezett abból, a mit termé-
szet néven összefoglalunk ; nem a természet, hanem 
végtelen, örök, független szellemi valóság; a termé-
szet pedig sem nem örök, sem nem végtelen, sem 
nem független. Ez a tiszta theismus cosmologikus 
álláspontja és hitvallása. A modern tudomány ezt az 
álláspontot nem fogadja el. Bizonyításának, vagyis 
inkább fölfogása megokolásának útja ez: minek föl-
venni egy személyes Istennek létét, a kit senki nem 
látott, ki senkinek nem nyilatkozott (az ú. n. isteni 
kinyilatkoztatás mythos), semmiféle formában a maga 
személyes és független létét nem dokumentálja, a 
maga mérhetetlen valóját el nem árulja. Mutassák 
meg az Istent és hiszünk benne. Ki fogna föltenni 
valamit, a mire szükség nincsen, a mivel semmi 
kapcsolatban nincsen. A természetet látom, érzem, 
csodálom. Az Istent nem látom, nem érzem, nem 
csodálom. Nem természetes-e tehát, ha kijelentem: 
a természet van, mert látom és érzem, Isten nincs, 
mert nem látom, nem érzem. Istent helyettesíteni 
kell más valami elvvel. Kant még ennyire nem mert 
menni. A renaissance is még sokat beszél Istenről, 
pedig csirájában már azt gondolta, a mit modern 
tudomány ; hisz' ez is csak örökbe vette át tőle, 
mindössze csak átformálta. 

Most tehát fölmerül, elénk áll a maga egész 
mélységében, egész félelmes mivoltában a kérdés: 
mi a természet? Puszta anyag? A physica azt mondja, 
hogy az anyag tehetetlen. Pedig mozgást, életet, fej-
lődést látok a természetben. Mi a természet? Kant 
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szerint tünemény. A tünemény változás. Honnan áll 
elő tehát akkor ez a változás'/ Van valami mozgató 
a mozgatott mögött? A renaissance még világlélekről 
beszélt. A modern tudomány legföljebb azt mondja , 
nem tudjuk, de ügy érti : nincs. Tehát ha nem mö-
götte van, akkor benne. Az erő. Az erő minden moz-
gásnak, minden tüneménynek, minden fejlődésnek 
végoka. Minden a mi van, az erő megnyilatkozásá-
nak különféle formája. Az erő, a természetnek titkos, 
eddig meg nem fejtett, de eleven, működő, hatalmas 
lelke. Egységes és mindent megmagyarázó elv ; közös 
és a természet minden nyilvánulatait megfejtő, de 
az ész előtt mivoltában titokzatos kútfő; a mi van, 
de nem szemlélhető, érezhető, de nem látható. Nem 
fajilag különböző erők összesége ez, hanem ugyan-
azon egységes természetnek, mint az erő personifica-
tiójának, különböző formákban való megnyilatko-
zása. Ez a pantheismus pankrat ismus. A renaissance 
gondolata modern alakításban. Nem tagadom, hogy 
ez az egységesítés, ez a personificatió tetszetős gon-
dolat. El is fogadom, de lényeges megszorítással. 
Végre a természet él és működik ; az erő hatása köz-
vetlen intuíció. Csakhogy, míg az erő personificatióját 
költészeti trópus gyanánt őserőnek, világmozgatónak, 
világléleknek vagy ér telemnek mondják, addig magam 
ezt a personificatiót objektívnek veszem, a világmin-
denségtől független és különálló transcendens való-
nak és igazi személynek, a kitől eredt az erő és a 
ki által működik, mint eleven, lüktető, fejlődő élet 
a nagy természetben. 

II. 

Ezek a kérdések minden időben kiválóan inge-
relték a gondolkodást, azonban bármily módszerrel, 
akárminő kutatási eszközökkel fogtak is hozzájuk, 
hatezer év gondolkodásának a története nem tudta 
megdönteni a kinyilatkoztatás tényét. Már a görögök 
megpróbálkoztak vele — és azóta annyi százan 
mégis a spiritualisztikus világfölfogás dogmatikus 
álláspontja még mindig diadalmasan ragyog. A görö-
gök materialismusa kezdetleges, Krisztus elölt 600 
évvel alig is lehetett mást várni, mint néhány réveteg 
erét annak a materialisztikus gondolkodásnak, a mely 
ma a maga körében hatalmas sugarakban áradozik. 
A természet kutatásának a módszere mind mai napig 
egy lépést sem tett előre,1 mindössze az eszközök 
tárháza gazdagodott és a kutatás területei szélesbed-
tek s talán a következtetések merészebbek. Ha a 
vallás, tudomány és művészet valamely nép szelle-
mének erőmérője lehet, ügy bizonyos, hogy a görögök 

1 Gyönyörűen fejezi ezt ki Fraas geologus: «An Specula-
tionen über den Anfang der Dinge fehlt es natürlich nicht, 
wir begegnen ihnen, seit uns überhaupt in Wort und Schrift 
Menschengedanken überliefert werden. Merkwürdiger Weise 
sind wir aber hierin um kein Haar breit weiter gekommen 
seit den Zeiten der sieben Weisen Griechenlands, fünf Jahr-
hunderte vor Christus». (Vor der Sündftutli. VIII.) Szerk, 

vallása, tudománya és művészete a konkrét világ-
tölfogás legtipikusabb megnyilatkozása. Az abstrakció 
nem tulajdonsága a görög szellemnek, annyira nem, 
hogy a hol legtöbb jogunk volna föltenni az abstrakt 
gondolkodás jegyeit, Plato philosophiájában, ott is 
úgy találjuk, hogy Plato a maga abstraktióit, az esz-
méket, valóságos, konkrét léttel ruházta föl. Konkrét 
a görögök vallása: természet imádás; konkrét a mű-
vészete : természetutánzás ; konkrét a tudománya is : 
a létező philosophiája. Ép az érzékelhető e kultusza 
vitte a görög gondolkodást a materialismus útvesztőire. 

Egyébként a Sokrates-előtti görög bölcselkedés 
roppant átlátszó és világos. A hylikusok (hy lé=anyag . 
Thaies, Anaximenes és Anaximandros) indítják meg 
kétségtelenül materialisztikus irányban. Még a Pvtha-
gorás követői sem, jóllehet bizonyos mysticismus 
félhomályába burkolták a számukra épített elméle-
teiket, léptek túl a material ismus határain. Velők 
záródik az első korszak első időszaka. A második 
időszakban találkozunk Herakleitos szélesebb ala-
pokra fektetett és öntudatosan kiszélesített mater ia-
lismusával, a mellyel talán önkénytelen, talán egye-
nesen szembeállítják a maguk pantheismusátaz eleaiak. 
A harmadik időszakban az atomisták iparkodnak 
ú jabb alapokon biztosítani a materialismust, de az 
első korszak egész philosophiai fejlődésének, mely 
minden i rányban a vak mechanismus elvét akar ta 
diadalra vinni, újabb, egészségesebb, igazabb és a 
keresztény világfölfogást csodálatosan megközelítő 
tartalmat adott Anaxagoras, a núsz, a szellem, a célok 
szerint működő értelem bölcselője, a kinek kora 
óta a teleológia sohasem szűnt meg, akár negatíve, 
akár positive a bölcselet sarkkérdése lenni. 

A hylozoisták materialisztikus monismusa két-
ségtelen; csak Herakleitosra vonatkozólag oszlanak 
meg a vélemények; mert elvégre semmi olyas nincs 
a világon, a mibe egyéni szempontokat nem tehetne 
belevinni. Fischer Kuno azt hiszi, hogy bár Aristotelest 
határozottan a hylikusok közé sorozza, mégsem szabad 
őt egyszerűen hylikusnak tartani, mivel philosophiai 
rendszerének szerinte az alapgondolata az örök vál-
tozás. Szerény véleményem szerint az összes hera-
kleitosi töredékek, melyekben a tűzről van szó, azt 
sejtetik, hogy Herakleitos a tüzet, mint eredő elvet 
tekintette. E tekintetben ép oly tiszta materialisztikus 
álláspontra helyezkedett, akárcsak elődjei. Alexandriai 
Kelemen Stromat V. 14. p. 711-ben található hera-
kleitosi töredék e felől nem hagy kétségben senkit. 
«A világ mindenekre nézve — úgymond — ugyanaz; 
sem Isten, sem ember nem alkotta, hanem mindig 
volt, van és lesz, örökéletű tűz, mely mérték szerint 
lobban föl és mérték szerint alszik ki.» 

A tűz Herakleitos rendszerében tehát quantitativ 
e lem; s midőn Herakleitos örök változásról, örök 
folyásról beszél, akkor m á r szemléli az örök életű 
tűz változásaiból kialakult világegyetemet, a melynek 
állandósága szerinte csalóka látszat. Ez a Kant által 
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határozottabban formulázott tüneményvilág, ez a 
phenomenal ismus első jelentkezése. Kétségtelen, hogy 
mindeme gondolkodókat sajátságos elméleteik föl-
állítására az élet külső föltételeinek és azok szüksé-
ges voltának szemlélete vitte. Víz, levegő, melegség 
az organikus élet e lmaradhatat lan postulatuma. Epos -
tulatumokat egy merész lépéssel pr incípiummá tették 
s belőlük tisztán anyagi erők közrehatása által kifej-
lődtették az egész világmindenséget. 

Az első oppositiót az eleai bölcsek indították 
meg. Eleának legizmosabb alakja Parmenides, az 
első öntudatos pantheista. Előtte a pantheismus csak 
jelentkezett, utána, a mi volt, hanyatlás volt. Az ő 
pantheismusának azonban vannak mélyei, van opo-
sitionalis éle. Herakleitos azt mondotta : a lét és 
nemlét ugyanaz. Más szavakkal ez annyit jelent nála, 
hogy minden relativ, minden változás. Parmenides 
gondolkodását ez a cynismus bántotta. Tehát nincs 
az egész világegyetemben egy nyugvó pont, mely 
elménk vágyó kutatásainak feltűnve objectiv bizo-
nyosságot a d j o n ? Minden t ü n e m é n y ? Minden vak-
eset? Minden változás? Gondolkodásából határo-
zottan kihallszik ezekre a feltevésekre először kétel-
kedésének, azután ellenkező meggyőződésének til-
takozó szózata. Azt m o n d j a : a mi nincs, az nincs; 
arról nem lehet gondolkodni. S egy merész lendü-
lettel egyszerre megállapítja rendszerének alapjai t : a 
gondolkodás és a lét ugyanaz. Más szóval : minden 
absolut. A mit mi tüneménynek és relativnek 
veszünk, az az absolut és örök egységes létnek foly-
tonos megnyilvánulása és e nyilvánulatok legma-
gasabbja a gondolkodás. 

Ez a material ismus első csődje. A Herakleitosnál 
megjelenő örök anyag gondolata nem elégítette ki a 
mély Parmenidest . Gondolkodó lelke nem tudott 
belenyugodni a megszűnés gondolalába; nem lehet 
minden anyagi, mert az anyag változásnak és meg-
semmisülésnek van alávetve. 

Tényleg a megsemmisülés gondolata kietlen ; 
rideg bölcseletét csak a megbomlott idegrendszerű 
emberek imádják. A pessimismus kétségbeejtő lépé-
sekre indíthatta ugyan már az embereket, de a gon-
dolkodó emberiség józanabb része és az emberiség 
józanabb gondolkodói Parmenidesnek adnak igazat, 
hogy kell valami felsőbb elvnek léteznie, a mely 
örök és állandó. Parmenides kereste ezt az örökké-
valót, ezt a változatlant és a létet magát, ezt az 
abstractiót, objectiválta s az összes jelenségeket, min t 
ennek az örök, változatlan, egységes és objectiv lét-
nek megnyilatkozásait, más szóval, életműködéseit 
tekintette. így benne a materialisztikus világfölfogás 
első kísérlete, legalább indirekte, teljesen megbukott. 

A materialismust más alapokon akarták újra 
talpra állítani az atomisták. Empedokles a maga 
mennyiségileg és minőségileg változatlan s csak a 
szeretet és gyűlölet (mythikus fogalmak) által létre-
hozott keveredő tevékenységgel megáldott négy ele-

mével (levegő, tűz, föld, víz) előfutója volt az ato-
mismusnak. A ő materialismusa nagyrészt mecha-
nismus. De itt, ép ő nála, ju t leginkább kifejezésre 
a fennebb előadott azon gondolatom, hogy a görög 
eleven elméje a puszta mechanismus folyamatát 
nem vette be. Ezért találhatta ki a szeretet és gyű-
lölet mythikus fogalmait, melyek a mindenség négy 
gyökerének, az empedoklesi négy elemnek kevere-
dését és szétválását egész a világkialakulásig izgatják. 
Ugyan a modern physica egyik alaptörvénye a testek 
áthatatlanságáról erős ellenzéket képez Empedokles 
világmagyarázásának elméletével szemben, mind-
azonáltal bölcseletében nem a mód a fő, hanem a 
tény ; s a tények közt találunk már egy olyan gon-
dolatot, melyet a modern physiologus is megirigyel-
het tőle, azt, hogy a gondolkodás sem egyéb, mint 
az anyagsejtek egyesüléséből előálló keveredési 
folyamat (modern nyelven agyváladék), melynek 
székhelye a vérkeringés. 

Empedokles utóda, Demokritos, m á r egészen 
modern, szinte élő cáfolata az egész görög szellem-
nek. A modern physica legelső tekintélyei az anyagot 
a lomokra elemzik, a melyek közt aránylag nagyobb 
üres tér van, mint a mekkorák maguk az atomok. 
Ez a gondolat a lapjában már megtalálható Demok-
ritosnál. Ő is ilyen atomokból alkotta össze a világot. 
Monismusra törekedett, pedig a monismus a maga 
szigorú fogalmában véve képtelenség. Az anyag ön-
magában véve mozgásra képtelen, tehát mozgatóra van 
szüksége, a mely a logika legelemibb fokán is mégis 
csak lényegesen különbözik az előbbitől. A mozgató 
és mozgatott, más szóval, az ok és okozat törvényét 
nem lehet kiküszöbölni gondolkodásunkból. Ez a 
dualismus imperativ. Azonban Demokritos az a d a g -
nál magasabb hatalmat elismerni nem akart. így 
született meg bölcseletének egy kisegítő eleme, az 
ananké, a szükség, a vak kényszerűség, a természeti 
erők önkénytes működése, mely az atomok kevere-
dését, egyesülését és elválását irányítja, szóval a leg-
tisztább mechanikus materialismus. De sokáig nem 
tarthatta magát. Nem volt talaja. Már Demokri tos 
kortársa, a ldazomenaei Anaxagoras fölemelte tilta-
kozó szavát. Pedig nagyjában elfogadta rendszerét, 
de egy olyan hatalmas változtatással, j obban mondva, 
egy olyan peremptorius elem hozzáadásával, a mely 
a materialisztikus monismus teljes megsemmisülését 
vonta maga után. Igenis kimondotta azt, hogy 
anyagiak vagyunk, akár egy cont inuumban, akár 
atomokban, de az anyagot nem mozgatja se a gyű-
lölet, se a szeretet, se a szükség, se önönmaga, ha-
nem egy magasabb, teljesen elütő lénj^egű, anyag-
talan, im materialis, tervek és célok szerint, teleolo-
gikusan működő elv, az értelem, a núsz. 

Plato és Aristoteles azonban szerették volna, ha 
jobban kiszabadít ja magát a material ismus kar ja i -
ból. Mindkettő szerint még igen sok teret enged a 
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machina-t használja, mikor már másként nem bol-
dogul. Platótól, a ki csak az eszméknek, tehát az 
ideális valóságoknak adott igazi létet, ezt nem cso-
dálom. De hogy Aristoteles, az első nagyszabású 
görög természettudós, nem talált többet Anaxagoras-
ban, ez némikép meglepő. Lehet, hogy Anaxagoras 
nem vitte teljesen keresztül alapgondolatát. De hát 
ez egyrészről megbocsátható hiány, mikor igazán az 
egész philosophia története alig mutat föl gondol-
kodót, a ki aká r végiggondolta, akár kimondot ta 
volna azt, a mit gondolt. Másrészt nekem tetszik 
Anaxagorasnak az az eljárása, hogy a míg valamit 
természetes okokból ki tudott magyarázni, addig 
nem folyamodott a núsz beavatkozásáért. Még a leg-
or thodoxabb katholikus dogmatika sem követeli a 
természetfölötti beavatkozás szükségét ott, a hol a 
természetes magyarázás még komolyan tudományos 
alapokon lehetséges. Ez határozottan nagy természet-
tudományi érzékre vall. De viszont Anaxagoras vilá-
gos gondolkodásának legszebb bizonyítéka az, hogy 
nem iparkodott akármilyen képtelen föltevésekkel 
magyarázni olyan dolgokat, a melyek materialis erők 
működéséből egyszerűen le nem hozhatók. Hisz' ép 
ez a modern bölcselkedés cardinalis tévelye, hogy 
inkább a legellenmondóbb, a legképtelenebb fölte-
véseket is szívesen fogadja — ha másként nem, leg-
alább, mint philosophiai reményt — csakhogy a 
felsőbb világrendet, az annyira rettegett t ranscenden-
talismus gondolatát minden szellemi és erkölcsi kö-
vetkezményeivel együtt megsemmisülni láthassa. Az 
igazság azonban absolut és ö rök ; nem lassú kuta-
tások eredménye, hanem felsőbb kijelentés. Az emberi 
kutatások legfeljebb magunk számára teszik vilá-
gosabbá az igazságot, a mennyiben végtelen termé-
kenységének mindig u j abb és u j abb oldalát állítják 
elénk. 

A materialismustól pedig békén alhatunk. Álta-
lános világnézetté nem lesz soha. Valahányszor föl-
merült , mindig vérszegénységben szenvedett ki s 
nekem megvan a philosophiai gondolkodás jövőjé-
ben az a mélységes hitem, hogy a modern termé-
szet tudományok indukcióin fölépült phi losophiának 
is be fog harangozni egy jobb kor szelleme. 

Dujmovits Zsigmond dr. 

vyházi R ó m a . Roma locula est. Róma a francia egyház 
j , küzdelmében újból nyilatkozott, elitélve a francia kor-

o mány újabb tervét az egyház, illelve az egyháziak leigá-
ónika. zására. Az úgynevezett «Mutualité»-ről, vagyis a kor-

mány által kieszelt papi segélyző-egyesületekről van 
szó. A Szentatya apostoli levelét Lecot, Coullié, Luçon 
és Andiién francia bibornokokhoz intézte. Az újabb 
pápai okmány szövege ez : 

«K. F. ! Elérkezettnek látjuk a pillanatot arra, hogy 
a papi segítő-egyesületekre vonatkozó döntésünket ve-
letek közöljük, hogy közvetítéstekkel az az egész fran-
cia püspöki kar és papság tudomására eljusson. 

Mi a kérdést a legnagyobb szorgalommal vizsgál-
tuk meg és minden szempontot számításba vettünk, 
mert hő kívánságunk volt, hogy a francia papságot 
újabb áldozatoktól megkíméljük. Szeretetünkben Fran-
ciaország és az ő papsága iránt, amelynek bámulatos 
nemeslelkűségét mindennap figyelemmel kisérhetjük, mi 
készek voltunk a legnagyobb engedményekre, föltéve, 
hogy a törvény a papságnak megengedte volna méltó-
ságának és a lelki fegyelem szabályainak megtartását. 
Ámde a francia papságtól azt kívánják, hogy alapítson 
segítő pénztárakat, a melyek bárki előtt nyitva álljanak. 
A papság tehát nem kap kezességet az iránt, hogy sorá-
tól szakadárok és az egyházból kizárt egyének távol 
maradjanak. A francia papoktól azt kívánják, hogy ne 
egyesüljenek különálló szövetségbe s egyúttal feledjék, 
hogy ők kötelesek Rómával egységben lenni. Egyfelől 
kötelesek egyszerű polgárok lenni, másfelől megtagad-
ják tőlük a minden francia polgárnak rendelkezésére 
álló jogot, hogy nem méltó tagokat segítő-pénztáraik-
ból kizárhassanak. És mindezt a végből, hogy anyagi 
segítségben részesülhessenek, a mely segítségnek nagyon 
gyenge és kétséges, a hierarchiával szemben pedig ellen-
séges. A törvény a hierarchiának legcsekélyebb ellen-
őrzését egyenesen és nyiltan kizárja. 

Szent hivataluknak viselésében, melyet különbség 
nélkül kiterjesztenek Franciaország egyik végétől a má-
sikig minden polgártársukra, beteg és öreg papok jogot 
szereztek csekély bár, de valamelyes segítségre, ez alatt 
azonban az illetők vonakodnak a lelkipásztori tevé-
kenységet, tehát azt a szolgálatot elismerni, melyet a 
francia papság az egyháznak és hazának szakadatlanul 
teljesít. A törvény szerzői míg egyfelől kerülni akarják 
az ódiumát annak, hogy beteg és öreg papoktól elvet-
ték a kenyeret, másfelől Ígérkeznek arra, hogy az el-
vett sok vagyonnak egy kis részét visszaadják ; hanem 
a mit az egyik kézzel megadnak, ugyanazt fenntartások 
és kivételek címén a másik kézzel visszaveszik. Ilyen 
körülmények között nekünk lehetetlenség az úgyne-
vezett papi segítő-egyesületek alapítását megengedni. 
Közismeretü előrelátásával nagynevű elődünk 1892-ben 
Franciaország püspökeinek azt írta, hogy az egyház 
ellenségeinek szándékában «az egyház és állani elválasz-
tása» nem akar egyéb lenni, mint «az állami hatalom 
teljes közönyössége a keresztény társadalommal vagyis 
az egyházzal szemben, sőt létezésének tagadásba vétele». 
És XIII. Leo hozzátette : «Ok azonban a következő ki-
kötést állítják fel : Mihelyt az egyház felhasználásával a 
segédforrásoknak, melyeket az egyetemes jog a legcse-
kélyebb franciának biztosít és megkettőzésével a maga 
buzgóságának a maga ügyét jólétre emeli, az állam 
ismét azonnal közbe fog lépni, sőt magukat a francia 
katholikusokat is a közérvényű jog védelméből ki fogja 
zárni. Hogy mindent röviden mondjunk el : ezeknek a 
férfiaknak eszménye visszatérni a pogányságra : az ál-
lam csak azon a napon kezd érdeklődni az egyház 
iránt, a melyen őt üldözni akarja». Sajnos, ez a látvány 
tárul el szemeink előtt manapság. 

Még nehezebb a misealapítványok kérdése. Ez 
szent örökség, mely ellen, a lelkek kárával és az örök-
hagyók akaratának megvetésével, kezet mertek emelni. 
Kétségtelen dolog, hogy ez alapítványoknak a célja 
miseszolgáltatás a halottakért nem akármilyen alakban 
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vagy b á r k i részéről, h a n e m törvényes a l a k b a n és a 
ka tho l ikus egyház fegyelmével teljes összhangzásban . 
Most a helyeit , hogy ezeket az a l ap í tványoka t f enn ta r -
tás né lkü l v i s szaadnák , fe la ján l ják azokat a segítő-
egyesületeknek, a melyeket előzetesen m i n d e n egyházi 
je l legükből kivetkőztet tek és a melyeknél a p ü s p ö k ö k -
nek közbelépését a törvény egyenesen til t ja. Úgy van , 
a törvény ezeknél a pénz tá rakná l m i n d e n egyházi be-
avatkozás t tilt. Az egyház tehát m i n d e n törvényes esz-
köztől meg van fosztva a szentmisék szolgál tatásánál , 
hogy minden m i n d e n k o r a törvényes f o r m á k közt tö r -
tén jék . Bármi t rendelne a p ü s p ö k i k a r és bá rmi ly j ó -
akara to t t anús í t ana Franc iaország é rdemes p a p s á g á n a k 
nagy többsége, a szentmisék szolgáltatása a legnagyobb 
veszede lmeknek lenne kitéve. N e k ü n k tehát kötelessé-
g ü n k az e lhuny tak aka ra tá t f enn ta r t an i és a szent á ldo-
zat b e m u t a t á s á n a k törvényes végzését biztosí tani . 

Mi tehá t n e m h a g y h a t u n k helyben oly rendszer t , 
a mely e l l e n m o n d á s b a n van az e lhuny tak szándékai -
val és el lentétben van a törvényekkel , melyek a k a t h o -
l ikus istentisztelet legfenségesebb t ényének törvényes 
végzésére vona tkoznak . Mély szomorúsággal l á tunk szám-
ta lan rablás t elkövetni a ho l tak h a g y o m á n y á n a k lefog-
lalásával . Abból a célból, hogy anny i kár t , a menny i t 
csak lehet , e lhá r í t sunk , fe lh ív juk F ranc iao r szágban 
m i n d e n kedves pap j a inka t , hogy évenkin t egy szent-
misét m o n d j a n a k a szent a lap í tványok szándékára , a 
m i n t mi ezt h a v o n k i n t meg fog juk tenni . Ezenkívül , 
bá rmi ly s z ü k k ö r ü e k is a mi eszközeink, m á r elkészítet-
tük az összeget 2000 mise m o n d á s á é r t évenkint ugyan-
a r r a a célra, hogy az e lhuny tak lelkei ne legyenek meg-
fosztva a közbenjá rás tó l , melyre joguk van s melyet a 
f ranc ia törvény mai szövegében nem tar t t iszteletben». 

A pápa i levél apostoli á ldással végződik s m á j u s 
h ó 17-én kelt . 

—íj —la. 

D r . F . M . S c h i n d l e r s L e h r b u c h d e r M o r a l -
t h e o l o g i e . ( W i e n , 1907. A. Opitz Nachf. I. köt . ) 

Ezen első kötet a t ankönyv á l ta lános részét t a r t a l -
mazza. A bevezetésben szerző mindenekelő t t a ka tho-
l ikus morá l i s megha tá rozásá t ad ja . A ka tho l ikus morá l i s 
az a t u d o m á n y o s t an , mely az embernek az isteni k i -
nyi la tkozta táshoz viszonyítot t cselekvését tárgyal ja . 

F o n t o s és gyümölcsökben nagyon gazdag alaptétele 
Schind le rnek , hogy a m i n t a természetes rend á l ta lában 
a lap ja a természetfölöt t inek, ügy a természetfölöt t i e rkölcs-
tan is a természetes fölé épül , kiegészítvén, fe lmagasz-
ta lván és tökéletesí tvén azt. (9.) Tárgyal még a bevezetés 
a ka tho l ikus morá l theologia fe ladatairól , módszere i ről 
és forrásairól , végül pedig a t u d o m á n y fej lődésének a 
tör ténet i á t tekintését a d j a . 

Tá rgya l á sának k i indu ló p o n t j a az ember végcél-
j á n a k a tárgyalása . A természetes r endben m i n d e n 
t e r e m t m é n y n e k az a célja, hogy Isten végtelen tökéletes-
ségét a maga sa já tos t u l a jdonsága ihoz képest vissza-
tükröztesse. Az e m b e r ésszel és szabadakara t t a l fe l ruhá-
zott lény, az ő természetes végcélja t ehá t Is tennek tuda -
tos és szabad dicsőítése lesz az által, hogy Istent meg-
ismer i és szabadon el ismeri Te remtő jének és legfőbb 
Urának . Ezen legmagasabb tu la jdonságok lehető legjobb 
kifej tésében rejl ik az ember erkölcsi j ava és legnagyobb 

boldogsága. Legfőbb bo ldogságunk itt a fö ldön a b b a n 
keresendő, hogy Is tent , a végtelen igazságot, lehető leg-
j o b b a n meg i smer jük s őt, m i n t végtelen jó t , a lehető 
l eg jobban szeressük. Isten azonban még egy te rmészet -
fölötti célt is tűzöt t az e m b e r elé. Ez a cél az Isten 
lényegének közvetlen szemlélése (visio beatif ica) és Is ten 
végtelen szépségének, tökéletességének, gazdagságának 
tökéletes élvező szeretete. Természetes m á r most , hogy 
az ember cselekvése, min t előkészület , viszonyítva kell 
hogy legyen ehhez a magas rendeltetéshez. 

A cselekvésnek feltétele a képesség. Következik 
tehát az ember természetes és természetfölöt t i képessé-
geinek a vizsgálata. A természetes e rők között az első 
hely az aka ra to t illeti meg, mely a vegetatív e rőkön kívül 
a többieket befolyásol ja , kormányozza . Az e m b e r a k a r a t a 
szabad. Szívesen e l i smer jük, hogy az aka ra te lha tá rozás ra 
sok kü lső és belső tényező hat , ez azonban , m i n t Schindler 
bizonyí t ja , nem tévesztendő össze a teljes de te rmin iz -
mussa l . 

A természetfölöt t i erők részben egyéniek (isteni 
malaszt) ; részben t á r sada lmi te rmészetűek (p. o. a szentek 
egyességéből eredő segítség, 80.). Az erkölcsiség, m i n t 
á l t a lánosan el ismertet ik, relat iv fogalom. Viszonyt fejez 
az ki, viszonyt b izonyos normához , zs inórmér tékhez . 
A kü lönböző egyoldalú e r k ö l c s n o r m á k kizárásával be-
bizonyí t ja szerző, hogy az ember erkölcsi cselekvésének 
egyedül helyes távolabbi n o r m á j a az Isten lényege, leg-
közelebbi zs inórmér téke pedig az ember i természet a 
maga összes lényeges vonatkozásaival . (91. 93.) 

A kü lönös zs inórmér ték tárgyalása előtt szerző fog-
lalkozik az erkölcsi cselekvés lényeges alkatelemeivel. (98.) 
A cselekvésnek a lkate lemei a tárgy, a cél, ind í tóokok 
és a k ö r ü l m é n y e k . Ezektől lényegesen függ a cselekedet 
erkölcsi értéke. Természetes , hogy szerző is val l ja it t a 
«bonum ex intégra causa» elvét. A beszámí tha tóságra 
vonatkozólag azt m o n d j a , hogy a cselekvés és a n n a k a 
következményei a k k o r és csak a n n y i b a n esnek beszá-
mí tás alá, a m i k o r és a menny iben szabadon választa t -
tak és szabadon vitettek végbe. Ezen részhez csa to l ja 
szerző a szabad választás modif ikáció i ró l szóló k i t ű n ő 
t rak tá tus t , le í rván és jel lemezvén a tuda t lanság , a k é n y -
szer, a szenvedély és a megszokás módos í tó befolyását 
az ember cselekvésére. E részen kü lönösen lehet t a n u l -
mányozn i , menny i r e kerül a szerző m i n d e n n e m ű tűi -
szigorúságot , a nélkül , hogy b á r m i b e n is helyet engedne 
a mér ték te len szabadosságnak . 

Ezek u t án kü lönös e rk ö l c sn o rmák következnek, 
u. m. a törvény és a le lki ismeret . 

A törvény foga lmának megha tá rozása u tán sorra 
tárgyal ja az örök törvényt , b izonyí t ja az erkölcsi te r -
mészet törvény létezését, foglalkozik az isteni és ember i 
tételes törvényekkel ; szól a kötelező szokásról , a tö rvény 
magyaráza tá ró l s kötelező vo l tának felfüggesztéséről : a 
visszavonás, az ellenkező szokás, a cél megvál tozása ese-
teiben s az egyesekre nézve : a d ispenzációról , a pr ivi -
légiumról és a fizikai s morá l i s képtelenségről . 

E r r e körü l í r j a a le lki ismeret fogalmát , hangsúlyozza, 
hogy ezt, min t képességet, okszerűen műve ln i kell ; a 
szorosan vett, vagyis előzetes lelki ismeret pedig egyezzék 
az e rkö lcsnormával , ítélete ne legyen téves és b izony-
talan. Szólván a lelkiismereti kételyről , n e m térhetet t ki 
a t u t io r i smus és p robab i l i smus kérdése elől sein. Szerző, 
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min t vá rn i lehet, a p robab i l i smus hive, melyet főképen 
logikai következetessége és gyakorla t i hasznavehetősége 
mia t t a j á n l . (223. és kk . 11.) 

Ezek a lap ján a cselekvés a k k o r m o n d h a t ó erkölcsi-
leg j ó n a k , ha az a lelkiismeret ál tal to lmácsol t tö rvény-
nek m i n d e n tek in te tben megfelel. A cselekvés tárgya a 
m a g a körü lményeive l együtt a lka lmazkod jék a törvény-
hez, a cselekvő pedig szabadon válassza a n o r m á n a k 
megfelelő tárgyat s tegye azt erkölcsi szempontbó l k i -
fogásta lan ind í tó okokból . 

El lentéte a jócselekedetnek a b ü n ; következik 
tehát a b ű n r ő l á l t a lában , a ha lá los és a bocsána tos 
bűnről , a b ű n nemeiről és okai ról szóló, k i t űnően ki -
dolgozott t r ak t á tus . 

Végezetül szerző foglal kőzik azon fel tételekkel ;melyek 
mellett a jócselekedet természetfölöt t i értéket nyerhe t . 
Itt kü lönösen becsesek az erényről , a Szentlélek a j á n -
dékai ró l és a nyolc boldogságról szóló fejezetek. 

A ki szereti a benső megokada to lás t és rendszeres-
séget, a n n a k Schindlerénél j o b b kézikönyvet nem t u d u n k 
a ján lan i . Szerző következetesen a lapul veszi a t e rmé-
szetes rendet s a fölé építi a k inyi la tkozta tásból vett 
érveket. A filozófia k i t űnő szolgálatokat tesz ná la a theo-
lógiának. 

A foga lmaka t vi lágosan ha tározza meg, s m i n d e n 
tételt b izonyí tani igyekszik az ön tuda tbó l , az észből és 
az ember i n e m közmeggyőződéséből . Egyik ki tűnősége 
az is, hogy a fon tosabb fejezeteknél n e m c s a k a régi, 
h a n e m az ú j eltérő nézeteket is felhozza, a j ó k a t fel-
haszná l j a , a téveseket megcáfol ja . 

Gazdag t anu l ság ez a k ö n y v és nagy gyönyörűség. 
Kár , hogy lat in nyelvben n e m élvezhet jük. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Első fateketikai kurzus. 
A Kath. Hittanárok és Hitoktatók Országos Egye-

sülete jún ius 30-án és következő napokon kurzust 
rendez Budapesten. A mit a német hit tanárok régibb 
idő óta gyakorolnak (a bécsi és müncheni kurzuso-
kon Magyarországból is többen részt vettek) és a mi 
külföldön oly hasznosnak bizonyult, azt ez idén első 
izben mi is megkíséreljük, alkalmat adván a közép-
iskolai és elemi iskolai vallástanítóinknak, hogy kivá-
lóbb előadók vezetése mellett, tárgyuk módszerében 
és egyáltalán a tanítás sikeresítése érdekében mind-
azt összegezhessék, a mit az ú jabb paedagogia tudni-
valót és használhatót fölszinre hozott. 

Két fölötte fontos mozzanat jelentkezik az ilyen 
tanári kurzusok hasznossága tekintetében. Az első a 
testületi szellem ápolása. Nagyobb tanári és tanítói 
karok között működik a vallásoktató, sokszor egyma-
gában, elszigetelten. A milyen a tanítói testületben a 
hangulat eme tárgy iránt, m a j d n e m olyan, hacsak 
kiváló egyéni tulajdonságok máskép nem teszik szim-
patikussá, a vallástanító személyének az értékelése 
is. Ez sokszor lehangolttá teszi, a kevés támogatás a 
kollegák részéről erejét bénítja, az iskolai nevelői 
föladat, az if júság vallás-erkölcsi szellemének ápolása 
igen sok helyen kizárólag reá nehezedik. A minden-

napi munka maga is koptat, sokszor érzi a rokon 
hivatásúakkal való eszmecserének szükségét. A ku r -
zuson sokan találkoznak, más- és más vidéknek a 
munkásai. Nemcsak sok kartársat ismer meg, hanem 
azt is hallja, milyenek másutt a viszonyok, a vallás-
beli oktatás állapotai. Az egyhivatásuak sokasága egy-
magában is fölemelő, a tömegpszichológia erejével 
hat. Münchenben vagy 600-an vettek részt. Képzeljük 
ennek hatását az egyesre, midőn látja, hogy ily sokan 
vannak, a kik egy és ugyanazon hivatásban a legkü-
lönfélébb vidékeken és különféle iskolákban foglal-
koznak. Az eszmecsere, a beszélgetés a legkülönbö-
zőbb egyéniségekkel hozza össze, lát magánál külön-
beket is, lát magához hasonlókat. Hogy mindez jóté-
konyan hat az egyesre, hogy látókörét szélesbíti, ki 
tagadhatná. 

Mindez az annyira kívánatos testületi szellem 
megteremtésére működik közre, mely szellemi erőt 
ad magának az intézménynek s öntudatot önt az 
egyesekbe. 

Ennél is fontosabb azonban a kurzusnak didak-
tikai oldala, a vallástanítás köréből vett kérdések 
szakszerű tárgyalása. Ha bármely tantárgy módszeres 
kezelése igazi művészet, mit szóljunk a vallástan taní-
tásáról az ő metafizikai igazságaival? Itt igazán soha-
sem lehet eleget tanulni, mert ebben a tárgyban a 
didaktika mesterfogásaira van szükség. Ha a közok-
tatási kormány időnként rendez ilyen szünidei kur -
zusokat a középiskolai tanárok számára, hol nyelvi 
körből, hol történelemből, földrajzból stb., teszi ezt a 
tanügy emelése érdekében, mer t a jó tanár is úgy 
van, mint a j ó pap, holtig tanul. A paedagogiának 
ú jabb pszichológiai megalapozása mennyire megvál-
toztatta a tantárgyak kezelését? A tanár haladását 
épen az ilyen kurzusok segítik elő, hol rövid idő alatt 
másokat, avatottabbakat hall beszámolni az ú jabb 
eredményekről. 

A Vallástanítók Országos Egyesülete tehát j ó dol-
got kezdeményez, jó dolgot mozgat. Az ügy sikere 
csupán az érdekeltek érdeklődését kívánja, hogy az 
Egyesület fáradozása ne legyen hiábavaló. 

Természettudományi levelek• <VI1-) 
Kedves Barátom 1 Biztos talaj lábaink alatt ez a 

mi Földünk, erre bízvást támaszkodhatunk, miután 
kézzelfogható tapasztalataink s a mikre ezek vonat-
koznak, senki által nem tagadható adataink ehhez a 
Földhöz kapcsolódnak. Ezen a Földön pedig leg-
messzebben előre, a legősibb időkbe vezet el ben-
nünket a geológia és a palaeontológia. Ez a két 
tudományszak határozottan azt m o n d j a : a Földnek 
kezdete volt, az életnek is volt kezdete; az előbbit 
a lények nélkül szűkölködő legrégibb földrétegek, az 
utóbbit a rákövetkező rétegekben jelentkezni kezdő 
legősibb szervezetek első maradványai mutat ják, mind 
egyképen hirdetvén magukról : volt idő, mikor még 
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nem voltunk. Kezdetről beszélni tehát annyi, mint 
természettudományi tényt állítani. (Zittel: Aus der 
Urzeit. 1875. — Fraas : Vor der Sündfluth. 1866.) 

Ennek a kezdetnek kezdetére vonatkozik a 
monista és a keresztény világnézet; mindakettő ter-
mészetbölcseleti álláspont, egyik se természettudo-
m á n y ; hanem logikai következtetésen épülnek föl, 
természettudományi adatokból következtetve visz-
szafelé. 

A monista világnézet a következő feltevésekre 
támaszkodik: nincs Isten, az anyag egyedül álló és 
örök, az élő szervezetek az élettelen anyagból fej-
lődtek, a természetben nincs belső célszerűség és 
célratörekvés, hanem a külső ráhatások folytán van 
a természetben összhang. Ellenben a keresztény vi-
lágnézet szerint örök csak az önmagától való sze-
mélyes Isten, a szellemi lény, ki időben teremtett 
mindent. Az anyag, az élet kezdődött, ezek valamint 
a célszerűség is az Isten művei, ő hívott létre mindent, 
ezzel találkozik ott a legelején a geológia és palaeon-
tológia. 

A mi ezeknél a nézeteknél elsősorban érdekel, 
azok az érvek, melyekre az egyik s a másik világ-
nézet támaszkodik. 

W a s m a n n könyvéhen találjuk a legfrissebb fele-
leteket, melyekkel a monisták világnézetüket erősít-
getik. (Der Kampf um das Entwicklungsproblem in 
Berlin, 1907. 61 s k. 1.) 

Nem is kell tehát más szerzőkhöz fordulnunk. 
A világnézetről tartott nagy vitában tizen is ismé-
telték ugyanazt különböző szempontból, tehát biz-
tosra vehetjük, hogy az Isten nélkül dolgozó világ-
nézet ma ennél többet és okosabbat mondani nem 
tud, Beszéljen tehát a többiek nevében Plate tanár 
az egyes feltevésekről s megindokolásukról. 

«Mi természettudósok azt m o n d j u k : az anyag 
itt van, semmiből semmi sem lesz, az anyag örök. 
Az anyagot létrehozó teremtést el nem fogadhatjuk. 
Ez különben, ha el is fogadnók, sem volna magya-
rázat. Mi elég szerények vagyunk és a kérdés to-
vábbi megoldását nem kutatjuk.» 

Ez a monista világnézet egyik támoszlopa, az 
örök anyag fölvétele, minden további indokolás 
nélkül. 

«Az élőlények keletkezését illetőleg mi termé-
szettudósok m o n d j u k : az élőlényeknek kellett egy-
szer keletkezniök. A teremtéshez fordulni nem a kér-
dés magyarázata. Azért kérdezzük: lehet-e ebbe a 
dologba beljebb hatolni? Ha találunk támaszponto-
kat, akkor jogosult egy oly hipotézis felállítása, mely-
nek feltételes igazságáról meg vagyunk győződve. 
Bevalljuk mindnyájan, hogy még semmi tapasztala-
tunk nincs arról, az élők hogyan keletkeztek a szer-
vetlen anyagból. De megengedhetjük magunknak a 
hipotézist, hogy egykor, régi időben, a Föld akkori 
más viszonyai között, aminők talán még ma is a 
Föld belsejében létezhetnek, csakugyan keletkeztek 

élőlények a szervetlen anyagból. Azt mondjuk má-
sodszor: a protoplazma 12 ősanyagból, 12 elemből 
áll s az élőlényekre jellemző fehérnye csak öt elem-
ből. Ha a test a halálban por rá eshetik szét, úgy 
kell oly feltételeknek is lenniök, hogy a porból vi-
szont test támadhatot t elő. Harmadszor m o n d j u k : 
vannak átmenetek a szerves és szervetlen anyag 
között. Vannak anyagok oly tulajdonságokkal, me-
lyek csak élőlényeken jelentkeznek. így a kristályok; 
nőhetnek és fölújulhatnak. Most m á r épenséggel 
folyékony kristályokat ismerünk, melyek mozognak, 
részekre bomlanak, egymást fölfalják és közleked-
nek egészen úgy, mint az élőlényeknél tapasztaljuk. 

Ezek biztos tények, melyeket elvitatni nem lehet 
és eme tények alapján megengedjük magunknak a 
hipotézist, hogy egykor a szervellen anyagból szerves 
lények keletkeztek. P. Wasmann itt csak talányt kínál, 
mondván : ezek a dolgok teremtettek. Ez pihenő ván-
kos csupán, mellyel nekünk természettudósoknak 
meg kellene elégednünk». 

Ime a monista világnézet második támaszosz-
lopa: az ősnemződés (spontán generáció), nem mint 
tapasztalati tény, hanem mint szükséges pótlószer, 
hipotézis. 

«Célszerűségről beszélnek a természetben. A vita-
listák szerint a szervezetekben bennt rejlik az immanens 
célszerűség. Erre vonatkozólag kérdezzük : az organiz-
mus mindig úgy viselkedik-e, a mint előnyére válik, 
vagy gyakran célszerűtlenül reagál? Sajnos, maga-
tartása ezer és ezer esetben célszerűtlen, ha szokat-
lan körülmények közé kerül. Tehát nincs a termé-
szetben immanens célszerűség. Tudja ezt minden 
ember a közismert szólamból: a világ egy siralom-
völgy !» 

A ha rmad ik támoszlop : a természetbeli célsze-
rűség tagadása. 

«A monisztikus világnézet az Isten mivoltáról 
nem nyilatkozik, hanem ragaszkodik a természet-
törvényekhez. A természet törvényei az egyedüliek, 
a mit kipuhatolhatunk. Arról, a mi mögöttük rejlik, 
az egyik így, a másik úgy gondolkozik s mi monis-
ták sem egyezünk e tekintetben. En személyesen 
mindig azt a nézetet vallom, hogy ha vannak ter-
mészettörvények, egészen logikus azt mondani: a 
természettörvények mögött törvényhozó rejlik . 
A monista azt mondja : csak természettörvények 
vannak ; a mi mögöttük rejlik, arról nem tudunk 
semmit. Ezek a természettörvények öröktől fogva 
vannak és áttörhetetlenek.» 

Ez a negyedik támoszlop: az örök természet-
törvények. Ezek a monisták főerősségei, melyek 
aztán mint föltevések, mint előzetes tételek beletor-
kollanak a természettudománytól támogatott fejlődés 
gondolatába s ebbe a fejlődésbe belekapcsolják a 
származástant. 

Ezt a négy támoszlopot, ezeket a föltevéseket, 
barátom, nem szabad csak amúgy futva átolvasni, 
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h a n e m szükséges felettük újból és újból e lgondol-
kozni. Az e m b e r ugyanis hallva a nagy lármát , mely-
lyel a keresztény világnézetet, nevezetesen a t e rem-
tést, visszautasít ják, mindenese t re azt gondolná, hogy 
a monis ták m o n d a n a k helyette biztosabbat, é r the-
tőbbet, belátásosabbat . Mondanak olyat, a mi az ere-
detre fényt vet s eloszlat minden homályt . Pedig 
dehogy. Kedves Bará tom ! Plate szavaiból hal lot ta az 
egész fölvilágosítást, m á r most mennyive l lett ezek-
től a puszta állításoktól o k o s a b b ? Az anyag örök, 
örökkévalók a természeti törvények, n incs a termé-
szetben célszerűség, az élő lényeknek kellett kelet-
kezniük. Mind csupa állítás ! Pedig a geologia és a 
palaeontologia elvi tázhatat lanul h i rde t i : a Földnek 
van kezdete, az életnek van kezdete. Volt idő, mikor 
ezek nem voltak, sőt a t e rmésze t tudomány azt is 
m o n d j a : lesz idő, mikor ismét nem lesznek. A mo-
nista szerint az anyag örök, a te rmésze t tudomány 
szerint pedig ideig való — hogy réml ik ez össze? 
Tépelődésünkbe közbeszól Plate s hogy még keve-
sebbet é r t sünk a monismusból , erősíti : bizony egé-
szen logikus dolog azt mondani , hogy a természet-
törvények mögött törvényhozó rejl ik ! Törvényhozó, 
a kire törvényeiből i smerünk rá, de azért hogy még 
se tudunk róla s emmi t ! 

Szent Ágoston beszéli Confessióiban, hogy man i -
cheus ko rában keresett kételyeire fölvilágosítást s 
mindenik , a kihez fordult, azzal biztatta, hogy 
m a j d a másik man icheus megold ja kérdését. Egyik 
se volt képes. Körülbelül ilyen csalódásba ju t t a tnak 
bennünke t a monis ták is, feleletet Ígérnek s feleletet 
n e m adnak, mivel ezekhez az áll í tásaikhoz igazán 
sok szó fér. 

Valóban sok szó fér. Mielőtt azonban Plate állí-
tásainak részleges tárgyalására térnénk, még egyszer 
hangsúlyozzuk, hogy a keresztén}' világnézet helyébe 
a ma annyi t hangoztatott « természet tudományi világ-
nézet» elfogadása, mint látjuk, egyáltalán nem jelent 
annyit , min t a tudat lanságból a tudás világába való 
menekülést . Az ilyen félreértést csak az i l letéktelenül 
használ t szó : a « természet tudományi» okozza. Mintha 
a monis ta világnézetben csupa természet tudományi 
tudást á ru lnának . A világért sem ! Az egyik oldalon : 
te remtés és keletkezett anyag, a másik oldalon : ön -
magától való örök anyag. Ha megér tésről van szó, 
bizony m i n d a két felelet távol esik a tapasztalattól 
s egyik sem dicsekedhet ik kü lönös világossággal. Az 
önmagátó l való örök anyagon ép oly keveset értek, 
min t a teremtésen, ha a tudáshoz oda k ívánom 
a tapasztalást, a fizikai tudás főforrását . Ha azonban 
a hipotéziseket nézem, a keresztény világnézetnél 
csak egy v a n : a teremtés, a monis ta világnézetnél 
el lenben a hipotézisek egész sora kívántatik, tehát 
e tekintetben m á r n incs e lőnyben a monis ta világ-
nézet a keresztény világnézethez képest. 

Tovább összemérve a kettőt, ha a kérdés teljes 
megvilágosításához n e m is j u t u n k általuk, az ész m i n -

denesetre könnyebben nyugszik meg a teremtésben, 
min t az örök anyagban. Óva tehát a félreértésektől, 
a következőkben részletes elemzés alá fogjuk Plate 
állításait, hogy az ál láspontok egész horderejé t m a g u n k 
előtt részletesen föltárva lássuk s így megalkothassuk 
m a g u n k n a k a helyes ítéletet. Dudek. 

G. Budapest. Mint jellemző kultúrtörténeti tényt írom feli 
le, a mit az «Egyházi Közlöny»-ben mond : «Egy álló eszten-
deje folyik az agitáció írásban és szóval a katholikus sajtó 
fölkarolása érdekében . . . és pozitiv adataink vannak arról, 
hogy összes katholikus lapjainknak előfizetői együttvéve még 
csak háromszázzal sem szaporodtak». Én is úgy tudom — 
mondhatnám érzem — a dolgot. És erre azt mondják a tulol-
oldalon, hogy itt a «klerikalizmus» uralkodik. Kedélyes egy 
legény a magyar katholicizmus, azt fölrázni nem lehet, míg 
a galíciaiak teljesen ki nem sajátítják. Akkor majd fölocsud-
nak fönnt és lent, de késő lesz. 

G. Aranyos-Maróth. Az eltévedt példányt pótoltam. 
Hogy vannak különben ? Halad-e az én szűkebb hazámban a 
hitélet ? 

N. Budapest. Igen, a Religio iródik programmjához 
híven. Különben oly birtok, melyre jócskán rá kell fizetni. 
Nehéz nálunk azt a tudatot felébreszteni, hogy a katholiciz-
mus dicsősége, ha tekintélyes lapjai vannak s hogy az ilyen 
ügyet csak közös anyagi és szellemi támogatással lehet dűlőre 
vinni. Nálunk minden személyes, — közös ügyet, mindnyájunk 
ügyét nem szeretjük ismerni. Egy-két ember erőlködik, a 
többi nézi uri flegmával, olykor meg is dicséri, de logikája 
tovább nem terjed. A sok «heverő penna»' egész természetes-
nek találja pihenő helyzetét s azt mondja : nagyon el van foglal-
va. Pénz is fogy elég, csak arra nem, a mire kellene. Oh te 
«dúsgazdag» katholicismus olyan csókolni való vagy ! 

S. Budapest. A lapoknak igazán meleg megemlékezése 
az egyetem újonnan választott rektor magnifikuszáról Székely 
István drról, kivált komoly, tudományos működéséről, 
mindnyájunk épülésére szolgál. Kétségtelen bizonyítéka 
annak, hogy a komoly tudóst akkor is fnegbecsülik, ha 
szerénységében nem ő maga keresi mások dicséretét. 

É. Vác. A jogi kérdések keresztény világnézet alapján 
való müvelése nagyon óhajtandó, hiszen jogászaink már 
szinte megfeledkezni látszanak arról, hogy keresztények. 
Tanulmányát alkalomadtán ismertetem. 

K. Nagyvárad. A jövő számban. Mihelyt Székesfehér-
várról, az érettségiről hazajövök, intézkedem az ügyben. 

He ly re igaz í t á s . Az Uj Syllabusról szóló cikkben a 
370. lap 1. pontja a 371. lap utolsó és «Ebből kezdetű» pontjai 
közé illesztendő. — 

T A R T A L O M . A W a h r m u n d - ü g y , — Az ú j Syl-
labus dogmat ika i jelentősége. III. Zubriczky Aladár 
dr.- tól . — Duns Scot főbb bölcseleti tanai. V. (Vége.) 
Trikál József dr.-tól. — Az angliai ka thol ikusok küzdelme 
iskoláikért . I. Jablonkay Gábor S. J - tő l . — A vat ikáni 
zsinati a tyák «Postulatum»-a a szocializmusról . II. (Vége.) 
Jehlicska Ferenc dr.-tól . — A mater ia l izmus és a görög 
bölcselet Socrates előtt. Dujmovits Zsigmond dr.-tól. — 
Egyházi vi lágkrónika, —y—/a-tól. — Irodalom. Schindler : 
Lehrbuch der Moraltheologie. Jehlicska Ferenc dr.-tól . — 
Első kateket ikai kurzus. — Természe t tudományi levelek. 
VII. Dudektől. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár . 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

D U D E K J Á N O S dr. 
EGYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Place tum regium. 
A Placetum regiumról olvasunk protestáns test-

véreink lapjaiban. A «Ne temere» kongregációi ren-
delet ellen szeretnék alkalmazásba vétetni a király 
által. Hogy mit szeretnek, vagy nem szeretnek, mi-
kor rólunk katholikusokról vagy a katholikusok fejé-
ről, a római pápáról, van szó, az ránk nézve annyi-
ban közönyös, amennyiben ez az érzelmök mindig 
ugyanaz, mindig ismert s úgy látszik változni sem 
igen képes. Már egészen megszoktuk. Hogy továbbá 
mire volt jó Antal Gábor minapi fölszólalása ugyan-
ezen dekretum dolgában a főrendiházban, mikor jól 
tudta, hogy a püspöki kar eljár az ügyben s hogy az 
egyetemes egyházra vonatkozólag kiadott dekretum 
ez idő szerint nálunk föl van függesztve, ezt sem igen 
nehéz megérteni. 

Azért a dekretum ügyét rábizva az illetékes püs-
pöki karra, néhány szóval a placetumról magáról 
akarunk megemlékezni, a mint protestáns testvé-
reink fölfogásában s nevezetesen a «Sárospataki Re-
formátus Lapok» utolsó számában jelentkezik. 

Két helyen is foglalkozik vele, de jogi termé-
szetét és történelmi múltját nyilvánvalóan nem ismeri 
s a mi legfeltűnőbb, a Sárospatakon, a jogakadémia 
tőszomszédságában szerkesztett egyházi lap róla való 
egész ismeretét — Vázsonyi Vilmosnak a placetum-
ról irt művéből meríti. Ebből idéz, erre hivatkozik 
csupán. Hát ez az eljárás különös világításba helyezi 
ama sokszor hangoztatott epitetonunkat, hogy «jo-
gász nemzet» vagyunk, ha egy fölmerülő jogi kér-
désben egy jogakadémiai székhelyen a lap prot. fő-
munkatársa csak Yázsonyira tud hivatkozni. 

Hanem ez is csak úgy mellékesen legyen meg-
jegyezve, fő az, hogy milyen jogi értékelésben része-
síti a placetumot. Egyszer a magyar király «alkot-
mányos jogának» nevezi, másszor meg azt mondja, 
hogy a Corpus Jurisban .nem található. Az utóbbi 
teljesen igaz, az előbbi teljesen nem igaz és pedig 
egyszerűen azért, mivel a placetum a király jogai-
val ismételten foglalkozó törvénytárunkban ismeret-
len. Jogi érzékkel biró ember pedig ötletszerűen 
nem szaporítja a király alkotmányos jogait csak azért, 
mivel felekezeti szempontja egy más vallás hátrá-

nyára, bizonyos esetekben, azt épen jónak találja. 
A történelem folyamán nálunk is ismételten fölme-
rült placetum alkalmazása ugyanis a kath. egyház 
ügyeiben soha sem volt jog, hanem hatalmi tény, 
úgy is mondhatnók: hatalmi visszaélés. Ha a cikk-
író ismerné a történelmet, nevezetesen az eseteket, 
mikor és mely körülmények hatása alatt lépett az föl 
nálunk, ép úgy, mint Európa más nemzeteinél, akkor 
sohasem nevezte volna alkotmányos jognak. 

A placetum első nyomaival a nyugati egyház-
szakadás idejében 1378 körül találkozunk és pedig 
egyházi részről, midőn VI. Orbán pápa meghagyta a 
püspököknek, vegyék láttamozás alá a pápai néven 
hozzájuk érkező rendeleteket, vájjon a törvényes pá-
pától vagy az ellenpápától jönnek-e s az utóbbiak 
kihirdetését, a zavar elkerülése céljából, akadályoz-
zák meg. Később a protestáns elv: cujus regio illius 
religio és a gallicanizmus behatása alatt a világi feje-
delmek is alkalomadtán igénybe vették a placetu-
mot, a miből a gallicanizmus, febronianizmus és 
jozefinizmus egyházellenes rendszereiben, a «ius 
circa sacra» cimen, állandó elmélet lett a pápa jogait 
a világi fejedelmekre átruházni akaró hűtelen katho-
likusok egyházjogi irataiban. Van Espen löveni jog-
tanár, különben janzensta és Hontheim trieri segéd-
püspök, katholikus létökre, legtöbbet tettek eme 
szisztéma kifejlesztésére. 

Úgy áll tehát a dolog, hogy a placetum eszméje 
nem az állami jog részén támadt, hanem, kivált 
a mint a XVIII. században sűrűn jelentkezik, egyes 
hűtelen katholikusok, sokszor, mint a janzenisták 
részéről történt, a saját érdekükben fölkínálták azt 
a világi fejedelmeknek. 

Ebben a keretben értékelendők a placetum al-
kalmazásának egyes esetei nálunk s beállott hosszabb 
gyakorlata II. József óta. A Zsigmond alatt 1404-ben 
tartott országgyűlés végzései abból az időből valók, 
midőn a nyugati egyházszakadás tetőfokra hágott, 
a mennyiben akkor már három pápa volt. Ezek el-
lenkező rendeleteket adtak ki, másnak és másnak ado-
mányozták ugyanazt a javadalmat. A zavar általános 
volt. Hogy ennek elejét vegyék, hoztak a magyar 
rendek a püspökökkel együtt törvényeket, melyek 
azonban a piacettel együtt csak a schisma idejére 
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szóltak. Ezért nem találhatók a Corpus Jurisban. 
Nem is hallunk róla azóta semmit egész II. József 
idejéig, ki 1781-ben, a febronianizmus, az emsi 
punktációk, a prato-pisztojai zsinat, szóval a nagy 
katholikus felfordulás idejében, birodalma összes 
országaiba behozta, őrült abszolutizmusa érdekében. 
Ezóta tanították a szemináriumokban is, az egyház-
jogban, a febronianizmust, a ius circa sacra, a ius 
cavendi-t s más hasonló képtelenségeket a császár 
által előirt tankönyvekben ; a XIX. század első 
felének jogászai és theologusai mind ebben a szel-
lemben nevelkedtek s ez a szellem azután is meg-
maradt, hogy az 1848-ikí törvény kimondta a sajtó-
szabadságot s egy másik császár, Ferenc József, 
1850. ápril 18-iki rendeletével a piacetet eltörülte. 

Az egyetemen még az utolsó évtizedekben is 
Cherny előadásai a jozefinizmus szellemében folytak, 
ilyen szellemű Kőnek ma is használt egyházjoga, 
úgy hogy ámbár II. József abszolút rendelkezései 
minden téren sirba temettettek, szellemök a kath. 
egyházat illető téren, nevezetesen jogászaink gondol-
kozásában még mindig kisért. 

Sirjából föltámadt kisértet volt 1870-ben a vatikáni 
zsinat idején, az Andrássy minisztérium alatt, újból 
feltámasztott placet-eset is, mellyel a vatikáni zsinat 
határozatai, nevezetesen az infallibililási dogma ki-
hirdetését eltiltották, mert Döllingerék lármája meg-
tévesztette a kormányokat, hogy ezek a tanok állam-
veszélyesek, a mi, mint látjuk, egyszerűen nevetséges 
dolognak bizonyult. A «Sárospataki Református 
Lapok» hozza Pauler miniszter 1871-iki országgyűlési 
beszédét ez ügyben, a miből láthatja, ha gondolkozik 
felette, micsoda kertelés, micsoda nem jogászi indo-
kolás volt az, a mit Pauler mondott, midőn hirdette, 
hogy «a kormány a piacetet elévültnek nem tekinti». 

A placet a szomorúemlékű jozefinizmus marad-
ványa, illetéktelen beavatkozás az egyház belső éle-
tébe, a vallásszabadság és a szabadsajtó korában 
szégyenletes anachronizmus, mely tetszhetik a katho-
licizmus szeretetnélkül való ellenfeleinek, de igazság 
egy csepp sincs benne. Az egyház, mely fölnevelte 
az államokat, melynek érdekei soha sem ütközhet-
nek össze az államok érdekeivel, már egyszer több 
méltánylást érdemelne, mint hogy a «cél szentesíti az 
eszközöket» ostoba elv értelmében folyton sütöges-
sék rá a régi, rozsdás fegyvereket. 

Az uzsora és büntetése. oo 
Uj hang szólalt meg a magyar törvényhozásban 

a büntetőtörvénykönyv novellájának tárgyalása alkal-
mával. 

Az 1878. У. t.-c. meg nem felelő volta vitán 
kívül áll ma már a magyar jogászközönség előtt. Régóta 
sürgetik gyökeres reformját. A tudomány emberei 
azonban annyira eltérnek még ma a magyar büntető-
törvénykönyv reformjának általános elveire és a rész-

leteknek irányára, valamint méreteire nézve, hogy 
a teljesen kiforratlan nézetek mellett legcélszerűbb-
nek látszott a kódexnek egyelőre csak a tátongó hiá-
nyain segíteni, egy kis toldozással meghosszabítani 
a Csemegi-kodex életét, hogy addig a nézetek tisztá-
zódjanak. így jött létre a büntetőtörvénykönyvnek 
novellája. 

Már e novelláris javaslat képviselőházi tárgyalása 
alkalmával is érezhető volt, hogy a magyar köz-
vélemény teljesen megelégelte azt a szellemet, mely 
az 1878. V. törvénycikket létrehozta. Erélyesen és 
határozottan kifejezésre jutott az a követelés, hogy a 
magyar büntetőtörvénykönyv feleljen meg a magyar 
nép jellemének és szükségleteinek, ne pedig egy kis 
érdekcsoport önző érdekeit szolgálja és a magyar 
nép kifosztására alkalmas, a magyar néplélektől idegen 
bűnöket a büntetés enyheségével valósággal legyez-
gessen a — liberalizmus nevében. 

A büntetőtörvénykönyv novellájának tárgyalása 
alkalmával nem ártott volna azonban felhívni a 
figyelmet még egy törvényjavaslatra, mely már szin-
tén régóta a parlament előtt van és várja az elinté-
zést és a mely szintén a liberalizmus egyik kedvenc 
bűnét érinti : az uzsoratörvény reformjára. 

Az uzsoráról és káros hitelügyletekről szóló 1883. 
évi XXV. t.-c. már elavult, azt tudja minden harmadéves 
jogász, a ki feljár az előadásokra. Azonban mintha 
a közélet újabban megnyugodott volna abban, hogy 
a reformra irányuló javaslat az országház előtt áll, 
nem kell tehát tovább aggódni miatta. Pedig ha már 
hozzáfogtunk az igazságügyi reformokhoz, fele úton 
megállani bűn volna. Az uzsoratörvény hiányai 
épen olyan szembeszökők és hátrányosak, mint 
büntetőjogunknak más, reformálásra szoruló kérdé-
sei. A jövő bizonytalan, azonban kétségtelennek lát-
szik, hogy hovátovább ismét a választási törvény és 
más közjogi kérdések fogják a parlamentet foglal-
koztatni és az igazságügyi reformok háttérbe szorul-
nak. Meddig? Ki tudná?! Kívánatos tehát, hogy a 
közvélemény sürgesse a legfontosabb javaslatok, töb-
bek közt az uzsoratörvény módosítását tartalmazó 
javaslat elintézését, még pedig úgy, hogy a javaslat-
ból készülő törvény meg is feleljen céljának. 

I. 
Az uzsora é s a t ö r v é n y h o z á s . 

Kevés olyan erősen vitatott és annyiféleképen 
szabályozott kérdés van a jogtudományban, mint 
épen az uzsora. 

Az uzsora eredetét jelzi már neve : usura a latin 
nyelvben kamatot jelent. Az uzsora nem más, mint 
aránytalanul magas kamat. S minthogy a kamat 
intézménye körül csaknem mindig megtaláljuk egyút-
tal az uzsorát is, körülbelül helyes úton járt a közép-
kori egyházi felfogás, mely egyszerűen tiltotta a ka-
matot is. Ez a legradikálisabb eltörlése, megakadá-
lyozása az uzsorának. 
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Ilyen radikalizmus azonban a kereskedelmi for-
galom eddigi és mai viszonyai közt kizártnak te-
kinthető. Nem lehet a tőkét megfosztani attól, hogy 
kamattal ne gyarapodjék abban az esetben, ha 
szolgálatot tesz. A tőke, melyet másnak kölcsön adok, 
felebarátomat előnyös helyzetbe hozza, engem pedig 
megfoszt attól az előnyös helyzettől, mellyel birnék, 
lia a tőkét én használnám. Minthogy pedig a tőke 
valamely jogos szerzési módon lett az enyém és 
mégis más élvezi annak előnyeit, kétségtelenül jogos, 
hog}' az a más a tőke által szerzett előnyöknek egy 
részét javamra visszatérítse. így tehát a kamat a 
hitelező szempontjából akként jelentkezik, mint tőké-
jének hozadéka, az adós szempontjából pedig akként, 
mint a tőke használatáért fizetett bér. 

A kamat e természetének felismerésével talál-
kozunk már a jogi élet szabályozásának kezde-
tén, a római jogászoknál. Már a XII táblás törvény 
foglalkozik a kamat szabályozásával, azt a tőke V12 
részében állapítván meg egy évre, a mi valamivel 
több, mint 8°/o. Később a kamat ennek is a felére 
szállott le. Cicero korában, az erkölcsök lazulásával 
ismét felemelkedett a kamat 12°/o-ra, a mit Justi-
nianus — egyes kivételek meghagyásával — 6°/o-ra 
szállított le. A mellett voltak már némi kezdetleges 
jogszabályok annak meggátlására is, hogy az így meg-
állapított törvényes kamatnál valamivel magasabb 
ne szedessék. A törvényesnél magasabb kamat bírói-
lag be nem hajtható, a mennyiben mégis befizettetett, 
tőketörlesztésnek tudandó be, ha pedig már a tőke 
törlesztve volna, mint tartozatlan fizetés visszakövetel-
hető. Végül Diocletianus becstelenséggel is bélyegezte 
meg a törvénybe ütköző kamatok szedését s az uzsorás 
a törvényes mértéket meghaladó kamatösszegnek 
négyszeresét volt kénytelen büntetésül visszatéríteni. 

A római jognak ezen elveiben már megtaláljuk 
az uzsorával szemben követendő jogi eljárásnak 
két alapelvét: magánjogilag helyreállítani azt a 
vagyoni kárt, melyet az uzsorás okozott, büntető-
jogilag pedig megtorolni azt a dolust, mely az uzso-
rás cselekedetében nyilvánul. 

Az uzsorás sérti úgy a magán, mint a közérdeket 
A magánérdek sérelme kétségtelen, mert hiszen — 
mint érintettük — a kamatszedés csak addig a mér-
tékig jogosult, a meddig a kamat megfelel a tőke 
által nyújtott előnyöknek, levonva még ebből egy 
hányadot a kölcsönvevő saját hasznának. A kölcsön-
vevő azért fordul hitelezőjéhez, hogy annak tőkéjét 
kölcsönvéve, necsak a kamatot, hanem a maga hasz-
nát is kitermelje. Mihelyt a hitelezőnek fizetendő 
kamat oly magas, hogy az adós a tőkének kevesebb, 
esetleg semmi hasznát sem veszi, sőt talán felül is 
tizet, akkor már a kamat sérti a jogos magánérde-
keket és uzsorává válik. De sérti az uzsorás a köz-
érdeket is, mert az uzsorás ügyletek szaporodása a 
közerkölcsiséget és a közvagyonosodást veszélyezteti. 
A magánérdek szempontjából alkalmazta a római 

jog a magánjogi visszatérítés és a birói segély meg-
vonásának elvét, a közérdekre pedig a büntetőjogi 
sanctió megadása által volt tekintettel és ritka tapin-
ttattal ezt a büntetőjogi sanctiónak súlyát a lehető 
legérzékenyebb vagyoni megtorlásba helyezte. 

Kezdetlegességében is olyan helyes gondolkodást 
árul el a római jognak ez a szabályozása, melyre az 
ujabb törvényhozások csak pár évtizede jutottak el. 

Ez alól Magyarország sem képez kivételt. 
Nálunk először II. Ulászló királynak 1492. évi 

I. decr. 65. cikke tartalmaz intézkedéseket az uzsorások 
ellen, rendelvén, hogy ha az uzsorás hitelező az 
uzsorás kölcsönnel terhelt ingatlan zálogbirtokot a 
ulajdonosnak a tőke megfizetése ellenében vissza-
adni vonakodnék, a visszaadásra törvény erejével 
köteleztessék és azonfelül büntetésül elmarasztaltas-
sék a kölcsöntőke összegének büntetésül való meg-
fizetésében. Hasonló büntetéssel sújtja az 1514. évi 
VII. decr. 3. cikke a királyi jövedelmeket uzsorás 
zálogba vevőket. Rokon intézkedésekkel találkozunk 
Werbőczy Hármaskönyvében is. (I. 71. II. 24. 71.) 
Az 1608. koronázás előtti 22. t.-c. kimondja, hogy a 
ki a koronajavakra uzsorakölcsönt adott, nemcsak a 
kölcsönösszeget, hanem a jövedelem becsüjét is 
veszítse el. Az 1622. évi 46. t.-c. elrendeli, hogy a 
bányák a kincstárnak adassanak vissza s az eddigi 
birtokosok semmiféle kamatot se követelhessenek. 
A törvényes kamatlábat az 1647. évi 144. t.-c. állapítja 
meg 6%-ban ; az 1715. évi 52. t.-c. szerint a 6°/c-on 
felül szedett kamatot a hitelező elvesztette s annak 
kétharmadát a kir. kincstár, egyharmadát a feljelentő 
kapta. 1723. évi 120. t.-c. az uzsorásokat a tőke és 
az egész kamat elveszítésével büntette úgy, hogy a 
6%-on felüli rész az adósnak visszatéríttetett, a többi 
a kincstáré. A keresetet a kincstár indította az 
uzsorás ellen. Az 1802. évi 21. t.-c. végül a törvényes 
mértéket meghaladó kamatot kikötő szerződést sem-
misnek nyilvánítván, az uzsorát a «biró bölcs belá-
tása szerint meghatározandó pénz- vagy fogházbün-
tetéssel» rendeli sújtani. 

Az a fellendülés, a mely a negyvenes években 
egész közéletünkben s a jogi élet terén is megindult, 
figyelmen kivül hagyta az uzsorát. Az akkori forgalmi 
viszonyok, a csekély hitelszükséglet mellett megfele-
lőek voltak a régi magyar törvények is. A mikor 
azonban 1867-ben és 1868-ban a magyar közéletet 
elfogta az emancipálás és a recipiálás láza, a sok, 
könnyelműen megalkotott hiperliberális törvény közt 
létrejött az 1868. XXXI. t.-c., mely az eddigi uzsora-
törvényeket kifejezetten eltörölte, a már folyamat-
ban lévő uzsorapereket beszüntette, a jövőre nézve 
pedig kijelentette, hogy a feleknek ezentúl szabad-
ságukban áll a kamatot tetszés szerint megállapítani 
s a szolgáltatásért nyújtandó ellenszolgáltatást bár-
miként megszabni. Innen kezdve 1877-ig az uzsorások 
Eldorádója volt Magyarország. Az uzsorának annyi 
és olyan szemérmetlen fajtája ütött itt tanyát, hogy 
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máig sem tudta a törvényhozás kiirtani. A felzúduló 
közvélemény nyomása alatt azután megkezdődött az 
uzsora ellen a törvényes védekezés. Eleinte azon a 
nézeten volt a még mindig hiperliberális jogászvilág, 
hogy az uzsorás ellen elég lesz a magánjogi védelem. 
Az 1877. VIII. t.-c. tehát annyiban javított az 1868. 
XXXI. t.-c. szerencsétlen intézkedésein, hogy ezentúl 
a bíróságok nem voltak kénytelenek az uzsorások-
nak segítséget nyújtani: 8"/o-nál magasabb kamatot 
ezentúl a biróság meg nem Ítélhet, telekkönyvileg 
nem biztosíthat; ugyanez a törvény megtiltja, hogy 
a hitelező félévnél hosszabb időre eső kamatot von-
ion le előre. 

A különben sem kimerítő magánjogi védekezés 
azonban gyengének bizonyult az uzsorával szemben. 
Már egy év múlva a büntetőtörvénykönyvbe be kellett 
venni a 385. §-t, melynek értelmében a ki valamely 
kiskorúnak vagy gondnokság alá helyezettnek tapasz-
talatlanságát, könnyelműségét vagy szorultságát nye-
részkedési célra felhasználja, büntetendő cselekményt 
követ el. Ez sem bizonyult elégségesnek, mint a hogy 
félrendszabállyal még semmiféle társadalmi bajt sem 
lehetett meggyógyítani. Az uzsora éppen olyan vigan 
virágzott tovább, mint virágzott előbb. A közvélemény 
egyre hangosabban követelt külön uzsoratörvényt, 
mely végre meg is hozatott az 1883. évi XXV. t.-cikkben 

Ne gondoljuk, hogy az uzsorásokkal szemben 
elfoglalt törvényhozási állapotnak ez az érdekes és 
az illető korra nézve igen jellemző változása csak 
Magyarországon volt meg. Lépést tartottunk e tekin-
tetben mi is a külfölddel, kivált Németországgal és 
Ausztriával. Az uzsoratörvények eltörlésének és az 
uzsorásokkal szemben a be nem avatkozás elvére 
való helyezkedésnek kiinduló pontja Bentham hires 
nemzetgazdasági és jogi irónak 1785-ben megjelent 
«Defence of usury» című műve volt, melynek tet-
szetős elméleti fejtegetései oda irányultak, hogy a 
kamatnak bárminő törvényes korlátolása helytelen, 
de céltévesztett is. Ennek tulajdonítható, hogy 
Ausztriában II. József már 1787-ben hatályon kívül 
helyezte Mária Terézia uzsoratörvényeit; 1793-ban 
a francia convent törölte el az uzsoratörvénye-
ket, a XIX. század folyamán pedig követte ezt a 
példát csaknem valamennyi európai és amerikai 
állam. A XIX. század második felében jöttek aztán 
rá, hogy az erők szabad versenyére épített liberaliz-
mus voltaképen nem más, mint az erősnek rásza-
badítása és a törvény erejével való felfegyverezése 
a gyengékkel szemben, az uzsoratörvények eltörlése 
nyomán felburjánzó uzsoráskodás pedig ennek a 
rendszernek első csődjét jelenti, a közvélemény nyo-
mása alatt tehát szép sorjában ismét visszaállították 
az uzsoratörvényeket. Mi is követtük a külföldi példát. 

Az élet azonban azóta fejlődött és vele együtt 
fejlődött az uzsorások ravaszsága is. Olyan elburko-
lásokat tudtak kieszelni, a melyekkel szemben a régi 
törvények nem nyújtottak elégséges védelmet. A bíró 

látta, hogy az előtte lévő esetben benne van az 
uzsora, de azt is kénytelen volt érezni, hogy a törvény 
szavai az előtte lévő esetet nem fedik és nem sorol-
ják az uzsora fogalma alá. Innen kezdődött meg az 
a ma sem befejezett tudományos munkálkodás, mely-
nek célja kettős: először, meghatározni az uzsora 
fogalmát lehető kimerítően, másodszor a megfelelő 
büntetést alkalmazni annak minden esetére. Erről a 
következőkben szólunk. 

Krüger Aladár dr. 

Iz új Syllabus dogmatikai jelentősége. (iv.> 
6. Az új syllabus magyarázói tehát egyetértenek 

abban, hogy nincsen csalatkozhatatlan megnyilat-
kozással dolgunk (Heiner, Mihelitsch, Dudek). De 
egyesek az 1907. november 18. Motu proprio után 
hajlandók mégis a syllabusban csalatkozhatatlan 
megnyilatkozást látni. így Bellesheim Alfonz a 
Litterarischer Handweiserben (1908. 275. lap.) Ellen-
ben mások, Kneib és Mausbach, a Motu proprio 
dacára megmaradnak tagadó álláspontjukon. A Motu 
proprio szempontjából tehát a dolog új megvilágí-
tást kíván. 

A Motu proprio tartalmát fönnebb ismertettük. 
A pápa kijelenti benne, hogy «auctoritate nostra apo-
tolica iteramus confirmamusque tum Decretum illud 
Congregationis Sacrae Supremae, tum Litteras eas 
nostras Encyclicas, addita excommunicationis poena 
adversus contradictores». Kérdés mindenekelőtt, spe-
cialis approbatiónak tekintendő-e ez? A most idézett 
szövegből ez nem tűnik ki; mert a «confirmamus» 
szó azonos azzal, melyet a pápa magában a sylla-
busban is használt jóváhagyása alkalmából, az «ite-
ramus» pedig nem mutatja, hogy a pápa az illető 
decretumot most már mint magáét akarná kiadni, 
hiszen most is csak így nevezi meg: Decretum illud 
Congregationis Supremae. Ismétli tehát úgy, a mint 
először mondla. De mégis van a decretumban valami, 
a mi specialis approbatiónak látszik; és pedig két 
dolog. Először a pápa kemény sanctiót fűz a decre-
tumhoz, a mi már nem a Congregatio ténye, hanem 
magáé a pápáé. Másodszor — s ez az, a mi külö-
nösen a specialis approbatio látszatát kelti — a pápa 
a decretum megsértőire nemcsak simpliciter kimondja 
az excommunicatiót, hanem kijelenti és határozza 
(declaramus ac decernimus), hogy ez az excommu-
nicatio az Apostolicae Sedis Docentes pontja alá tar-
tozik (Ap. Sedis. Art. I. B. 1.) Ez a pont így hangzik: 
«Docentes vei defendentes sive publice sive privatim 
propositiones ab apostolica Sede damnatas sub ex-
communicationis poena latae sententiae». Úgy látszik 
tehát, hogy a pápa az említett decretumot most már 
nem a Congregatio, hanem az apostoli szentszék (ab 
apostolica Sede damnatas) decretumának tekinti ; ez 
pedig már specialis approbatióval egyenértékű. 

Megvallom, hogy a specialis approbatio mellett 
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szóló bizonyíték nem kicsinyelhető. Ugyanis a szen-
tesítésnek az Apostolicae Sedis Docentes pontja alá 
való utalása tényleg azt a benyomást kelti, hogy 
most már pápai decretummal van dolgunk. S ha ez 
igaz, akkor az «iteramus confirmamusque» elé tett 
«auctoritate nostra apostolica» hangsúlyosnak látszik 
s mintegy azt mondja, hogy a pápából most már 
a decretum megerősítésénél nem a Congregatio prae-
fectusa, hanem a pápa beszél, a ki kiszabja a syllabus 
megsértőire, mint saját decretumának megsértőire a 
Docentes pontnak excommunicatióját. Megvallom 
azonban azt is, hogy a specialis approbatiót ennek 
dacára sem látom teljes szigorúsággal igazolva, mert 
a pápa végre sem mondja ki directe, hogy az a 
decretum ezentúl az övének tekintendő, pedig csak 
ez volna egyenértéke a máskor másképen történni 
szokott speciális jóváhagyásnak; sőt magában a 
Motu proprióban is a Congregatio decretumáról 
beszél. Azután a Motu proprio esetleg úgy is magya-
rázható, hogy a pápa sanctióval akarta ellátni egyesek 
ellenállása miatt a decretumot és pedig a pápának 
simpliciter fentartott excommunicato val. Mivel azon-
ban az «Apostolicae Sedis» rendezte az egyházi gyógy-
büntetéseket és egyszerűsítette az egyház büntető-
jogát, azóta ipso facto való excommunicatiókat tőle 
függetlenül nem szabnak ki, hanem mindig sub-
sumálják az excommunicatiót az Ap. Sedis-nek vala-
mely fennálló pontja alá. A pápa tehát az ő ex-
communicatióját a Docentes pont alá foglalta, ámbár 
nincsen pápai, hanem csak congregatiós decretum 
sérelméről szó. Hiszen tágabb értelemben a Con-
gregatio ítélete is a Szentszék ítélete, mert a Con-
gregatio a Szentszék delegatiója alapján itél. Az «ab 
apostolica Sede damnatas» ellentétéül az «ab eppo, 
vei concilio provinciali damnatas» veendő; s akkor 
az apostolica sedes alatt az általa megbízott Con-
gregatio is értendő. A lex odiosa strictae interpre-
tat ions lévén, a theologus authentica interpretatio 
hiányában a Docentes pontot a Congregatio decre-
tumaira nem fogja kiterjeszteni; de hiteles magya-
rázat esetén kénytelen megtenni. Lehet, hogy a pápa 
a motu proprióban csupán az Ap. Sedis hiteles ma-
gyarázatát végezte, miután az excommunicatiót ki-
szabta. Ez a fölfogás talán egyszerűbbnek látszik, 
mint az, hogy a pápa a Congregatio decretumát a 
magáévá akarta tenni. 

7. Én tehát még a speciális jóváhagyást semvagyok 
hajlandó minden további nélkül megengedni. Pedig 
a speciális jóváhagyásról az infallibile decretum meg-
állapításáig még hosszú az út. És én semmiféle 
bizonyítékát nem találom annak, hogy a pápa a 
motu proprióval irreformabilis végső Ítéletet akart 
volna mondani. A kemény szentesítés szerintem szépen 
megfér amazok keretein belül, a mit Franzelin 
auctoritas providentiae doctrinalis-nak nevez; ez a 
körülmény épen nem késztet annak felvételére, hogy 
a pápa definitív ítéletet akar mondani. Excommuni-

catio elvégre kimondható arra is, a ki lényegében 
igazat mond, de scandalose és a hivek lelki békéjé-
nek zavarásával mondja ki. Az excommunicatio közös 
büntetés, a mellyel nemcsak a hit ellen elkövetett 
bűnök sújthatok, hanem egyebek is, különösen az 
egyházi engedelmesség megsértése. Erről az oldalról 
tehát bizonyítékot nem látok, más oldalról pedig még 
kevésbbé. Sőt még nehézségem is van. Elismerem, 
hogy az egyház csalatkozhatatlan a haeresis alatt álló 
censurák kiszabásában. A Lamentabili decrelumban 
azomban még censurât sem látok a szó szoros értel-
mében, csupán a tételek általános elvetését. A motu 
proprio kijelenti, hogy vannak benne haex-eticák is 
s hogy ezek védői az Ap. Sedi specialiter fenntartott 
excommunicatioját vonják magukra; de a pápa nem 
jelöli meg azokat a tételeket. Lehet tehát, hogy e 
tételek között olyanok is vannak, melyek ma cen-
surât érdemelnek, de az alól esetleg felszabadulhat-
nak, ha a helyzet változik; lehet, hogy egyes tételek 
csak male sonans, scandalosa, temeraria stb. cen-
surára méltók. Már pedig az ilyen tételek fölött az 
egyház kétségtelenül csak azzal a bizonyos auctoritas 
providentiae doctrinalissal mond Ítéletet. A legkitűnőbb 
hittudósok elismerik, hogy néhány censura olyan 
természetű, hogy általa az egyház nem mondja ki egy 
tételnek tárgyilagos hamisságát, hanem csupán bizo-
nyítatlan, kétértelmű, botránkoztató vagy időszerűtlen 
voltát (Lugo, De fide, disp. 20.; Melch. Canus, De 
locis XII. I. ; Vasquez, Pallavicini ; Toletus, Fran-
zelin stb.) 

Nekem tehát úgylátszik, hogy egy tévedés-syl-
labus, mely semmiféle censurât nem alkalmaz, egy-
általán nem viseli magán azt a jelleget, a melyet a 
definitio ex cathedrától várunk. A definitio ex 
cathedra utolsó és megmásíthatatlan szó jellegével 
bir. Ellenben az ilyesfajta syllabus a providentiae 
doctrinalis jellegét viseli magán s maga a hittudós 
érzi legjobban, hogy ezen tételek körül még sok 
feladata akadhat az egyházi tanítóhivatalnak, mikor 
leméri minden tétel horderejét és az igazsággal való 
tényleges ellenkezését s ennek az ellenkezésnek 
fokát. Az ilyen decretum tehát teljesen tévmentes 
lehet, de mivel a theologus áhítja a további hivatalos 
megvilágítást, nem lehet utolsó szó, s ennek követ-
keztében nem lehet csalatkozhatatlan jellegű. 

Részemről tehát nem látom indokoltnak, hogy 
a Lamentabili decretumot a motu proprio után 
definitív és csalatkozhatatlan nyilatkozatnak tekint-
sük. A csalatkozhatatlan decretumnak ilyen uton való 
létesiilése teljesen egyedül állana a definitio ex 
cathedra nyilatkozatok történetében s az ilyen prae-
cedenst csak akkor kell megengednünk, ha vagy 
belső érvek, vagy hivatalgs nyilatkozat a dolgot két-
ségtelenné teszik. A belső érvek nem döntők, mivel 
egyszerűbb magyarázattal megkerülhetők ; a hivatalos 
nyilatkozat pedig hiányzik, 

Zubriczky Aladár dr. 
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Az angliai katholikusok küzdelme isko-
láikért. (И) 

II. 
Mondhatjuk, hogy az 1847 utáni 24 esztendő a 

katholikus elemi iskolák aranykora volt. Tanító és 
tanítónőképzőket alapítottak, a melyek közül a liver-
pooli ú. n. Mount Pleasant Training School a Noire 
Dame apácák vezetése alatt 1856-tól 1906-ig, tehát 
ötven év alatt 2537 tanítónőt képezett ki, vagyis éven-
kint átlag ötvenet. Az iskolahelyiségek a kornak meg-
felelően jók voltak; a tanitás eredménye oly kitűnő, 
hogy a protestáns iskolafelügyelő, Stokes, a legnagyobb 
elismeréssel írt róluk 1870-ben, főkép pedig az apá-
cák iskoláiról. A fölmutatott eredménynek megfelelt 
az állami segélyezés, a mely bizonyos értelemben 
jutalomszámba ment. 1847-től1 1870-ig összesen 
487.799 £ 4 s 4 d-t (vagyis 10,707.181-40 koronát) 
kaptak az államtól. Ezenkívül egyes gazdagabb katho-
likusok nagyobb adományai és gyűjtések útján gyűlt 
be az iskolák alapítására és fenntartására szükséges 
pénz nagyobb része. Minden katholikus hetenként 
húsz fdlért (twopence-t) volt köteles adni e célra. 
Egy ily évi gyűjtés eredménye pl. 1870-ben 4572 
font sterlinget, (97.728 koronát) tett ki. Ez évben az 
állami segély 31.665 £-t (759.960 kor.), a katholikusok 
részéről adott összes adományok pedig 42.770 £-t 
(1,031.680 kor.) tettek ki. 

Az 1870-iki iskolatörvény, a mely 1871. március 
31-én lépett életbe, egész ellenkező elvből indult ki 
mint a 47-iki. Míg emez kimondta, hogy nincs ne-
velés vallásoktatás nélkül, addig az 1870-iki elve 
volt : a secular education only — csakis világi neve-
lés legyen. Ebből, valamint az államnak a vallások 
iránti semlegességének elvéből kiindulva, az iskolák 
állami segélyezésének feltételéül a felekezetlenséget 
tette. Senkinek a nyilvános iskolába a felvételt val-
lása miatt megtagadni nem szabad s hogy minden 
gyermek egyenlőkép részt vehessen a tanításban, a 
napi négy órai szorgalmi időn belül csak az ű. n. 
világi tárgyakat szabad tanítani. Meghagyja azonban 
az ú. п. voluntary schools-t, (a magánosoktól vagy 
egyesületektől alapított magániskolákat) és ujak ala-
pítását sem zárja ki ; pusztán a segélyt vonja meg 
tőlük, ha a föltételre rá nem állnak. Ezenkívül pedig 
elrendeli, hogy a mely községekben nincs elegendő 
iskola, iskolabizottság (School Board) szervezendő és 
ez alapít iskolákat, a melyekből teljesen ki van zárva 
a vallástanítás. A voluntary schools-ban legalább az 
iskolai órákon kívül megvolt ez engedve ; bár egy 
gyermek sem kötelezhető reá gyámja akarata ellen. 

E törvény a katholikus iskolákat is elég érzé-
kenyen sújtotta. Némely jobban álló iskola lemon-
dott az állami segélyről s szoros értelemben vett 

1 Illetőleg 1852-től ; mert mindaddig még nem kapták 
meg az igért segélyt. 

magániskolává lelt, a melyek tehát nem voltak alá-
vetve az állami ellenőrzésnek. De a legtöbb rászorult 
a támogatásra; és kisebb rossz volt ráállani a felté-
telekre, mint bezárni az iskolákat vagy az említett 
bizottsági iskolák nagy elszaporodását engedni. Ezek-
kel ugyanis a teljes vallástalanság honosodott volna 
meg. Ellenkezőleg az állam-segélyezte voluntary 
schools-ban maga a világi tárgyak tanítása is olyan 
lehetett, hogy az irás-olvasás erkölcsi értékét is 
hangsúlyozhatták, s a történelemben sem kényszerül-
tek protestáns vagy más szinezetű előadásra. Ugyanis 
nem voltak előírva államilag jóváhagyott iskola-
könyvek és tantélelek, mert ez már az államnak a 
vallással szemben nem semlegessége lett volna, hanem 
hivatatlan beavatkozása. Tehát még igen sok jót te-
hettek a jól képzelt és jó szellemű tanítók. Minthogy 
pedig a legtöbb iskola szerzetesek vagy igen jó ta-
nítónők vezetése alatt állt, — még ma is nagyobb-
részt tanítónők vannak az összes angol elemi isko-
lákban, — joggal remélhették a katholikusok, hogy 
az új törvény nem fogja túlságos veszedelembe ejteni 
a gyermekek vallásos nevelését. Ezért alkalmazkod-
tak a törvényhez és nemcsak régi iskoláikat tartot-
ták meg, hanem még számos ujat alapítottak. így 
1870-ben 350 iskolájuk volt, 1871-ben 383, 1872-ben 
464, 1873-ban 524 s 1877-ben már 659. 

A kalholikus szegény iskola bizottság folytatla 
működését. A szegény hivek heti húszfilléres ado-
mányai pl. 1878-ban 6700 font sterlinget tettek ki 
(160.800 kor.). Ezenkívül egyházmegyei tanügyi bizott-
ságok is alakultak iskolaalapok létesítésére. 1871-től 
1877-ig a katholikusok részben gyűjtés, részben 
nagyobb adományok útján 567.521 font sterlinget 
13,720.504 koronát) költöttek iskoláikra, míg az ál-
lami segély jóval kevesebbet tett ki : 380.975 fontot. 
Az új törvény életbelépte óta 1905-ig, tehát 35 év 
alatt, körülbelül 4 millió font sterlingre (96 millió 
koronára) rúg az összeg, a melyet elemi iskoláira 
áldozott a katholikus lakosság. így értesítette hiveit 
1906-ban a middlesbroughi püspök körlevelében. 
Ezen kívül fizették rendes állami adóikat is, a me-
lyekből az állami segélyek adattak, minden iskolá-
nak egyaránt. 

1881-től kezdve az állam semmit sem fizetett 
többé a különféle vallású voluntary schools építésére 
és fenntartására. Mindamellett a katholikus elemi 
iskolák egyre szaporodtak s a fokozottabb igények 
szerint javíttattak, úgy hogy 1906 elejéig már 1070 
elemi iskolájuk volt. Tanulságos az iskolák iránti 
érdeklődés feltüntetésére a következő összehasonlítás 
1870 és 1905 között. 

Az anglikánoknak 1870-ben 6382 iskolájuk volt, 
1905 végén 11418; a dissentereknek 1870-ben 1549 
iskolájuk volt, 1905 végén 1064; a katholikusoknak 
1870-ben 350 iskolájuk volt, 1905 végén 1070; ezzel 
szemben a bizottsági iskolák száma 6800-ra emelkedett 
a 70-iki törvény óta. Míg tehát az anglikán iskolák ez 
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idő alatt alig szaporodtak föl a korábbi létszám két-
szeresére s a nonkonformisták vagy dissenterek is-
kolái még fogytak is (pedig a zsidók 12 iskoláját is 
közéjük számítottuk): addig kalholikus iskola három-
szor annyi van, mint volt 1870-ben. A dissenterek 
iskolái valószínűleg részben bizottsági iskolákká ala-
kultak. A római katholikus iskolákban 412.669 gyer-
mek volt beírva 1906-ban, míg 1871-ben csak 80.000 
kaphatott oktatást, vagyis több mint ötszörte kevesebb. 
Az anglikánok iskoláiban jelenleg nincs egészen há-
romszor annyi tanuló, mint 1871-ben s a nonkon-
formistákéiban alig másfélszer annyi. 

Mindezek a számok elég világosan mutatják 
hogy mit tettek a katholikusok iskoláikért a lefolyt 
50—60 év alatt. Mint jeleztük, 1881. után egy ideig 
az állam az évi segélyekből nem fizetett ki semmit 
csak évek multán részesült egy néhány iskola (így 
1892-ben 87) e segélyben. 1902-ben végre valamivel 
méltányosabb törvény jutott érvényre, egy néhány a 
szegény gyermekekre vonatkozó régebbi törvény ki-
egészítéseként. E szerint a kormány mintegy szerző-
dést kötött az önkéntes iskolák birtokosaival, a mely-
ben a tanítók fizetését magára vállalta,1 a vallásos 
jellegű (denominationális) oktatást megengedte; de 
az építés, fenntartás és bővítés terheit a birtokosokra 
rótta; a felügyeletet az épületek és a tanítás ered-
ménye fölött magának követelte; s ezt a felügyeletet 
az iskolafönntartók és a községi iskolahatóságok 
köréből választott hat gondnokra bizta. A valóság-
ban maga a községi hatóság intéz és ellenőriz min-
dent, ő nevezi ki, bocsátja el s fizeti a tanítót. Ezen 
intézkedés értelmében mégis biztosítva volt, mint 
másoknak is a saját körükben, a katholikusoknak 
a?on joguk, hogy kalholikus iskoláikban katholikus 
tanítóik legyenek, ezek működésére az illetékes katho-
likus hatóság felügyelhet, és a mi a fő, a szorgalmi 
időn belül vallástanítást is tarthatnak. 

Az összes államilag fizetett iskolákban elő van 
írva a bibliatanítás. Világos, hogy ez nem elégítheti 
ki a katholikusok vallási szükségletét ; de bár ezen 
iskoláknak is kijut a tőlük is fizetett állami adókból 
s így közvetve közreműködnek ezek fenntartására is, 
e körülményt nem lehetett akadálynak tekinteni az 
ezernyi tisztán katholikus jellegű iskola mellett. A mit 
a püspökök tehettek, megtettek, ismételten figyel-
meztették a szülőket lelkiismeretbeli kötelességükre, 
hogy gyermekeiket csak katholikus iskolákba adják, 
így nem sokkal Angliába érkeztem után is egy ily 
körlevelet olvastak föl a híveknek a templomokban. 

Az 1902-iki törvény teremtette állapot még elég 
tűrhető volt, bár megvannak a maga fogyatkozásai. 
Az 1906. év elején az új választások mindjárt az 
iskolakérdést vetették a felszínre. Előrelátható volt, 
hogy az unionista párt kisebbségben fog a képviselő-

1 Jelenleg a férfltanítók átlagos évi fizetése 160 £ 15 s 
9 d (3858-9 kor.), a tanítónőké 109 £ 13 s 6 d (2632-2 kor.). 

házba kerülni, míg a liberálisoknak igen kedvező 
kilátásaik voltak. Ezzel azonban egyúttal valószínűvé 
lett, hogy a liberális párt, ha többsége lesz és kor-
mányra került — mint eddig is tette — az iskola-
kérdést fogja előtérbe helyezni. A katholikus választók 
helyzete tehát világos volt. A püspökök körleveleik-
ben arra figyelmeztették a hiveket, hogy egyéb tekin-
teteket félretéve, csak egyre legyenek tekintettel: a 
katholikus iskolák jövőjére. Ugyanily értelemben adta 
ki a jelszót a «The Catholic League» (a katholikus 
mozgalmat szervező liga), hogy akármily pártiak is 
a katholikus választók, egyben egyezzenek meg: 
katholikus iskolákat a katholikus gyermekeknek; 
katholikus tanítókat a katholikus iskoláknak, napi 
egy órai vallástanitással ; katholikus vezetést és tanító-
képzőket és fizetett adójukkal arányos részt az összes 
iskoláknak nyújtott állami segélyben. Ezzel nem 
kegyelmet kérnek, hanem jogaikat akarják védeni, 
a melyekből többé nem hajlandók engedni. 

A püspökök indítványára a katholikus választók 
sok helyütt egyesülten kérdést intéztek a képviselő-
jelöltekhez, hogy mily állást foglalnak el az iskola-
kérdéssel szemben; vájjon hajlandók-e minden törek-
vésnek ellenállni, a mely a nevelésben a katholikus 
jogokat sérti. A liberális jelöltek közül többen ked-
vező választ adtak, többen becsületüket kötötték ahhoz, 
hogy nem szavadnak meg oly törvényjavaslatot, a 
mely az iskolák vallásos jellegét kizárja; de igen 
sokan nem nyilatkoztak. Mindazáltal az ir képviselők 
feje, Mr. Redmond, utasítása szerint a katholikus 
választók alig szavazhattak másra, mint liberális 
jelöltre. Ugyanis a liberális párt ezelőtt is mind a 
katholikusok, mind az irek iránt méltányosabb volt 
az unioriistáknál. Tehát egyrészt a hála, másrészt a 
további méltányos bánásmód reménye arra birta az 
ir nacionalista pártot, hogy magában Angliában az 
unionisták ellen a liberális pártot támogassa. Ámde, 
úgy látszik, Redmond elszámíthatta magát a liberáli-
sokba vetett bizalmával.1 A választások után az új 
parlamentben 429 liberális és munkáspárti állott, 
158 konzervatív unionista és 83 katholikus ir nacio-
nalista képviselővel szemben ; s a kétségtelen több-
ségre támaszkodó kormány csakhamar elég világo-
sa11 kimutatta terveit. «El lehetünk készülve a leg-
rosszabbra», hallottam február havában mindenfelé. 

A katholikusok a választások után sem marad-
tak tétlenek. A törvényjavaslatnak még csak elő-
munkálatai folytak. A westminsteri érsek s a többi 
püspökök böjti körleveleikben újból kifejtették a 
helyes katholikus álláspontot s megkezdődtek a katho-
likus gyűlések. Március elején Manchesterben 30.000-
nél több s Liverpoolban 60.000 világi jött össze; 
ezenkívül körülbelül 40 helyen tartottak kisebb gyű-

1 Nem akarjuk menteni e pontban a katholikus válasz-
tókat s vezéröket, bár kétségkívül nehéz kérdés előtt állottak. 
E választásban elkövetett előre nem látás hibája a jövőben 
még beláthatatlan harcokra adhat alkalmat. 
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léseket és hoztak határozatokat, a melyekből elég 
világosan láthatta mindenki, hogy mily komolyan 
veszik ők az elvet: «katholikus iskolákat a katho-
likus gyermekeknek» és hogy «szemükben a küzde-
lem annyit jelent, mint az otthonukért és házi tűz-
helyeikért vívódó harc» — a mint a liverpooli nagy-
gyűlésen kimondották. 

Mindezek dacára a törvényjavaslatot — egészen 
a nonkonformisták kívánságai szerint — kidolgoz-
ták és 1906 április 9-én a közoktatásügyi hivatal 
(Board of Education) elnöke, Mr. Birrell, hosszú be-
széd kíséretében beterjesztette a parlamentben. 

A törvényjavaslat főbb pontjai a következők 
voltak: 1. 1908 január 1-től fogva csak azon iskolá-
kat ismerik el nyilvános elemi iskoláknak, a melyek 
a községi közoktatási hatóságtól kezeltetnek. (I. cikk 
1. szakasz.) 

2. Az eddigi önkéntes iskolák (voluntary schools) 
mint hatóságilag kezelt és gondozott iskolák (provi-
ded schools) folytathatók, oly értelemben, hogy a 
helyi hatóság az épületet fönntartja, rajta változtathat 
s a tanításra felügyel, az eddigi birtokosok pedig 
az épületet előadások idején (napjain) kívül hasz-
nálhatják. (2. szakasz.) 

3. Ha az ilyen iskoláknál a helyi hatósággal már 
eddig is oly szerződés jött létre, a mely a vallás-
tanítást biztosítja, ez a kedvezmény továbbra is meg-
marad azon szülők részére, a kik gyermekeik szá-
mára ezen vallástanítást kívánják; de a vallástanítás 
csak a hétnek két délelőttjén (fél óra) adható és 
érette a tanítónak semmi díj sem jár a helyi ható-
ság részéről. (4. szakasz.) 

4. A községi iskolai hatóság tágabbkörű enged-
ményeket is tehet valamely határozott jellegű val-
lástanításra vonatkozólag oly átvett iskolákban, a 
melyek 5000-nél több lakossal biró városi vagy 
községi kerületekben vannak, ha az ily iskolát látogató 
gyermekek szüleinek négy-ötödrésze ezt kívánja, (a 
mi szavazás útján állapítandó meg) és ha van helyi-
ség azon gyermekek számára, a kiknek szülei ezt a 
vallástanítást nem kívánják. Ily esetekben a tanítók-
nak is megengedheti a hatóság a vallástanítást, de 
nem a hatóság költségére. (4. szakasz.) 

5. Ily átadott «voluntary school»-ba jái'ó gyer-
mekek szülei nem kötelesek gyermeiket az iskolába 
vallásoktatásra járatni, kivéve a már jelzett időben. 
(6. szakasz.) 

6. A tanítók nem kötelesek az ily nyilvános 
iskolákban bárminemű hitvallású vallásoktatást tar-
tani, s nem is kötelezhetők valami határozott hitval-
lásra vagy annak gyakorlatára. (7. szakasz.) 

7. A testületek kezében levő iskolák jövőjére 
nézve egy bizottság fog dönteni ; a testületnek csak 
korlátolt használat joga marad meg. (8. szakasz.) 

8. E törvény nem terjeszkedik ki Skótországra 
és Írországra. (Y. cikk. 40. szakasz.) 

9. Az így átvett iskolák fenntartására az évi 

költségvetésben 1 millió font sterling (24 millió kor.) 
fordittatik. (12. szakasz.) 

A törvényjavaslat beterjesztésekor Birrell azzal 
indokolta a tervét, hogy az új törvénnyel véget fog-
nak vetni «a felekezeti külömbözetek átkának», még 
pedig oly módon, hogy a körülbelül 14.000 önkény-
tes iskolát eltörlik és helyettük csakis az állam, illető-
leg a helyi iskolai hatóságok által gondozott és ve-
zetett iskolák birnak nyilvános jelleggel és kapnak 
állami segélyt. Elismerte, hogy az 1870-iki iskola-
törvény életbe lépte óta az oktatás ügye nagyon föl-
lendült s hogy főképen szülővárosa, Liverpool iskolái 
a világ legjobbjai közé tartoznak, sőt e város katho-
likus tanítónő-képzőjét a világ minden részéről láto-
gatják.1 

De a mióta 1876-ban az általános iskolakötele-
zettség ki lett mondva, az iskolák fenntartására szük-
séges pénzösszeg behajtásában terhes kettős rend-
szer lett alkalmazva, t. i. az állami költségvetés isko-
lákra szánt pénzösszegének beszerzése adózás útján, 
és az iskolát fenntartó testületek vagy felekezetek 
pénzgyüjtése az iskolák céljaira, a mely 1876 óta 
szintén kötelező volt. Az 1902-iki törvény ezen már 
részben könnyített, mikor az önkéntes iskolákat a 
«provided» iskolákkal egyenlő rangra emelte és a 
vezetést az ily iskolák birtokosainak és a helyi isko-
lai hatóságoknak köréből választott vegyes bizottság 
kezeire bizta. De Birrell ezt sem tartja megfelelőnek 
s elvként mondja ki, hogy «a hol állami pénzt kap-
nak, ott szükségkép következik az állami — még pe-
dig teljes — ellenőrzés». A kettős rendszer teljesen 
megszűnik s helyette az önkéntes iskolák épületei és 
használata fölötti rendelkezés a helyi hatóságok ke-
zébe lesz letéve, a jelen birtokosok pedig ezen isko-
lákat csak szombaton és vasárnap használhatják. 
Állami iskolában Birrell teljes lehetetlenségnek tartja 
bárminő nevezetű vallási formula vagy katekizmus 
tanítását. Az eddig is teljesen állami iskolákban tehát 
semmi ilynemű vallástanításra nem adatik engedély 
és idő. Az órákon kívül az átvett iskolákban lehet 
ezt az engedményt megadni, kétszer a héten, ha a 
szülők négyötöd része kívánja; de ezen tanításra 
az államtól semmi segély vagy díj sem jár. Végre 
az önkéntes iskolák megmaradhatnak, mint magán-
iskolák, de államsegélyben többé nem részesülnek. 

A nagy csapásban, a mely ezen törvény intéz-
kedése által az önkéntes iskolákat sújtja, azzal vigasz-
talta Birrel az ellenpártot, hogy a kisebbségnek mindig 
szenvednie kell és hogy másrészt bízzanak a helyi 
iskolai hatóságok méltányosságában és jóindulatában, 
a mely kétségkívül tekintetbe fogja venni a szülők-
nek gyermekeik vallásos oktatására vonatkozó kíván-
ságait. 

Hogy mily keveset ér ez a vigasztalás, a máso-

1 E képző-intézet a Miasszonyunkról nevezett Iskola 
nénék vezetése alatt áll, mint föntebb említettük. 
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dik részre, nézve magában is világos; az első részre 
nézve pedig kézzelfogható szoflzma, mert a nonkonfor-
misták kedvéért az anglikánok, katholikusok és zsi-
dóknak összesen több mint 12.000 önkéntes iskolája 
kerülne e törvényjavaslat értelmében a vallásnélküli 
államnak kezébe, míg a nonkonformista felekezetek 
nem egészen kétezer iskolát adnának át az államnak. 

Ugyanis, mint már részben jeleztük, a statisztikai 
adatok szerint Angliában és Walesben 6800 board- vagy 
«council school»-lal (nyilvános, állami iskolával) szem-
ben, a melyekben 3,445.881 gyermek van, 13.652 «vo-
luntary schools», vagyis az egyes vallások és feleke-
zetek kezeiben levő iskolák állanak 3,542.186 gyer-
mekkel. Még pedig 
az angol államegyháznak 11.418 elemi iskolájuk van 
a wesleyánusoknak 372 « « « 
a római katholikusoknak 1070 « « « 
a zsidóknak 15 « « « 
más felekezeteknek 780 « « « 

A katholikus püspökök, élükön a westminsteri 
érsek, egyetértve a katholikus szegény-iskola bizott-
ság helyébe lépett katholikus közoktatási tanáccsal 
(Catholic Education Council), — a mely a püspökök-
nek az iskolák vezetésében való segítségére papi és 
világi tagokból alakult s az államtól a kath. iskolák 
kérdéseiben hivatalosnak elismert testület, — csakha-
mar ki is fejtették a katholikusok álláspontját a tör-
vényjavaslattal szemben. Elitélték a javaslatot, mint 
igazságtalant. Ugyanis megadja a helyi iskolai ható-
ságoknak a vallásos nevelés ellenőrzésének jogát és 
azt is, hogy oly emberek nevelő hatása alá helyezze 
a gyermekeket, a kik vagy közömbösek, vagy épen 
ellenségesek a vallással szemben. Továbbá gondos-
kodik ugyan azon szülök gyermekeiről, a kiknek bár-
milyen — vagy akár semilyen — vallásos oktatás is 
jó ; de nincs figyelemmel azokra, a kik ilyen vallás-
oktatást nem tartanak kielégítőnek ; sőt ezekre súlyos 
terhet ró vallásos meggyőződésök miatt. Végre az 
eddigi óriási befektetéseket elkobozhatókká teszi és 
megengedi, hogy az alapítók szándékaival ellenkező 
célokra fordíthassák, a kik a végett alapították ezen 
iskolákat, hogy a katholikus gyermekek katholikus 
nevelését biztosítsák. A mi engedményt a javaslat 
nyújt, az nem felel meg e nagymérvű csapás ellen-
súlyozására; ezenkívül pedig a bili ellenkezik az an-
gol szabadság szellemével. 

A katholikus világiak, az iskolásgyermekek szü-
lői, folytatták most már tiltakozó gyűléseiket, a tör-
vényjavaslat beterjesztése után is. Sőt ekkor még 
fokozottabb eréllyel léptek e térre. Mellőzve tizenegy 
helyi vagy vidéki jellegű gyűlést, csak a londoni 
Albert-Haliban május 5-én lejátszódottat -említjük, 
a melynek impozáns voltát a velők nem rokonér-
zelmű hírlapok is elismerték. Már kora reggel sereg-
lett a nép az Albert-Hali felé, hol sorokban, zászlók-
kal, ének- és zeneszóval, hol kisebb-nagyobb cso-
portokban, hol egyenként. Több mint 50.000 jegyet 

vettek meg a gyűlésre. A zsúfolásig telt óriási terem-
ben körülbelül 12.000 ember, az épületen kívül pedig 
valami 40.000 ember gyűlt össze. Egy liberális kép-
viselő azt írja a külső gyűlésről : «Alig láttam köztük 
papot». Tehát csaknem kizárólag világiakból állt a 
gyűlés, a mely a törvényjavaslatot újból kárhoztatta, 
mint igazságtalant, mert a gyermek vallásos vagy 
nemvallásos nevelését a világi helyi hatóságokra 
bizza ; mert nem veszi tekintetbe a szülők vallásos 
meggyőződését; s mert megtámadja a katholikusok 
birtokjogát, a kik iskoláikra már eddig 4 millió font 
sterlinget (96 millió koronát) adtak. Kárhoztatták a 
javaslat negyedik pontját is, a mely a vallásoktatást 
városi kerületekben az iskolásgyermekek szüleinek 
négyötödétől teszi függővé, s így legalább is 243 
katholikus iskolának elveszítését, a többiek nagy ré-
szének pedig elcsenevészesedését jelenti. 

E szerint a javaslat a vallási egyenlőségnek, a 
a közös igazságszolgáltatásnak és polgári méltányos-
ságnak megsértése. Úgy tekintették e gyűlést, mint 
egy meginduló nagy harcnak előütközetét. Készek 
minden törvényes eszközzel küzdeni a javaslat ellen. 
Érdekes, hogy a gyűlés hat szónoka (világi em-
berek) mind a liberális pártból kerültek ki. Egyi-
kök Mr. Charles Santley, a küzdelem eszközeiként 
olyasmit jelöl, a mit más országokban ritkán hal-
lani laikus szájából. «Mint laikus szól laikusok-
hoz — úgymond. — Köztünk van a gonoszság 
lelke és szent anyánkat, az egyházat gyötri. El-
űzésére csak egy eszköz van: a böjt és imádság. 
Tagadjunk meg magunktól valami élvezetet. Imádsá-
gaink az ellenkezésnek egész hegyeit is elmozdíthat-
nák. Folyamodhatunk Urunkhoz a mindennapi szent-
misében s a szent áldozásban, a melynek minden-
napi — nemcsak gyakori, hanem mindennapi — vé-
telét ajánlotta a Szentatya. E nagy gyűlés minden-
kinek tiszteletét fogja kivívni. Megmutatja, hogy ébren 
várjuk az ellenünk intézett igazságtalanságot. De 
bármi történjék is velünk, hivek maradunk Isten egy-
házához, hivek mostani és jövendő tagjaihoz, hivek 
őseinkhez». Kéri a szónok végre, hogy együtt imád-
kozzanak mennyei Anyjokhoz s győzelem lesz ered-
ménye a szent egyházért vivott küzdelmüknek. 

Jablonkay Gábor S. J. 

Л sinai törvénytáblák-
I. 

A Biblia ellen intézett támadások közül egyről 
akarok szólni, arról, mely a Sina hegyén kőtáblákra 
írt tíz parancs ellen folyik. 

Nem szavakba foglalt rendszer ez, nem is tan 
a melyet könyvekben hirdetnek. Maga az élet, ma-
guk az emberek az ellenségei, akik életmódjukkal 
folyton küzdenek ellene. Az a vészes áramlat, a me-
lyet ma ural a világ, s a mely megrontja már a nö-
vendék tanulónak szivét-lelkét is. 
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Ez szomorú tény, melyet eltagadnunk nem lehet, 
s a mely miatt oly sokat panaszkodunk. A világ 
mai folyását nézve, Bougaud püspök szavai jutnak 
eszünkbe : ma is özön van, — nem víz, hanem 
bűnözőn. Ezt látva, kérdjük: megbolondult az em-
beriség, hogy vakon rohan vesztébe ? Nem az örökké-
valóban csupán, mert ezzel, sajnos, kevesen törődnek, 
hanem már itt, ez életben is? Elfelejtette, hogy az 
a két kőtábla nemcsak vallásának parancsa, hanem 
földi boldogulásának — mondjuk ki bátran — egyet-
len módja ? 

Milyen szépen, egyszerűségében is mily fön-
ségesen mondja el a biblia a törvényadás történetét. 
A zsidó nép a pusztában bolyong. Isten szüntelen 
csodák által óhajtja magához láncolni, s a mikor az 
igéret földjéhez közeledik, királyának jelenti ki ma-
gát, megköti vele a szövetséget, s mint királya és 
így törvényhozója is, az őt megillető fönség között 
hirdeti ki akaratát. S hogy el ne felejtsék: két kő-
táblára írja mindent fönntartó kezével. Mintha a két 
kőtábla által az életet akarná szabályozni, a mihez 
szintén két kellék kell : jog és kötelesség. 

S a mikor Mózes, a nép bálványimádása miatt 
haragra lobbanva, földhöz vágja a törvény tábláit, 
Isten másodszor is megírja. Mert az a törvény nem-
csak a zsidó népnek, hanem minden nemzeteknek 
szólt. A mint nem is kihirdetésekor alkotódott, ha-
nem ott lakott és lakik minden ember szivében, a hol 
őre a meg nem vesztegethető lelkiismeret, a mely 
elbujatja Ádámot és Évát, világgá kergeti a föld első 
gyilkosát: Káint. 

Isten a bűnbeesés után nem érintkezhetett többé 
az emberrel úgy, mint annakelőtte. Tiltotta az igaz-
ságossága, akadályozta megbántott végtelen fönsége, 
megnehezítette ezt az ember elhomályosult értelme. 
De nem vonult vissza tőle egészen. Nem vette le tel-
jesen atyai kezét a hálátlan, tékozló gyermekről: ott 
hagyta akaratának megnyilvánulását az emberi szívben. 

Az emberi gyarlóság, a bűn, a megszokott, sok-
szor csak rossz, sokszor pedig gonosz élet ez intő 
hangot lassan el-elhomályosította, bár kiölni nem 
tudta. És Isten, nem akarván elhagyni az embert, le-
ereszkedik hozzá, le a Sinai hegyre, a hol villámlás 
és mennydörgés s az angyalok harsonáinak szózata 
közt föleleveníti — a beteggé lett lelkiismeretet. 

II. 
Milyen csodálatos lény az ember 1 Ha az égi vilá-

gok nem hirdetnék Isten létét, ha a miriadnyi csil-
lag hajszálpontosságú útjának minden pontja nem 
bizonyítaná, ha az emberen kívül semmi, de semmi 
más teremtmény nem léteznék a mindenségben : ez 
az egy, hogy az ember létezik, él, hogy olyan, a mi-
lyennek ismerjük, egymagában is elég volna arra, 
hogy az Isten létébe vetett hitet nem kellene a val-
lásnak parancsolnia, mert ennek bizonyítására az 
egy ember önmagában is elég volna. 

Szép a világ, a mely a föld e királya lakóhelyé-
nek díszkeretéül, ha szabad magam úgy kifejeznem : 
az ezen lakást körülvevő és tündériessé tevő kertül 
szolgál. Minden pontján ott hagyta a Teremtő végte-
lenségének, mindenhatóságának és tegyük hozzá : 
örök, végtelen szeretetének nyomait. 

Remek, gyönyörű a Föld. Festőiesen váltakozó 
hegyei és völgyei, színpompás növényzete, azok a 
hatalmas tengerek, a melyek légáramlataiban a vég-
telenség szellője csapja meg a bámulattól és a lát-
vány gyönyörűségétől kipirult arcunkat, a Mester vég-
telen lángelméjének minden szónál ékesebb hirdetői. 
Az üde tavasz, az érlelő nyár, a terméssel és gyü-
mölccsel bővelkedő ősz, s a tél, a mely alatt meg-
pihen és új erőhöz jut a föld és a természet, hogy 
tavasszal ismét megkezdje a termés áldásdús mun-
káját, a végtelen észre, az örök logikára vall. 

És mind ez a pompa, mindezen oly dúsan össze-
halmozott adomány természetszerűen az emberért 
van itt. Vegyétek el az embert a Földről, s a Föld-
nek és minden szépségének nincsen célja. Nincs, a ki 
gyönyörködjék a virágok ezernyi szinében, a levegőt 
eltöltő illatában. Nem lesz, a ki felhasználja az em-
ber előtt megteremtett állatoknak fajaik változatossá-
gában, erejökben, szépségpkben oly megkapó oszlá-
lyait. Nem lesz, a ki hallgassa a madarak énekét és 
nem lesz, a kinek szive-lelke a hálaadásnak, a szere-
tetnek fohászával a mindenek Adományozójához föl-
sóhajtson. 

A Föld az emberért van, királyáért mindannak, 
a mi még mostani szépségében is eszünkbe juttatja, 
milyen is lehetett a gyönyör kertje, a paradisus vo-
luptatis, melyet a bűn tüntetett el, melynek csak ha-
lovány képe maradt meg a népek hagyományaiban, 
a mely képet azonban még sem tud teljesen kime-
ríteni az ész, az értelem, a megfigyelés. 

Ilyen keretben él az ember. Ez a világhoz és a 
földhöz való viszonya. Úrnak, királynak érzi magát és 
tényleg az. Ura, királya, mert tudja, hogy ha nem is az 
övé e szép birodalom, ha mást is vall tulajdonosának 
Azt, a ki teremtette: az uralmat felette mégis gya-
korolja, mert megbízta vele Az, a ki őt is alkotta s 
a ki ehez minden szükségessel felruházta. 

Esze, értelme fölfogja mindennek, önmagának is 
a végcélját, s ez a földöntúli öröm és tökéletesség 
dicsfényével aranyozza be gondolkodó homlokát. Ta-
lálmányai szolgájává teszik a természet erőit, ha 
néha cserben is hagyja a hatásuk. Fegyverei távol 
tartják tőle a bűnbeesés után ellenségeivé lett vad-
állatokat. Gőzgépei, hajói, távirói, megszüntetik a 
távolság okozta akadályokat, kényelmesen beszélget 
ezer mértföldnyi távolban időző barátjával legben-
sőbb dolgairól, hallja szeretettjének szavát más or-
szágokból, s a míg a telefon drótja a hanghullámok-
tól rezeg, őt az édes hang rezegteti meg boldog kéj-
ben, minden, de minden kényelmét, örömeit szolgálja. 

És mégis, mily különös dolog ! Ha már mindent 
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elért, ha lángesze majd legyőzi az utolsó akadályt 
is: a levegőt; ha majd kormányozható léghajójával 
ezt is keresztül szeli viharon és villámon át, s a köz-
meggyőződés azt fogja mondani : mindenem megvan ; 
az ember szive akkor lesz a legüresebb. 

Mert az ember nagyon csodálatos lény. Büszke-
sége, önérzete, erejének tudata mindennek meghódí-
tására hajt ja, s az akadályok és a nehézségek csak 
növelik erejét, acélozzák akaratát. Teljes öröme azon-
ban nem ezekben telik. Izgatja, a mig célját el nem 
éri, s a midőn elérte, nagy fáradsággal, sok tanulás és 
kísérletezés után, a mit akart : azt, a mi oly nagy-
nak, oly fönségesnek tiint föl előtte, a mig küzdött, 
midőn végre elérte, kicsinynek látja és csalódva kiált 
föl : hát csak ennyi az egész? 

Figyeljétek csak meg az ihletett költőt. Csupán 
ezt a példát hozom föl a számtalan közül. Agyában 
megfogamzik a terv, maga előtt látja alkotandó m ű -
vét teljes szépségében. Nincs nyugta, nincs éjjele, 
nincs nappala, mig eszméit papirra nem vetette, míg 
művét meg nem alkotta. Meghitt barátai néma csodá-
lattal hallgatják — és Virgil a tűzbe akar ja dobni 
Aeneisét. Neki kevés, mert az eszményt a mű meg sem 
közelítette. 

Ilyen az ember. A végtelennek egy szikrája van 
benne, s minél fényesebb ez, annál világosabbnak 
tűnik föl előtte minden véges, legyen az más, hét-
köznapi lelkek előtt még oly tökéletes is. Ez a láng-
észnek sajátsága. 

Az ember a végtelen felé tör. Oda vonzzák vá-
gyai, reményei, ott keres írt fájdalmára. Kevés neki 
a föld, kicsi a világ — neki végtelen, a megmérhe-
tetlen kell. 

Azért nem tudták kiölni soha a vallást. Mert 
ha ezt akarják megsemmisíteni, előbb tépjék ki az 
ember szivéből ezt a vágyat — azaz: semmisítsék 
meg az embert. Mert az ember e nélkül meg nem 
lehet, s e szomját csak a végtelen Isten, végtelen 
boldogságot hirdető vallás oltja. Azért mondottam, 
hogy az ember önmagában is elég bizonyíték Isten 
létét illetőleg. Mert ki oltotta volna belé ezt a vá-
gyat, ha nem a végtelen Isten? Zamboy Béla. 

Eevházi München . Szellemi áramlatok. Furcsa jelenségnek 
f p vagyunk a XX. század elején szemtanúi. Míg Angol-

fe országban és Észak-Amerikában a protestáns értelmes-
k r ó t l i k a s é g , köztük igen sűrűen maguk a lelkipásztorok; míg 

Franciaországban hírneves világi írók, költők és tudó-
sok a katholikus egyház anyai kebelére visszakívánkoz-
nak és vissza is térnek : addig itt, Európának a német-
ség katholikus részétől lakott déli vidékén a katholi-
kus anyaszentegyház ellen való tusakodás kezd az ér-
telmességnek körében mindjobban elharapódzni. Ausz-
triában ime ott van a Wahrmund-eset, a mely a Habs-
burgok Ausztria neve alá foglalt örökös tartományai-
nak főiskoláiról, az ott uralkodó szellemről rántotta le 
a leplet. Tény, hogy Ausztriában az egyetemeken s az 

egyetemek és többi iskolák fölött uralkodó kultuszmi-
nisztériumban a vallástalanság uralkodik. Eddig ez nyilt 
titok volt a nagyvilág előtt; most már nem lehet titok 
senki előtt. A nevezetes ebben a dologban, hogy Wahr-
munddal, a hitetlenség nagy száj hősével, nem osztrák, 
nem is katholikus tudós bánt el érdeme szerint, hanem 
egy németországi protestáns tudós és törlénetkritikus : 
dr. Naumann (Pilatus), Wahrmund második röpiratát 
silányította tönkre. Bírálatát a «Styria» adta ki Grác-
ban és Bécsben. 

Itt, Münchenben az egyetemen szintén furcsa jelen-
ségek mutatkoznak. A tanári kar köréből gratuláció és 
buzdítás ment a Wahrmund-mozgalom Bóma-ellenes 
kolomposaihoz ; az akadémiai ifjúság körében pedig 
«Akademische Vereinigung zum Studium des Ultramon-
tanismus» név alatt szövetség van keletkezőben a kath. 
egyház ostromlására. «A bove maiore discit arare 
minor.» Tartani tehát attól nem kell, hogy a katholi-
cizmus tespedésnek indulhat. Életerejének kifejtéséről, 
ime, bőven gondoskodnak az ő külső és belső ellen-
ségei. 

* 

P á r i s . A leié az iskola, azé a jövő. Henricourt de 
Grünne «Les instituteurs et le suffrage universel» cim 
alatt röpiratot adott ki, a melyben két kérdésre ad 
feleletet : 1. mennyiben sikerült Franciaországban az 
1884-iki és 1895-iki törvényekkel a vallástalanságot az 
iskolába bevinni, 2. milyen választók lesznek Francia-
országban, ha a vallástalan iskola befolyása úgy fog 
növekedni, mint eddig? Ez a két kérdés a legbensőbb 
összefüggésben van, a mennyiben kétségtelen, hogy 
olyan választókat várhat nemcsak Franciaországban, 
de mindenütt a suffrage universel, a minő polgárokat 
az iskola nevel. Hogy szerző alapos feleletet adhasson a 
két kérdésre, összehasonlítja a kétfajta francia elemi 
iskolát, t. i. a vallástalan állami illetve községi iskolát 
s az ú. n. «szabad» vagyis nyíltan katholikus iskolát 
látogatottságukra nézve. Az adatok a következők. Állami 
vagy községi iskolába járt 1878-ban 527,417 gyermek, 
katholikus iskolába ellenben csak 70,796. Az akkori 
szerencsétlen iskolai törvény után az állami illetve köz-
ségi iskolások száma leszállt 339,317-re, mig a katho-
likus iskolások száma 139,963-ra emelkedett. 1885. óta 
a kétfajta iskolának tanulói számra nézve szaporodtak. 
De a választójogra nézve a katholikusokra nézve ked-
vezőtlenül. 1885-ben az állami iskolában volt 422,150 
tanuló, a katholikus iskolákban 167,654. 1900-ban amott 
volt 480,059 tanuló, emitt 313,856. 1905-ben amott volt 
501,025 tanuló, emitt csak 368,871. 

Az iskoláért vivott 27 éves harcban tehát a kath. 
iskolások száma tetemesen növekedett ugyan, vagyis az 
1885-iki szám kétszeresére emelkedett föl, azonban a 
kath. iskolák száma az államiaké mögött 1900-ban 
167,203-nal, 1905-ben 132,159-cel maradt el. Ezen felül 
az állami iskolák a katholikusokat abban is felülmúlják, 
hogy mig a katholikus iskolák növendékeinek tetemesen 
nagyobb számát leányok alkotják, ez a dolog az állami 
iskolákban megfordítva van, ott a fiúk a jövendő válasz-
tók vannak túlsúlyban, vagyis mig a katholikus iskolák-
ban 1905-ben csak 125,435 fiu nevelkedett, az állami 
iskolákban ellenben 315,697 fiút neveltek el a vallás 
ellenségévé. Katholikus iskolába járt 242,366 leány, állami 
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iskolába csak 186,330 leány. A harmadik szomorú jelen-
ség ebben a versenyben az iskola terén, hogy a katho-
likusok kétszeresen viselik az iskola terhét, adóznak az 
állami iskolákra, úgy mint a többi polgárok, ezenfelül 
sajátjukból 1905-ben 368,871 tanuló számára tartottak 
fönn iskolákat. 

Tekintve az emberi tényezőket, az iskola terén 
folyó kulturharc tehát Franciaországban a katholikusokra 
nézve végzetesen egyenlőtlen és a suffrage universel jövő 
alakulására nézve emberileg véve lesújtó, a mennyiben 
az állami iskolák tanítóinak ujabb nemzedéke határozot-
tan, mondhatni vakmerően vallásellenes. Henricourt gróf 
javaslata oda irányul, hogy a katholikusok, bármily 
áldozattal, igyekezzenek főleg városokban fiúiskolákat 
alapítani és fönntartani. Abban a nemes gróf túlmegy 
a jogosult optimizmus határain, .midőn honfitársait azzal 
biztatja, hogy a kormánytól segítséget várhatnak a városi 
fiúiskolák fenntartására. Mig Franciaországban szabad-
kőmives uralom lesz, az egyház segítséget nem várhat. 

—y—la. 

Bölcse le t i f é l szegségek . XII. Agyvelő és értelmi-
ség. Mielőtt szemlénket befejeznők, még egy szemetszuró 
félszegségre térünk ki, mely főkép Szitnyai könyvében 
ragadja meg figyelmünket. 

Az anyagelviség egyik legnépszerűbb okoskodása 
tudvalevőleg a szellemi élet s az agyvelő közti össze-
függésből indul ki. Tapasztalati igazság t. i., hogy a 
szellemi élet s az agy fejlettsége közt bizonyos szabály-
szerűség szokott jelentkezni ; a kettőnek fejlettsége nagy-
jából rendesen lépést tart ; a miből a materialisták azt 
szeretnék levezetni, hogy a «szellemi» élet is csak valami 
függvénye, váladéka az anyagi agyfolyamatoknak. 

Ezt az okoskodást azonban halomra dönti az a 
másik tapasztalati tény, hogy az összefüggés az agy fej-
lettsége s a szellemi élet között épen nem kivételnél-
küli. És ez lényeges különbséget jelent. Mert ha az ér-
telem tényleg csak az agynak függvénye volna, akkor 
soha egyetlen esetben sem múlhatná felül ennek fejlett-
ségét; minthogy az okozat az oknál, a függvény, a 
«váladék» a saját elvénél sohasem lehet tökéletesebb. 
Ha tehát ily kivételek mégis akadnak — hozzá elég 
bőven — a materialista okoskodás megdől; a szellem 
s az agy fejlettség közt semmikép sem foroghat fenn lé-
nyeges függési viszony, hanem csakis másodrangú, 
külső összeköttetés. Hasonlókép «függ» tehát a szellem 
az agytól, mint a mikép a hegedűművész «függ» a hang-
szerétől : rossz hangszeren rendszerint rosszabbul játszik, 
mint jón, de néha amazon is meg tudja mutatni mű-
vészetét, ha sikerül pótolnia a hangszer hiányait. De 
a mint a hegedűművész mégsem mondható a hegedű 
függvényének, úgy a szellem sem függvénye az agynak. 

Már most kérdjük : ha tankönyveink írói a szellemi 
élet és az agy fejlettsége közti viszonyokról említést 
tesznek, nem volna-e kötelességük erre a lényeges és 
főbenjáró különbségre is rámutatniok, nehogy a tanulót 
az anyagelviség cselvetései e téren is tőrbe ejtsék? És 
nem nagyfokú lelkiismeretlenség-e ezen a fontos ponton 
egyoldalú magyarázatokkal egyenesen félrevezetni, meg-
téveszteni az ifjút, mintha csak tankönyveink a vásárias 
materializmusnak megfizetett kolportőrjei volnának? 

S ime, lássuk csak, mint vezeti félre a tanulót e 
téren is legelterjedettebb tankönyvünk, a Szitnyai könyve, 
az a könyv, melyet — nem győzzük bámulattal ismé-
telni — épen katholikus tanintézeteink hallatlan jó-
hiszeműsége támogat legbuzgóbban. 

Az említett fontos különbséget Szitnyai teljességgel 
elhallgatja. Megszorítás nélkül állítja, hogy «az agyvelő 
nagysága, súlya, minősége és az állat szellemi tehet-
sége (!) közt szoros viszony van», meg hogy «minél 
kisebb és fejletlenebb az agyvelő, annál kisebb az állat 
szellemi ereje . . » Megerősítéskép hozzáfűzi : «A nagy-
szellemű emberek agysúlya a középsúlynál nagyobb, 
így pl. Turgenjev író agya 2120, Cuvier anatómusé 1829, 
Volta természettudósé 1745, Kant philosophusé 1600, 
Schiller költőé 1580 gramm súlyú volt» az átlagos 1375 
grammal szemben. «A hülyék agya jóval kisebb a ren-
desnél.» (20. 1.). Hol van az a tanuló, a kinek fejében 
ezek az egyoldalú állítások a materializmust bizonyos 
tudományosság dicskörével ne öveznék körül ? 

Hogy Szitnyai, a kinek szemében az agy az érte-
lem szerve, azokról a gyakori kivételekről hallgat, ért-
hető, hiszen azok halálos csapást mérnek az ő anyagelvi 
allűrjeire, de meg nem bocsátható. Mert a tények úgy 
állnak, hogy maga Topinard, az anyagelvűek egyik 
vezéralakja is, kénytelen volt bevallani, hogy az agyvelő 
nagysága s az értelmi fejlettség közt épen nem szoros, 
épen nem állandó a viszony. «Az agyvelő — úgymond 
Topinard — kiváló nagyságúvá fejlődhetik a Iegellen-
tétesebb körülmények között: elsőrangú tehetségeknél 
és tébolyodottaknál, egyszerű kézműveseknél s egyéb 
testi munkával foglalkozó egyéneknél, óriásoknál stb. 
egyaránt».1 

Tényleg akadtak hülyék csaknem 2000 grammnyi 
agysúllyal, a kiknek tehát Szitnyai elmélete szerint 
Cuvier, Volta, Schiller és Kant értelmiségén messze túl 
kellett volna tenniök. Viszont Gambetta agyveleje oly 
kicsiny volt — csak 1160 grammot nyomott — hogy 
hozzá hasonlót még a négerek, sőt a hülyék közt is 
csak gyéren találni. Haussmann, a hires mineralogus, 
agysúlya csak 1226 gramm volt (százötvennel kevesebb 
a középsúlynál) ; Tiedemann anatómusé 1254 grammot 
nyomott ; és számos nagyszellemü emberről — például 
Ráfael-, Descartes-, Voltaire- és Napoleonról — tudjuk, 
hogy feltűnően kisfejűek voltak.2 

Az is óriási rést üt Szitnyai elméletén — a mit 
Szitnyai természetesen szintén elhallgat — hogy az 
eszkimók és kinaiak agysúlya rendszerint jóval nagyobb, 
mint nemcsak a japánoké, hanem a leginteligensebb 
európai nemzetek, a franciák, angolok olaszok, bajorok 
átlagáé; s a szellemi fejlettség legalacsonyabb fokán 
álló négerek agysúlya nem ritkán körülbelül ugyan-
akkora, sőt nagyobb, mint a legműveltebb népeké.3 

S ha mindez nem volna elég : különös fényt vet 
Szitnyai általánoskodó törvénye ire már maga az az egy 
tény is, hogy az embernek 14 éves korában rendesen 
nagyobb az agysúlya, mint 65—70 éves korában ; pedig 

1 G. Surbled : Le problème cérébrale. Le cerveau, 89. 1. — J. 
Ranke : Der Mensch. I. 512. 540. stb. 1. 

2 A. Farges : Le cervean, l'âme et les facultés. (Paris 1892.) 
143. 1. 

3 Surbled i. m. 34—58. 1. 

Iroda-
lom. 
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a 70 éves ember értelme csak van olyan fejlett, mint 
a 14 éves gyereké? 

Szitnyai ugyanazon lapon, melyen az említett egy-
oldalúságokat föltálalja, Broca Pálra, a hires anthropo-
logusra is hivatkozik. Nos, ha utána nézett volna, 
hogy épen Broca Pál oly lesújtó ítéletet mondott a 
Szitnyaiéhoz hasonló anyagelvű elméletekről egy párisi 
anthropológikus kongresszuson, hogy bocsánatot kell 
kérnünk, ha épen nem hízelgő szavait ezennel közoku-
lásul ideiktatjuk. A hírneves tudós így foglalta össze 
fejtegetéseit : «Senki sem merészelte akár itt, akár má-
sutt tudományos körben hangoztatni, hogy az értelmi-
ség s az agysúly vagy agytérfogat között szükségképeni 
viszony (rapport absolu) forog fenn. S a mi engem 
illet, határozottan és ismételten tiltakoztam e képtelen 
állítás (absurdité) ellen . . . Világos gondolkodású ember-
nek eszébe sem juthat, hogy az értelmiséget az agyvelő 
méreteivel mérje.1 — Hasonlókép nyilatkozott Paul Bert 
is.2 — S a mit az agy súlyáról meg nagyságáról mond-
tunk, ugyanaz be van bizonyítva az agy minőségéről, 
alakjáról, tekervényeiről is. Merő tapogatózásnál a tudo-
mány tovább nem jutott e kérdésekben s Bibot szelle-
mes hasonlata szerint úgy vagyunk az aggyal, mint a 
fővárosi bérkocsis az utcákkal és házakkal : kívülről 
ismerjük őket, de hogy belül mi van s mi történik 
bennük, arról fogalmunk sincs. 

Materialista mese Szitnyai azon állítása is, hogy 
«az őskori embereknek sokkal kisebb szellemi tehet-
séggel kellett birniok», mint a minővel mi birunk. (U. o.) 
Mese, mert azon hamis feltevésen alapul, melyet épen 
megcáfoltunk; és mert az sem áll, hogy az őskori em-
berek koponyája valóban kisebb vagy fejletlenebb volt 
a mai átlagnál. Az Engisz-völgyi és Neander-völgyi 
koponyák sajátságos homlokalakzatát a szakemberek 
egyértelműleg úgy magyarázzák, mint a melyet nem lehet 
alacsonyabb szellemi fejlettség jeléül venni ; térfogatuk 
meg egyenesen felülmúlja a mai agy-átlagot.3 Mint Broca 
és mások kimutatták, a régi egyptomiak már a negyedik 
dinasztia korában átlag nagyobb koponyával birlak, 
mint a mai egyptomiak 4 Szóval : e téren sem áll Szit-
nyai a tudomány álláspontján, hanem a materializmus 
útszéli tanait, irányzatos általánosításait hirdeti a fel-
növő nemzedék tudományos fejlődésének és keresztény 
világnézetének rovására. Bangha Béla S. J. 

* 

P á z m á n y Kalauza és Bel larmin Disputatiói . 
Irodalomtörténeti tanulmány. Irta Kovács Lajos Imre. 
Kassa, 1908. 84 1. 

Magyar irodalomtörténeti könyveink egymás után 
ismétlik, megvallom, magam is úgy tanítottam, hogy 
«Pázmány Kalauza» Bellarmin Disputátióinak «felhasz-
nálásával», «nyomán», «után», «alapján» készült. így 
mondják ezt Beöthy, Váczy, Bartha, Góbi tankönyvei. 
A nézetnek elterjesztője Fraknói «Pázmány Péter élete és 
kora» nagyszabású müve volt. Kovács jelen monográfiája 
s a benne bemutatott összehasonlítások után azt kell 

1 Surbled i. m. 59. s. k. 1. 
2 Anatomie et psychologie animales, 291. 1. 
3 L. Platz В. dr.: Az ember. (Szent-István-Társulat 1905.) 

15. s. к. 1. 
4 Surbled : i. m. 27., 33. stb. 1. — Ranke i. h. 

mondanunk, hogy ez a nézet teljesen téves s csak onnan 
származhatott, hogy Fraknói a két szerzőt össze nem 
hasonlította, hanem bizonyos, a tárgyalt kérdések rokon-
ságából származó külső látszatok után elhamarkodva 
következtetett. Pedig már maga Pázmány tiltakozott az 
ellenfelei által annak idején emelt ezen vád ellen. 

Pázmány «Kalauza» tehát nemcsak nyelvi szempont-
ból érdemli meg azokat a dicséreteket, melyekben 
Erdélyi János, Salamon Ferenc, Greguss s utoljára az 
egyetemi kiadás rendezője, Kiss Ignác részesítették ; hanem 
tartalmilag is kiváló, mint eredeti és önálló mű s való-
jában nem mutat több rokonságot Bellarminnal, mint 
bármily más XVI. századi kath. polemikussal. Indokolt 
azért Kovács óhaja, hogy ezt a szépségfoltot (Fraknói 
szerint : Pázmány sok helyen szívesen kölcsönzé a nagy 
bíboros [Bellarmin] eszméit és érveit P. P. élete és kora 
I. 114 1.) távolítsa el az irodalomtörténet és ismerje 
el a «Kalauz» teljes eredetiségét és függetlenségét. (82. 1.) 

Kovács ebbeli fáradságos kutatásával s ennek alap-
ján e fontos pontnak tisztázásával valóban érdemet 
szerzett. Azt gondolom azonban, hogy irodalomtörténe-
tünknek sok egyéb pontja is még több-kevesebb ilyen-
féle revízióra szorul. Csak egy példát említek fel. Beöthy 
irodalomtörténetében (1890. I. 76. 1.) előszámlálván 
Gyöngyösi műveit, azt mondja : Kevésbbé jelentékeny 
művei : a Bózsakoszorú (Krisztus élete) . . . Mindenki azt 
gondolja, hogy tehát a mű Krisztus életét beszéli el. 
Pedig dehogy, a mű igen szép nagy költemény az olvasó 
15 titkáról, tehát Máriáról szól, nevezetesen a szeplőtelen 
fogantatásáról tartalmaz klasszikus részleteket. Beöthy 
vagy csak futólag nézte meg, vagy nem értette. 

Kath. multunkhoz képest irodalmunk maradványai 
kath. eszmékkel vannak teli, csak a mai tankönyveink-
ben nem nyernek megfelelő kifejezést, mert nem akadt 
kath. író, a ki a fenmaradt irodalmi termékeket ön-
állóan tanulmányozná. Egy embernek talán nagy munka 
ez, de bizonyára elvégezhetnék többen. Ezzel tartoznánk 
magunknak, épúgy mint a tárgyilagos történetirás terén 
is. Prot, tankönyviróink vagy nem tudják, vagy nem 
akarják ezt kellőkép kifejezésre juttatni. 

* 

Cris t ian i . Luther et le Luthéranisme. Második ki-
adás. Paris, Bloud, 1908. XXVI és 387 nyolcadrétű oldal. 

Ez a mű voltaképen Luther-pszichologia. Nem szá-
mít eredetiségre, hanem összefoglalja Denifle, Weiss, 
Döllinger, Baudrillart és Paulus munkáinak eredményét. 
Előnye, hogy ezen munkáknak, melyeket nem mindenki 
szerezhet meg, lényegét nyújtja. Luthert és kortársait 
lehetőleg magukat beszélteti ; nyilatkozataikat rend-
szerbe fűzi, a mennyire tudniillik ez lehetséges; iparko-
dik fejlődésük irányát megjelölni és mindenütt rámu-
tatni a lélektani alapokra, melyekből ezek a sokszor 
ideges, szeszélyes és egyenesen visszataszító nyilatkoza-
tok fakadtak. Deniflének élesen polemikus hangját nor-
málisabbra formálja, de bizony a benyomás, melyet 
kapunk, még igy is lehangoló, sőt megdöbbentő. Hát-
ránya művének, hogy van benne valami a franciás 
felületességből s forrásait sokszor egyáltalán nem jelöli 
meg, máskor pedig csak a feldolgozó munkákra utal. 

Bevezetésül ismerteti a reformáció történeti hátterét 
s itt kellő őszinteséggel föltárja a viszonyokat, a melyek 
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a reformokat mindenesetre szükségessé tettek, de semmi-
féle módon sem igazolják a reformációt, azt tudniillik, 
a melyet Luther végbevitt. Azután igazolja, hogy Luther 
főtétele, melyet a protestantizmus ma már feladott, 
vagyis a «sola fides» elve theologiailag és erkölcsi szem-
pontból érthetetlen ugyan, de Luther belső lelkiállapo-
tából, lanyhulásából, az imádság feladásából, kísértései-
nek elszaporodásából, kétségbeeső hangulataiból érthe-
tővé válik. Ellenben teljesen tarthatatlan a Luther-
legenda, a melyben Luther alakja teljesen transfigurálva 
lép elénk s Luther belső fejlődésének egész ódiuma a 
katholikus egyházra hárul. Luther maga elősegítette 
ennek a legendának keletkezését, mikor tudva és tudat-
talanul előéletét a szerzetben idővel egészen más szín-
ben tüntette föl ; azonban ellenmondásai a szerzetes-
élet megítélésében elárulják, hogy ítélete nem áll az 
igazság alapján. 

A következő fejezet ismerteti Luther első állásfog-
lalását a jócselekedetek lenézése, sőt nyilt elvetése te-
kinteteben ; majd rátér arra, mennyit vont vissza ebből 
idővel Luther s kivált az ő követői. Kár, hogy a szerző 
nem látszik ismerni Krogh-Touning konvertitának szép 
munkáit, melyekben kifejti az úgynevezett csendes 
reformációt, vagyis azt a takarodót, melyet a reformá-
ció tábora az eredetileg legjobban hangsúlyozott tételek 
tekintetében lassankint megtett. Ezen és egyéb ponto-
kon is nagy hasznára vált volna. 

Következik Luther nyelvezetének durvasága, a mely 
szomorú fejezetben legérdekesebb annak kimutatása, 
hogy a reform előtti Luther másokban, t. i. a Litterae 
obseurorum virorum szerzőiben ezt a hangot élesen el-
itélte és viszont maga is a humanisták éles kritikáját 
vonta magára. 

Legkényesebb kérdés Luther őszinteségének kér-
dése. Néhány pont azonban föltétlenül a legkeményebb 
Ítéletre jogosít föl. Ilyen pontok az ő viselkedése a pá-
pasággal szemben, a szerzetesrendek támadása, hesseni 
Fülöp kettős házassága stb. A pápával szemben min-
den eszközt megengedettnek nyilvánít ; a szerzetesren-
dekről teljesen ellenmondó leírásokat ad; saját előéle-
tét később oly módon idealizálja, a mivel ellenmond 
előbbi nyilatkozatainak; a rómaiakhoz írt levél magya-
rázatánál megtoldja a Szentírás szövegét ; szent Bernát 
egy mondását jobb meggyőződése ellen a szerzetesren-
dek ellen fordítja és a szent végrendeletéül állítja elénk, 
holott évekkel halála előtt mondatott ; hesseni Fülöp 
esetében pedig kínos tojástáncot jár és olyan kazuiszti-
kával dolgozik, a minőt minden áron a katholikus mo-
ralistákra szeretnének fogni bizonyos körök, sőt meg-
csendül ajkain teljes meztelenségében az a bizonyos 
elv : a cél szentesíti az eszközöket. 

A következő fejezetek Luther belső nyugtalanságai-
ról, lelkiismereti furdalásairól, vergődéseiről szólnak, 
kapcsolatban az ő sajátszerű daemonologiájával. A dae-
mon nála igazán manichaeus nagysággá növi ki magát. 
Mindenütt ott van, a természetben, a történetben és a 
lelkiismeretben, de legkivált a pápában és a katholikus 
egyházban. Valóságos daemonomania ! Ez nála új s 
kortársainak csodálkozását is kihívta. Az őrültek, a 
korcsszúlöttek mind-mind daemonok. — Az emberi 
szabadság a kegyelem és a daemon között teljesen 
elvész. 

Legtanulságosabb fejezet az, mely Luther eszméit 
fejtegeti a szüzességről s a házasságról. Az előbbit mint 
lehetetlent elveti ; a szüzességi fogadalomnak,rabulista 
exegesisét adja; semmi bizalmat sem mutat e pontban 
az idealizmus és a hősiesség irányában. A test a maga 
vágyával mindenható, mindez a házasság érdekében 
történik, melyet ő kötelezőnek tekint. De az ember azt 
gondolná, hogy erről aztán ideális szépen fog beszélni ; 
pedig itt is igen alacsony szinlájon marad. Test, test és 
megint csak test; a lelkek egyesüléséről nem ejt szót. 
A nőről és hivatásáról triviálisan beszél. Ezt még a pro-
testánsok is észrevették s a katholikus középkorba való 
visszaesést, atavizmust látnak benne. De felejtik a kö-
zépkor nőkulluszát, a Mária-kultuszt, a házasság szent-
ségi jellegét és a tanácsok különböző voltát, melyek-
ben VII. Kelemen és Melanchton részesítették VIII. Hen-
riket. 

Luthernek az államhoz való viszonya szinte elemez-
hetetlen, annyiszor változtatta pillanatnyi benyomások 
szerint e pontban véleményét. Annyi azonban bizonyos, 
hogy Schoell, Choisy és Du Moulin egészen téves ala-
pon állanak, mikor Luthert a lelkiismeretszabadság s 
a szeretet hőséül állítják elénk. Munkáiból igazolható, 
hogy helyeselte az eretnekek kivégzését, a könyvcenzu-
rát, a cujus regio ejus est religio elvét ; sőt támadta a 
svájci katholikusok türelmét a zwingliánusokkal szem-
ben. Mausenbrecher protestáns író egyenesen állítja, 
hogy a német protestánsok és a spanyol katholikusok 
közölt e pontban nincs különbség, mert egyaránt azon 
az alapon állanak, hogy a hitegység elkerülhetetlenül 
szükséges egy népnek. Luther vallásszabadságot csak 
magának és övéinek követel, másoktól megtagadja. Kü-
lönben a szerző e ponton még igen sokat tanulhatott 
volna a protestáns Troeltsch újabb műveiből, melyeket 
nem ismer. 

A végső fejezet tragikus színekkel festi Luther saját 
nyilatkozatai alapján panaszos lelkihangulatait a refor-
máció erkölcsi hatásai tekintetében. Ha Luther dacos 
természete nem tenné nehézzé, ezeken a pontokon az 
olvasó nem igen tagadhatná meg tőle a részvétet. Még 
arra is ragadtatja magát, hogy kifejezést adjon a fölötti 
bánatának, hogy művébe egyáltalán belekezdett. Várja 
a világ végét; irigyli Margit leányát haláláért; el akarja 
hagyni Wittenberget, ezt a Sodomát. Hiszen az embe-
rek rosszabbak a reformáció alatt, mint voltak a pápa-
ság alatt; mintha az evangeliumi szabadság csupán 
minden törvény, jog és fegyelem felfüggesztését jelen-
.tené. Ha Németországot most le kellene festeni, sze-
rinte legalkalmasabbnak a «hizó коса» képe ajánl-
koznék. 

Ezek a pontok képezik nagyban és egészben a jelen 
kötet főgondolatait. A kép igaz vonásokból van föl-
építve ; lehet, hogy itt-ott egyoldalú s talán némi fénye-
sebb vonásokkal is lehetett volna sötétségét ellensúlyozni. 
Azonban lehet-e a válasz egyoldalúság nélküli, mikor 
a legtöbb Luther-életrajz a másik végletbe esik s min-
dent meglát Luther képében, a mi előnyös és semmit 
sem akar észrevenni, a mi szomorú és megdöbbentő. 
A Luther-legendák egyoldalúsága, sőt szántszándékos 
misztifikációja végre is kritikára késztet. 

Ez a kritika foglaltatik a jelen műben. 
Zubriczky Aladár dr. 
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Jelentés a Norváth-féle pályázatról. 
A budapesti kir. m agy. tudományegyetem hittudo-

mányi kara 1106. nov. 30-án tartott III. rendes ülé-
sében a következő pályakérdést tíízte ki : «Tekintettel 
arra, hogy a napjainkban megsokasodott társadalmi 
betegségeknek, főleg a lelkek fegyelmezetlenségének, 
a vallástalanság terjedésének, a közerkölcsiség sülye-
désének és igy az emberi társadalom anyagi és erkölcsi 
bomlásának megállapítására, sőt mindezen bajoknak 
orvoslására legtöbb erő van a keresztény elveken 
nyugvó családi életben: fejtessék ki a művelt világi 
közönség igényeihez mérten a családi életről szóló 
keresztény tanítás mindennemű (hitelvi, valláserkölcsi, 
egyház-állam és társadalomjogi) vonatkozásában a köz-
jóval. Határidő 1908 márc. 1. Jutalma a Horváth-
alapból 2000 (kettőezer) korona.» 

A kijelölt határidőig beérkezett három mű a 
következő jeligékkel : «Csakis az erkölcs válthatja 
meg az emberiséget», «Crux», «IIa az Ur nem építi a 
házat, hiába munkálkodnak, a kik azt építik». A hit-
tudományi kar f. hó 10-én tartott VIII. rendes ülésé-
ben úgy itélt, hogy a «Csakis az erkölcs válthatja 
meg az emberiséget», és a «Crux» jelige alatt benyújtott 
dolgozatok a pályadíjra igényt nem tarthatnak ; 
szerzőik munkáikat a felbontatlan jeligés levélkével 
együtt a hittudományi kar dékáni hivatalában maguk 
vagy megbízottaik által átvehetik. A kar а «На az Úr 
nem építi a házat, hiába munkálkodnak, a kik azt 
építik» jeligés műnek hajlandó a pályadijat odaítélni, 
ha a szerző a kárál tá l kivánt jobbításokat megteszi; 
mivel a kivánt jobbítások jelentősek, az újra benyúj-
tandó mű újabb bírálatot tesz szükségessé, miért is 
a kar a jeligés levélkét felbontatlanul hagyta ; a szerző, 
akár személyesen, akár megbízott által fordul a kai-
dékáni hivatalához, művével együtt az irányításul 
szolgáló bírálatokat is megkapja. 

Budapest, 1908. június 10. 
Kiss János dr. 

hittudománykari dékán. 

Természettudományi levelek. (vni.) 
Kedves Barátom ! Plate dr. imént idézett nyilat-

kozataiban találja körülbelül mindazokat az érveket 
és magyarázatokat, melyekkel a monisztikus (úgy is 
mondhatjuk, hogy: anyagelvi) világnézet hivei a 
maguk fölfogását igazolni szokták, már t. i. úgy, 
a hogy képesek. Tessék csak még egyszer elolvasni 
őket s komolyan elgondolkodni fölöttük. Vájjon 
van-e csak egyikben is valamennyire megnyugtató 
felelet és magyarázat? Úgy látom nincs, tiszta merő 
állítás valamennyi. 

Nem is szólok arról, hogy Plateban itt két sze-
mélyt kell megkülönböztetni és hogy teljesen in-
korrektül beszél, midőn eme nyilatkozataiban folyton 
ismétli: wir Naturforscher ! Mert a miket mond, azok 
mind a természelbölcselet területére tartoznak ; a ter-

mészettudós mint olyan befejezte feladatát, a mint 
konstatálta, vagy legalább is konstatálnia kellene a 
tényt, hogy a geológia és a palaeontológia a világ, 
illetőleg a Föld kezdetéről beszél, s hogy viszont a 
fizika a Clausius-féle törvények értelmében ismét a 
világ végét, az energiák egyensúlyának egykori be-
következtét hirdeti. Ennyit tud és csak ennyit mond-
hat a természettudós, mint olyan; a mi ezen felől 
van, arra nézve ő egyszerűen csendes hallgatásba 
merül. 

Plate tehát természetbölcselkedik és nagy hibája, 
a mi másokra is a természettudományra való hivat-
kozása miatt megtévesztőleg hathat, hogy nincs tudatá-
ban ebbeli szerepének.Elfogult. Azért siklik át oly köny-
nyen az annyira főbenjáró kérdéseken s nem vizsgálja 
lelkiismeretesen az adatokat,melyeket a természettudo-
mány e tekintetben a természetbölcselőnek nyújt s a 
melyek jól mérlegelve a vizsgálódó észt ép az ellen-
kező következtetésekre vezetik, mint a minőkre 
Plate jutott. 

Könnyű ugyanis mondani: az anyag itt van, 
tehát az anyag örök. És hozzá ragasztani : wir sind 
bescheiden genug, auf eine weitere Lösung zu ver-
zichten. Ne tessék a szerénységre való hivatkozással 
elütni akarni, ami valójában nem egyéb, mint tehe-
tetlenség és tudáshiány. Örök. anyag ! Ide menekül a 
filozófia pirkadása óta az anyagelvi hajlam mindig, 
de megnyugodni benne nem tud. Olvassa csak el a 
«Religio» mult számában Dujmovits dr. tanulmányát. 

Mit is akarnak a monisták az anyag emez örök 
voltával tulajdonképen mondani ? Nemcsak az időben 
való keletkezését akarják kizárni, hanem talán még 
inkább önmagától való s magának tökéletesen elég-
séges voltát akarják hangsúlyozni, szemben a teremtés 
keresztény eszméjével. Csodálatos, hogy természet-
tudósok létére, a kik annyit foglalkoznak az anyaggal, 
hogyan tudnak ilyen gondolatban (hipotézisben) meg-
nyugodni ? 

Hiszen a természettudomány az anyagról való 
ismeretei alapján maga gördít nehézségeket eme 
fölfogás ellen. Az anyag ugyanis a fizika szerint tehe-
tetlen, magától nem mozog, ha nem mozgatják s ha 

' mozgásban van, magától nyugalomba nem kerül, 
ha meg nem állítják. Ha már most öröknek nézzük, 
akkor öröktől fogva vagy mozgásban volt, vagy 
nyugvásban. Ha az utóbbi eset áll, hogyan jutott 
magától mozgásba? Ha pedig az előbbi, akkor az 
energiák egyensúlyának már régen kellett volna 
bekövetkeznie, a mire ez idő szerint azonban még 
csak törekszik. Különben ez a gyarló, változékony 
anyag miben mutatja az abszolút lény tulajdonságait? 

Továbbá nem is tulaj donképen a fizika, hanem 
a chemia az, mely megismertet bennünket az anyag-
gal a maga mivoltában. Ennek a tanításait szeretik 
a monisták figyelmen kívül hagyni. A chemia az 
anyagot atomokra vezeti vissza és az anyag össze-
tételében bizonyos számú elemekben állapodik meg, 
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melyekből minden test alakul. Az a törvénye a 
chemiának, mely azt vallja, hogy csak bizonyos 
elemek vegyülnek bizonyos elemekkel (affinitás) és 
hogy ez a vegyülés csak bizonyos, változhatatlan 
atomsúly szerint történhetik, (pl. csak így H2 O), 
melyen a chemikus nem változtathat (Lengyel Béla: 
Chemia. 1889.1.41.1. — Kemp: Methoden der chemi-
schen Forschung. Stim. aus M. Laach. 1908. 412. 1.), 
nem azt hirdeti-e, hogy az anyagot alkotó elemek, 
mint Herschel nevezte, készített cikkek, praeparált 
valamik, melyeket nem a természet készít, hanem 
a melyek készen léptek be a természetbe ? Ha vesszük 
továbbá a szerves chemiát, mely egy pár elemmel 
alkotja a szervezetek bámulatos nagy számát és 
nézzük azt a különös takarékosságot, mely a szerves 
világban nyilatkozik szemben a szervetlennel: tol-
hat juk a Földünket képező anyagot a geológia által 
jelölt határokon túl akármennyire előre, nem sza-
badulhatunk a kérdéstől, miután semmi sem alakul 
magától olyanná, a minő, hanem alakíttatik, nem 
szabadulhatunk a kérdéstől : honnan van az elemeknek 
ez a fölkészült volta, honnan a csodálatos affinitas 
az elemekben, miért alakul a szerves világ csak oly 
kevés számú elemből, mikor a szervetlen termé-
szetben jóval több v a n ? 

Segít-e raj tunk, felvilágosít-e ebben az a felelet, 
hogy az anyag örök és önmagától való ? Puszta szó 
ez, mely semmit sem magyaráz s nem felel arra, a 
mit épen tudni akarunk. Az okság törvénye ellenben 
hangosan kiáltja, hogy mind az a bölcseség, mind 
az a törvényszerűség, a mi az elemek vegyülésében, 
tehát a lények kialakulásában nyilatkozik, csak alko-
tásnak, csak egy bölcs észnek a műve lehet. Az 
anyagnak folytonos hullámzása, folytonos változé-
konysága szemmelláthatólag mind azzal ellenkezik, 
a mit öröknek, tehát változatlannak, absolutnak 
gondolunk és mindenképen a «létrejöttnek» benyo-
mását gyakorolja reánk. (Pesch: Die grossen Welt-
räthsel. 1884. И. 137. 1.) Ó az anyag chemiai tanul-
mányozása igen tanulságos 1 

üregnek nevezhetjük tehát az anyagot, de örök-
nek nem, kivált ha azzal azt akar juk jelezni, mint a 
monisták teszik, hogy egyedül való, önmagának elég. 
Ez lehetetlen. Az anyag elemei a chemia szerint 
«készített cikkek», tehát önmagukon kívül álló bölcs 
szellemi lényre utalnak. Arra utalnak mondom, a ki 
a tulajdonságokkal együtt létet is adott nekik ! Ez a 
következtetés nyilvánvaló. Ezt állí tanunk kell. Mert5  

«a ki meghatározta ezeknek a végső elemi valóságok-
nak tulajdonságait, az létet is adott nekik. A mint 
ugyanis nem lehet mennyiséget adni milyenség nél-
kül, vagyis nem lehet egy kilót adni mint kilót, 
hanem igen egy kiló húst, vagy vasat, vagy követ, 
vagy vizet, vagy levegőt : úgy nem lehet adni mennyi-
séget és milyenséget in concreto valóságos lét nélkül. 
Adni, meghatározni a végső elem milyenségét és 
mennyiségét, annyit jelent, mint adni, meghatározni 

létét is. A végső s tulajdonképeni elemet, az «ős-
anyagot» teremteni kellett». (Prohászka : Isten és a 
\ilág. 1892. 48. 1.) 

így következtet a természetbölcselet a természet-
tudomány nyújtotta pozitív adatokból. Magából az 
anyagból, az anyagnak a tanulmányozásából mutatja 
ki «lett» voltát, tehát szilárd, pozitív alapon áll kö-
vetkeztetéseivel. Ennélfogva könnyelműen j á r el 
Plate, midőn az odavetett állítással : az anyag örök, 
megelégszik s a kérdés további kutatásáról, jóllehet 
természetbölcselő szerepét vállalta, lemond. Ez is 
egyik következménye a tudományok diíferenciálódása 
miatt beállott egyoldalúságnak. A fizikus nem törő-
dik az anatómussal, az anatómus a chemikussal s 
így tovább, mindegyik csak a maga zárt körében 
szaktudóskodik. S egyoldalúsága dacára mégis a ter-
mészettudomány nevében beszél. Wir Naturforscherl 
Pedig nem törődvén szomszédja kutatásaival, általá-
nos szempontokra emelkedni nem tud. S így bekö-
vetkezik az, hogy jóllehet senkinek kezében annyi 
érv nem fordul meg Isten léte mellett, mint a ter-
mészetbúvárnak, mégis az egyoldalúság miatt nem 
egy közülök atheistává válik. 

Ezekből láthatja barátom, hogy a monisták világ-
nézetének első támoszlopa cseréplábakon áll. A tu-
domány dönti meg, a tudomány mondom, ha ko-
molyan kutatunk benne, örökké igaz lévén Bacon 
szava: philosophia paulisper degustala abducit a Deo, 
penitus exhausta adducit ad Deum. Dudek. 

K. To lc sva . 1908-ra rendben. 
V. S z é k e s f e h é r v á r . Nagyon helyes, hozza csak forga-

lomba a kódexeket, hogy lássuk nemzeti theologiánkat, a 
saját fejlődésünket, a mint ennek ismeretére gondot fordít 
minden valamire való nemzet. Különben kellemes emlékemül 
szolgál, hogy annak a komoly tanintézetnek munkájában vehet-
tem részt, melynek tanítványa Vörösmartynk s annyi jelesünk 
és hogy sz. Imre legendáinak színhelyén szólhattam a magyar 
kongreganistákhoz. — Tanulmányát a jövő számban közlöm. 

F . S z í n é i - v á r a l j a . Tetszik neki szólni ? A folyóirat 
terçesztése nagyon óhajtandó volna. A jó ügy érdekében emelt 
szó ma apostolkodásszámba megyen ; az ellenkező táborban 
nagyon mozgékonyak az emberek. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

JÇôdexirodalműnk értékelése. 
Negyvenkilenc1 önálló, terjedelmesebb magyar 

nyelvű kódexünkben benne van a középkor lelke, 
szive, értelmi és érzelmi világa, tudása, ismerete telje-
sen. Valóságos tükördarabok ezek a becses irodalmi 
ereklyék abból a korból, melyben az ember öcszes 
tudását egyedül a vallás körvonalozta. Több század-
ból álló, igen nagy korszaknak utolsó, végső, ránk 
maradt magyar szövegű termékei a magyar kódexek; 
kell tehát, hogy megbecsüljük, értékeljük őket sajá-
tos, eredeti, különleges jellegük és értékük szerint. 
Összes magyar kódexeink mind vallásos lélek szellemi 
produktumai, mert vallásos volt a kor, a mely szülte 
őket s amelynek rá juk szüksége volt. Magyar kó-
dexeinket és így kódexirodalmunkat is csak a val-
lásos irodalmi szellem tudja igazán értékelni. 

A középkorban — mint a régi görög-, l a t in -s tb . 
pogányvilágban is — minden tudományt a vallás 
keretében, annak kedveért, abba beolvasztva tárgyal-
tak. Magasabb s eredeti alapokon csakugyan min-
den emberi ismeret célja egyedül Isten megismerése, 
a valláserkölcsi kérdések megfejtése, tisztázása a reá-
lis emberi élet számára. Ennek szolgálatában állot-
tak régebben mindenkor és mindenüt t és így szük-
ségképen állanak a középkorban is az összes isme-
retek; az összes tudományokkal tehát csak azért és 
csak annyiban foglalkoztak, a mennyiben a vallásos 
főcélt megvilágították, annak emberi értékét és isme-
retét kiszélesítették és a mennyiben így hozzá kap-

1 Nem számítottuk ide a csak néhány sornyi, különböző 
hazai és külföldi könyvtárak egyes könyveiben levő magyar 
szöveget, mint pld. Gyulafehérvári Glosszákal (XIV. sz. eleje) ; 
Königsbergi Töredékei (XIV. sz.) ; Besztercei (XV. sz.) — Schlágti 
Szójegyzéket (1400-1410.); Schlägh- (1420—1433.); Római-
(XV. sz. harmadik negyede) ; Németújvári- (1470.), Budapesti 
Glosszák-at (XV. sz.): Göltweigi Töredéket (XV. sz.) ; stb. stb. 
De még a Halotti Beszédei (XIII. sz. harmadik tizede), Szabács 
viadalát (1476.), a Csíziót (XV. sz. második fele és XVI. sz.), 
Magyar szitkozódást a Dubnilzi krónikákból (1479.), Köszöntöt 
(1485.), Éneket a szent kereszthez (1500—1505.), Vér András 
záloglevelét, Virágéneket 1505-ből, Komlóssy Mihály levelét 
Tamás bátyjához (1510.), Házasságkötő formulát (1510—1515.), 
Dóczy Ferenc kötelezvényét (1510.), Mi kő Balázs, Drágffy János 
tevelét, Berizló Péter énekét (1515.) stb. stb. sem. 

csolódhattak. Minden más ismeretet kizártak a tudás 
napsugaras arany berkeiből. 

Ezen elvitázhatatlan ténynek megszivlelése adja 
meg a helyes gondolatot a kódexirodalmunk értéke-
lésénél. 

Kódexeinket vallásos szükséglet hozta létre. 
Az egyház tanait fejtegető középkori egyetemes euró-
pai tndomány elhat mihozzánk, hazánkba is némi 
halvány fényével ; — ámbár inter arma silent musae — 
és magyar nyelven szólal meg a vallásos tudomá-
nyos ismeret és ez a magyar kódexirodalom. 

Kódexeinket három szempontból értékelhetjük. 
A nyelvész hivatásszerűleg a kódexek külsejét 

nézi, vizsgálja. Szép és nagyértékű munkát végez ; 
hiszen mindenkor megvolt és megvan a korhűség 
a külsőben is és már ez elárulja, jellemzi a belsőt. 
De mégis a magyar kódexeknek nem a nyelvészeti 
értékelése az egyedüli. Hiszen ez bármily mélyen já r 
is, csak fölszinen mozog ; a lelket nem keresi és nem 
is ta lál ja ; odáig nem tud eljutni, más lévén a célja 
és föladata. Kódexirodalmunk szavai, szófűzése, mon-
datszerkesztései sajátlagosan jellegzetesek, ismeretük 
szükséges valóban. A ki ezzel foglalkozik, tiszteletre-
méltó és szükségképen eredményes munkát végez. 
Ez a kódexek első nyelvészeti értékelése. 

Az irodalomkutató az eszmeáramlatokat vizs-
gálja és már közelebb jut a lélekhez. Legtöbbször 
szövegkritikai és szoros értelemben vett íilologiai 
kutatást végez, a mennyiben a szövegmegállapítás 
után a gondolatokat önmagukban, majd összefüggé-
sükben boncolgatja, keresvén, hogyan jutottak hoz-
zánk a középkor irányeszméi, hogyan kapcsolódnak 
a mi régi nyelvemlékeink a különböző nemzetek 
hasonló irányú és célú műveihez; micsoda változás 
van a magyar szövegben más nyelvű szövegezés mel-
lett. Ha a magyar szellemi termék s nemzeti vonás 
kiemelése után ennyire elmegy az irodalmi kutatás, 
bátran mondhat juk, hogy nagyon fontos, föltétlenül 
szükséges munkát végzett. Méltán megbecsülhetjük 
azt, a ki szorgalmas utánjárásával, buzgó fáradozá-
sával, tüzetes összehasonlításával elvégzi e nehéz 
föladatot. Ez a magyar kódexek második és irodalmi 
értékelése. 

De ezeknél tovább lehet menni, mélyebbre lehel 
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hatolni a magyar kódexek tanulmányozásánál. A nyelv, 
a gondolat a lélek szolgálatában állanak. E két külső 
és belső burok alatt él a lélek, ez az éltető, ez a 
mozgató szellemi elem, a melynek elevensége, tevé-
kenysége több a nyelvi sajátságoknál, több a gon-
dolati, értelmi munkánál; nyelv és gondolat csak 
eszköze a léleknek. 

Kódexirodalmunk legfőbb, legmélyebben járó és 
harmadik értékelése a lelki, mondhatjuk theologiai 
szempont szerint való elbírálása. 

Összes kódexeink valami hitigazságot tárgyal-
nak, fejtegetnek. Kódexirodalmunk egész anyaga a 
vallás köréből van véve, kódexirodalmunkat tehát 
lélektani alapon és vallási vizsgálódások szempontjá-
ból is lehet és kell tárgyalnunk és elbírálnunk. 

Kódexeink theologiája tehát a legfőbb és leg-
biztosabb nézőpont, a mely egyedül nyújt szilárd 
alapot régi írott nyelvemlékeink értékeléséhez. Ezt 
kell kódexeinkben teljes komolysággal tanulmányoz-
nunk, ezt kell kódextanulmányainkban kellőleg ki-
domborítanunk. Valamint tehát vallásos lelki szük-
séglet hozza létre kódexeinket, épen úgy vallásos 
szemmel kell azokat boncolgatnunk, hogy a lelket, 
mint a szó és gondolat első motívumát és primus 
motorát megtaláljuk. 

Magyar szív dobog kódexeink magyar nyelvű 
ruhája alatt; el kell a régiség patináját vonnunk, 
szét kell fejtenünk még a gondolatokat is és föltárul 
előttünk ezen irodalmi termékek legmélyén a lélek 
a maga szépségében, értékében. 

Ez a középkori magyar lélek magába olvasztotta 
az élet és szellem minden megnyilatkozását, moz-
galmát, tevékenységét. Felölelte — és kódexeinkben 
csakugyan megtaláljuk — a vallásos légkörben a tör-
ténelmi, földrajzi, esztetikai, irodalmi stb. szemponto-
kat. Mindezek benne vannak kódexeinkben vallásos 
alapon, csak ki kell halásznunk, meg kell keresnünk. 
Es meg is találjuk ezeket, ha a kódexanyag teljes 
ismeretével végezzük e nagy munkát. 

Kódexeinkben katholikus és magyar szív dobog, 
a mely szép, a mely mély, a mely gazdag. Katholi-
kus és magyar szív reménykedik, küzd és harcol ; 
katholikus és magyar szív örül és vágyódik ; katho-
likus és magyar szív aggódik és gyötrődik; katho-
likus és magyar szív részesül elragadtatásban: és 
mindezek tűzkemencéjében izzik, emésztődik az a 
szív e földön egy egész életen át az örökkévalóság 
felé, hova a lélek vonzza, hova a lélek vezeti a szi-
vet, értékelvén alapjában ezen szívérzelmeket. 

Kódexeinkben katholikus és magyar lélek talál-
ható, a mely átérzi az élet nehézségeit, a mely csatá-
kat vív és diadalokat arat, de épen ezek által és 
ezek útján akar és jut is az égbe. Kódexeink katho-
likus lelke a maga szűk körében mindent Istenre 
vonatkoztat, mindent a regula határai között mérle-
gel, mindent a maga sajátos szempontja szerint értékel. 
Az ég és föld határai között mozog ez a lélek és pedig 

mindegyikhez egészen közel : az elsőhöz vonzódik 
egészen, a másodiktól nem tud teljesen elvonatkozni ; 
e hullámok emelik és sújtják, hányják és vetik napon-
kint és pillanatonkint, de mindig az Isten szent 
kegyelmében. 

Az emberi szív érzelemvilága minden más és 
későbbi irásműben is megtalálható; de a lélek ezen 
mélyreszántó hivatása alig. Ezért kell a kódexek 
tanulmányozásánál a pszichológiai szempontokat a 
a maguk teljes nagyságában tisztán látnunk, ezért 
kell a kódexek tanulmányozásánál egészen sajátsá-
gos világot keresnünk. 

A középkor embere szép lelki életet élt, nehéz 
munkát végzett és különleges levegőben mozogván, 
különleges táplálékkal táplálkozott. Ismerni ezt a 
harmonikus, ezt a jámbor, ezt a szentelt lelkületet, 
föltétlenül szükséges annak, a ki a kódexek tanul-
mányozásával foglalkozik. Hiszen minden kort csak 
a saját maga eszmekörében, fölfogásában, talaján 
lehet és kell értelmezni, elbírálni. Kódexeink világá-
val sem lehet másképen. 

Ma sokan kicsinyelik a középkor ezen sajátos 
szellemáramlatát és sokban csupán nyelvészeti vagy 
irodalmi terméket akarnak látni kódexeinkben, mert 
megvetik a kolostorok celláinak szív- és lelki vilá-
gát. Ma a regula szigorát nyűgnek tekintik, mert az 
emberi sóhajok és szenvedések érlelő és kincsszerző 
munkáját nem ismerik. Ilyen fölfogás mellett azután 
csakugyan nyersnek, nehéznek, komornak, ridegnek 
tetszhetik a középkor, pedig egyáltalán nem volt az. 

Megvan a középkornak drága, kedves, szép élete, 
de hivő lélek kell ahhoz, hogy azt megértse és érté-
kelni tudja igazi mivoltában. A ki fél a lélek tömjén-
illatától, az ne merészkedjék e szentélyek falai közé, 
a mikor a Nyulak-szigetén az Oltáriszentség olaj-
lámpájának félhomályában a sarok rejtekében ott 
találja szent Margitot ; az apai ház istállójában szent 
Eleket; a veszprémi székesegyházban éjféltájban szent 
Imrét stb. Mind e helyek szentéllyé változnak és 
mindezen egyének szentség fényében élnek a lélek 
tömjénillatában áradozva, mert az önmegtagadás 
szöges övébe öltözködtek. Az ezerszeres venia és 
disciplina ezerszeres önmegtagadást, de ezerszeres 
Istenhez emelkedést is jelent. Mit és mennyit ér ez 
a szenvedő élet, a theologia tiszta szemüvegén lát-
hatjuk csak némileg megközelítve az eredeti nagy-
ságot, fényt és illatot az Isten szemében. Az éjtszakák 
átvirrasztása, a bőjtölés folytonossága, a szeges cilicium 
viselése, az Ur Jézus testével való gyakori táplálko-
zás és annak imádása órákig : a világ szemében iirés 
szertartások a legjobb esetben is; de a vallás szemé-
ben csodálatos nagyok és mennyei értékűek. Ugyanez 
mondja meg, hogyan lehel megvetni és lábbal tapodni 
a világ örömeit, vágyait, csillogását, élvezeteit, gyö-
nyöreit, melyek sárnak és hitvány porszemnek lát-
szanak ezen égi megvilágításban. 

És ez kódexirodalmunk lelki értékelésének funda-
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mentuma. Ezen az alapon kell tehát állania annak, 
a ki a kódexirodalommal komolyan óhajt foglalkozni 
és azt értékelni kívánja. És ebben az Istennek szen-
telt életben, miként a hangyabolyban: mozgalmas, 
küzdelmes, eleven, kedves, értékes, csodás életeleven-
ség található szentségi fénnyel körülvéve. Nemcsak 
a csaták katonái : harcolnak a kolostorok csendes, 
békés frater-soror lakói is naponkint és pillanaton-
kint; talán diadalokat nyernek és hősökké lesznek. 
Az Istenéhez vágyódó földi lélek útjában talán sok-
szor esik is, de újból fölkel, bepiszkolja magát, 
de ismét megtisztul a bűnbánat szentségében és 
megerősödik az Eucharistiában. Mozgalmas és heves 
lelki harc folyik tehát abban a csendes cellácskában, 
a melynek levegője átjárta a kódexek lapjait, betűit, 
minden tollvonását ; ez a harc, ezen harcnak győze-
lem reménye ihlette irásra és Írásában a kódexek 
íróját, másolóját. 

Ha többet nyújtanának kódexeink, mint a mi 
abban a korban jellegzetes, sajátlagos volt: ha töb-
bet, talán a mai szellemet kívánnánk onnét kihalászni, 
akkor nem volnának értékesek a kódexek és nem 
volna értéke a kódextanulmánynak, mert azt meg-
másítva kapnánk és magunk is hamis munkára vál-
lalkoznánk. 

Szándékosan emeltük ki ennyire élesen kódexe-
ink harmadik értékelési szempontját. Ha az eddig 
meglevő első kettő mellé még ez a harmadik fog 
járulni, akkor fogjuk tényleg megismerni kódex-
irodalmunkat, akkor lesz bűvárkodásunk a nemzeti 
kulturának tárgyilagosan hasznára ; és ez a cél, ez a 
föladat a tudomány művelésével. 

Valóban sokat, nagyon sokat és egészen sajátla-
gosat láthatunk kódexeinkben, ha mélyre hatolunk. 
És ezt meg kell tennünk, ha helyesen akarjuk érté-
kelni kódexirodalmunkat, ezen drága régi nyelvemlé-
keinket. Vargha Dámján dr. 

Az uzsora és büntetése. <n.) 
II. 

Az uzsora foga lma. 
Az uzsora fogalma a milyen egyszerűnek látszik 

a laikus előtt első tekintetre, olyan nehéz annak 
pontos meghatározása jogi szempontból. A mi meg-
határozásunknál a magyar jogot fogjuk szem előtt 
tartani. 

Az uzsoránál kétségtelenül első ismérv: a túlsá-
gos anyagi előny, melyet a hitelező az adóstól kap 
vagy magának biztosít. Uzsora tehát a hitelezésnél 
fordulhat elő. Az adásvételnél előforduló anyagi 
károsítás lehet csalás, a kártérítésnél beszélhetünk 
csalásról vagy zsarolásról, az uzsora azonban csak a 
hitelügyleteknél fordulhat elő és jelenti a hitelező 
részére biztosított tűlságos anyagi előnyt. 

Ez azonban még nem elégséges meghatározás. 
Ez alapon a bíró még el nem indulhat. 

A «hitelezés» szó csak a legáltalánosabb értelem-
benhasználható, olyan általános értelemben, melyet már 
a törvény a szabatosság szempontjából sem engedhet 
meg magának. Ha tehát csak a hitelezés közéleti fogal-
mára szorítkozunk, az uzsora egy nagy területét nem 
vonjuk a büntetés alá. Például: szokás némely kisebb 
uzsorabankoknál,hogy egyes kisebb falvakban tartanak 
maguknak egy megbízott embert, a ki a hiteligénylők 
vagyoni viszonyairól az intézetnek fölvilágosítást 
nyújt. Hogy pedig az illető megbízott annál nagyobb 
gondosságra kényszeríttessék, a bank csak azokat a 
váltókat fogadja el, a melyeket maga a megbízott is 
aláír. A megbízott ennek fejében az illető hiteligény-
lőktől pénzt szed, vagy velük ingyen dolgoztat 
magának. Akadt Erdélyben olyan élelmes ember, 
a ki így egy évben 16.000 ingyen napszámra tett 
szert. Ebben az eljárásban van némi eleme a hite-
lezésnek, mégsem sorolható ez a hitelezés fogalma 
alá. Helyesebb tehát a «hitelezés» helyett vagy mel-
lette is a «szolgáltatás előlegezésének» meghatározását 
használni. 

Nemcsak így lehet azonban az uzsorát felfedezni. 
Lehetséges, hogy valamely teljesítésre irányuló jog-
ügylet létrejött szabályszerűen, azonban a teljesítőnek 
haladékra van szüksége. Ezt a haladékot azonban 
a másik fél már nem adja meg szép szóra, hanem 
súlyos föltételek mellett, olyan föltételek kikötésével, 
a melyek ha az ügylet létrejöttekor köttettek volna 
ki, az uzsorát feltétlenül megállapították volna. Uzso-
ráról kell tehát beszélni a teljesítésre engedett halasz-
tásnál, a követelés módosításánál vagy megszünte-
tésénél is. 

Mindezek vonatkoznak nemcsak a pénzre irányuló 
ügyletekre, hanem általában mindennemű szolgálta-
tására. Nemcsak az az uzsorás, a ki magas kamatra 
ad kölcsönt, vagy magas összegért egyezik bele a 
fizetési haladékba, hanem uzsorás az a kis szatócs 
is, a ki kölcsön ad egy véka tengerit tavasszal azzal, 
hogy a paraszt az ősszel két vékával ad vissza, uzsorás 
az a gépügynök, a ki eladja a maga cséplőgépét a 
parasztnak részletfizetésre, de a tulajdonjog fentar-
tásával és mikor már csak egy-két részlet van hátra 
és a paraszt véletlenül megszorul, egyszerűen meg-
tartja az eddigi részleteket, de a gépet is elviszi, 
uzsorás a gabonaelővételi ügyletek legnagyobb része, 
szóval bevonandó az uzsora fogalma alá minden 
olyan uzsorás ügylet, a melyeket a A/7e/uzsorávaI 
szemben dologi uzsorának nevezünk. 

A kötelezett részéről vállalt vagy teljesített túl-
magas ellenszolgáltatás azonban önmagában még 
nem elégséges az uzsorához. Megtörténhetik, hogy 
valaki éppen valamely kitűnő vállalathoz akar fogni 
és annyira biztos a sikerben, hogy önmaga ajánl föl 
hitelezőjének, a ki a megfelelő anyagi eszközöket 
rendelkezésére bocsátja, a kamaton fölül a nyereség-
ből bizonyos részesedést. Itt is megvan a szolgáltatás 
és ellenszolgáltatás közt a nagy aránytalanság, azon-
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ban ez mégsem uzsora. Miért nem uzsora ? Mi az az 
elem, a mi ebben az esetben az ügyletből hiányzik 
és azt megmenti az uzsorás jellegtől? Hiányzik belőle 
a másik fél helyzetének kizsákmányolására irányuló 
szándék. A miből megállapítható, hogy nincs uzsora, 
ha az adós kizsákmányolására nem irányul az ügylet. 

A teljesítésre kötelezett félnek aránytalanul magas 
szolgáltatással való kizsákmányolása: ime tehát az 
uzsora fogalmi elemei. 

Ezeket a fogalmi elemeket eddigi törvényünk 
igen hiányosan valósította meg. 

Az 1883. t. c. 1. §-a szerint: «A ki másnak szo-
rultságát, könnyelműségét vagy tapasztalatlanságát 
felhasználva, olyan kikötések mellett hitelez vagy ad 
fizetési halasztást, melyek a neki vagy egy harma-
diknak engedett túlságos mérvű vagyoni előnyök 
által az adósnak vagy a kezesnek anyagi romlását 
előidézni vagy fokozni alkalmasak; vagy oly mér-
vűek, hogy az eset körülményeihez képest a szol-
gáltatás és az ellenszolgáltatás közt szembeötlő arány-
talanság mutatkozik : az uzsora vétségét követi el... stb.» 

Ennek a meghatározásnak több hibája van, egybe-
vetve az uzsorának fent megállapított elemeivel. 

Mindenek előtt szembeötlő, hogy a törvény a 
«hitelezés» után a «fizetési halasztást» említi, a «vagy» 
szócskával összekötve. A «fizetés» szó világosan pénz-
beli tartozás teljesítésére vonatkozván, a bíróságok 
lassanként arra az értelmezésre jutottak, hogy a 
hitelezés szót is csak pénzbeli hitelezésre érti a törvény. 
Annál inkább alkalmazták ezt az értelmezést, mert 
erre maga a törvény indokolása is adott támpontot. 
Hiába volt Zsögöd Benő nagy tanulmánya, melyben 
kimutatta, hogy a törvény indokolása nem törvény, 
nem kötelez, hiába vitatta, hogy a magyar nyelv és 
az általános joggyakorlat elveivel éppen nem ellen-
kezik, lia a hitelezés fogalmát a pénzhitelezés körén 
túl is kiterjesztjük, az élet pedig éppen sürgetőn kö-
veteli a lehető tág értelemben való magyarázatot, a 
közfelfogás az maradt, hogy az 1883. XXV. t.-c. csak 
a hiteluzsorára vonatkozik, a dologi uzsorát nem 
üldözi, sőt a hiteluzsora fogalmát is megszorítja, a 
mennyiben az adás-vételnél előforduló hitelezés kö-
rüli uzsorát nem bünteti. 

Ez alapon jött létre néhány, hírhedté vált mons-
truózus ítélet, melyek közül kettő különösen meg-
döbbentő képet adott uzsoratörvényünk elégtelen-
ségéről. 1899-ben a fehértemplomi törvényszék Löwy 
Károlyt és több sémi társát elitélte 334 esetben el-
követett uzsora vétsége miatt. Ezek a jeles férfiak 
egész sereg parasztot tettek tönkre akként, hogy a 
24 koronás búzaárak idejében tavasszal megvettek a 
parasztoktól őszi szállításra búzát métermázsánkinl 
10 koronával, fedezetül váltót is vévén. Ősszel a 
paraszt, a ki úgy is métermázsánkint 14 koronát 
vesztett, bevitte Löwyéknek a búzát, azok azonban 
kifogásolták a minőséget, a búzát nem fogadták el, 
a helyett peresítették a váltókat s egész községeket 

dobra ütöttek. A törvényszék megállapította az uzsorát. 
A temesvári tábla azonban a törvényszék Ítéletét 
megváltoztatta és a 334-szeres uzsorásokat fölmen-
tette, mert «a vádlottak és a panaszosok közt létre-
jött ügyletek nem csupán színleg és az uzsora el-
palástolása végett köttettek, hanem valóban adás-
vételi ügyleteket képeznek». Ezt az ítéletet a kúria 
is helyben hagyta. 

Egy másik Löwy, Löwy Kóbi hasonló ügyleteket 
kötött. A törvényszék elitélte, a tábla és a kúria föl-
mentette, mert: «az uzsoratörvény annak 1. §-a ér-
telmében csakis kölcsön és hitelezési ügyletek eseté-
ben alkalmazható». 

Hogy az ilyen ítéletek nem nagyon fokozták a 
közönségnek a törvénybe vetett bizalmát és az uzso-
rásokat sem nagyon rettentették el, az bizonyos, i . 

Általánossá vált tehát az óhaj, hogy az uzsora ma-
gában a törvényben úgy határoztassék meg, hogy az alá 
az uzsora minden esete valóban befoglalható legyen. 

A magyar gazdaszövetséget illeti az elismerés, 
hogy az uzsoratörvény kérdését napirenden tartotta. 
A szövetség egész kötetre terjedő anyagot gyűjtött 
össze az uzsoratörvény reformjának sürgetésére, a 
tudomány és a gyakorlat embereinek véleményét 
összegyűjtötte ebbe a kötetbe, rendezett külön vita-
üléseket, melyeken az addigi véleményekben össze-
gyűjtött anyagot még bővítették, úgy hogy tisztán 
állott a kormány előtt, mily irányban van szükség 
az uzsoratörvény reformjára. 

Ennek ellenére éveken át váratott magára a 
reform. Az egész liberális kormányrendszer és párt 
bukására volt szükség, hogy valahára lássunk vala-
mely komoly szándékot az uzsora meggátlására is. 
Nem csoda: az uzsora üldözése nem fér össze azzal 
a liberális rendszerrel, melyet nálunk meghonosítot-
tak és a mely az erők, tehát esetleg a teljesen egyen-
lőtlen erők szabad érvényesülését is irta zászlajára. 

Még Polónyi kezdeményezte az uzsoratörvény 
reformjának törvénybe iktatását, de már csak utódjá-
nak volt alkalma a képviselőház elé terjeszteni a 
kész javaslatot. 

A javaslatnak sarkpontja mindenesetre az, hogy 
mikép határozza meg az uzsora fogalmát. Érdekes 
az 1883. XXV. t.-c. fennt idézett meghatározásával 
szembeállítani az új javaslatot: 

«A ki a vele szerződő fél szorult helyzetének, 
könnyelműségének, értelmi gyengeségének vagy ta-
pasztalatlanságának kihasználásával, akár hitelnyúj-
tás és általában bármely szolgáltatásnak előlegezése 
fejében, akár a másik felet terhelő kötelezettség tel-
jesítésére engedett halasztás vagy a másik fél ellen 
fönnálló valamely követelésének módosítása vagy 
megszüntetése fejében oly vagyoni előnyt köt ki, 
vagy szerez a maga vagy harmadik személy javára, 
mely a saját szolgáltatásának értéket — az eset kö-
rülményeihez képest — feltűnően aránytalan mér-
tékben meghaladja : az uzsora vétségét követi el.» 
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Érdekes ennek a meglehetősen hosszú megha-
tározásnak az a nyilvánvaló tendenciája, hogy fel-
ölelje részletes definíciójával az uzsora minden lehető-
ségét. Mindenesetre sokkal jobb és precízebb ez a 
meghatározás, mint volt az 1883. XXV. törvénycikké. 
Helyes volt elejteni a törvényben megkívánt azt az 
ismérvet, hogy az eset alkalmas legyen az adós 
anyagi romlásának előidézésére. Ez a kikötés sok 
uzsorást megmentett már a jól megérdemelt fogság-
tól. A javaslat a szolgáltatás és ellenszolgáltatás közt 
mutatkozó feltűnő aránytalanságra fekteti a fősúlyt, 
a mivel az uzsora lényegét eltalálja. Aggódni lehet 
azonban, hogy még ez a rendelkezés sem lesz elég-
séges az uzsora minden esetének megtorlására, nem 
pedig azért, mert a definíció túlságba vitte az aprólékos 
gondosságot és ott is részletez, a hol jobb lenne az 
általánosságban maradnia. Értjük a meghatározás 
bevezetését. 

A feltűnően aránytalan vagyoni előny megszer-
zéséhez u. i. hozzáteszi a javaslat, hogy annak a 
másik szerződő fél «szorult helyzetének, könnyelmű-
ségének, értelmi gyengeségének vagy tapasztalatlan-
ságának» kihasználása mellett kell megszereztetnie, 
akkor lesz belőle uzsora. Tegyük fel már most, hogy 
valaki a kiuzsorázandónak nem értelmi gyengeségét 
stb., hanem egy túlságosan jókedvű pillanatát hasz-
nálja ki és úgy köt vele uzsorás szerződést. Ezt az 
esetet már nem lehet büntetni, holott világosan 
uzsorás jellegű. Az uzsorások fognak találni áldo-
zataiknál a szorult helyzeten, könnyelműségen, értelmi 
gyengeségen és tapasztalatlanságon kívül még egyéb 
olyan tulajdonságot is, a melynek kihasználása mel-
lett uzsorás ügyletet lehet kötni. Az lesz az ügyesebb 
legény, a ki úgy fogja csinálni a dolgát, hogy a tör-
vényben felsorolt ismérvek egyike alá se lehessen 
húzni az ő esetét, úgy hogy a törvénynek ez a fel-
sorolása csak az uzsorásokat fogja fokozott tevékeny-
ségre serkenteni, a nélkül azonban, hogy az uzsora 
minden esetét sújtaná. 

A törvénybe felsorolásokat belevenni általában 
nem célszerű. A felsorolás mindig lezár egy bizo-
nyos kört, de annál szabadabbá tesz mindent, a mi 
e körön kívül esik. A törvényhozásnak tehát feltét-
lenül mellőznie kell a felsorolásokat ott, a hol azokra 
nincs szükség. Másrészt azonban a «kihasználás» szó 
önállóan használva megint nem ad alkalmat az 
uzsora fogalmába való belevonásra, mivel túlságosan 
enyhe és alkalmat adna olyan esetekben is uzsora-
keresésre, a mikor az csak igazságtalan zaklatás 
lenne. 

Nézetünk szerint az 1. §. így kezdődhetnék leg-
helyesebben : «A ki a vele szerződő fél kizsákmányo-
lásával akár hitelnyújtás stb». A «kizsákmányolás» 
szó teljesen megfelel az uzsora jellegének s azonfelül 
lehetővé teszi a könnyelműség stb. felsorolásának 
mellőzését. A meghatározás többi része maradna úgy, 
a mint a javaslatban van. 

III. 
Az uzsora bünte té se . 

Az uzsora fogalmánál nem kevésbbé fontos an-
nak a kérdésnek pontos megállapítása, mi legyen 
az uzsora büntetése? 

Ennél a pontnál mindenekelőtt le kell szegezni 
azt a körülményt, hogy az uzsora az a bűncselek-
mény, melynél legkevésbbé van helye enyhítő kö-
rülmények mérlegelésének. Az uzsorást a legalan-
tasabb ösztönök egyike, a birvágy vezeti cselekedete 
elkövetésénél. Itt pedig legfeljebb az az egyetlen 
enyhítő körülmény vehető néha, mint némileg mér-
séklő momentum figyelembe, hogy az okozott kár 
megtérült. Egyébként pedig az uzsorás olyan kiszámí-
tott tervszerűséggel tör embertársának anyagi meg-
rontására, hogy itt az összes büntetőjogi modern 
elvek egyszerűen csődöt mondanak. Itt nem lehet 
szó sem feltételes elitélésről, sem bűn helyett beteg-
ségről, sem más modern jelszóról. Az uzsorát üldözni 
kell kérlelhetlen és szigorú megtorlással. 

Más bűncselekményeknél lehet enyhítő körül-
mény a vádlott csekély műveltségi foka, a végszük-
ség, a kényszerítő helyzet stb. Az uzsoránál mindez 
ki van zárva. Az uzsorásnál feltétlenül kell valamely 
magasabb értelmi fok, az uzsorás nem lehet kény-
szerítő helyzetben sem, a szükség senkit sem tesz 
uzsorássá, hanem tesz igenis a birvágy, a gonoszság. 
Ennek pedig egy ellenszere van: a szigorú büntetés, 
mely megtorolja a már elkövetett bűncselekményt 
és elrettentsen másokat hasonló cselekedetektől. 

Az uzsorában két elem jelentkezik: veszélyezteti 
a társadalmat, az erkölcsöket általában és veszélyez-
teti egyes egyedeknek a vagyonát. Az uzsorás a jog-
rend ellen akként vét, hogy ezt a jogrend elleni vét-
séget más vagyona elleni tervszerű merénylet által 
követi el. E szerint a büntetésnek is két irányban 
kell hatnia: először helyre kell állítania a megsér-
tett jogrendet, másrészt pedig sújtania kell a tettes-
ben a birvágynak túltengését. így jelentkezik az 
uzsora főbüntetéseként a szabadságvesztés, mellék-
büntetésként pedig a pénzbüntetés. 

A fogházbüntetésben körülbelül megfelel az új 
javaslat a követelményeknek : az uzsora vétséget egy 
hónaptól hat hónapig terjedő fogházbüntetéssel sújtja, 
a mi így volt az 1883 : XXV. törvénycikkben is. Azon-
felül a javaslat 2. §-a bűntetté kvalifikálja az uzso-
rát, ha azt az uzsorás 1. kiskorú ellen követte el; 
2. birói Ítélettel vagy egyezséggel palástolta; 3. vál-
tóval vagy más módon elburkolta; 4. a teljesítést 
esküvel, becsületszóval vagy más hasonló módon 
erősíttette meg; 5. ha az uzsorás ilyen ügyletekkel 
üzletszerűen foglalkozik és végül 6. ha három éven 
belül uzsoráért már büntetve volt. Ez esetekben az 
uzsora büntettet képez és két évig terjedő börtönnel 
büntethető. 

Ez a büntetési maximum határozottan alacsony. 
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A magyar bíróságok még bűnhalmazat esetében is 
legritkább esetekben alkalmazzák a maximumot. 
Tekintve azt, hogy bűntett és más büntetendő cse-
lekmények halmazatánál a maximális büntetés két 
évvel fölemelhető, az uzsora büntetése halmazat és 
maximális szigor esetén is négy év lehet. Lehetséges 
már most, hogy valaki egyetlen egy uzsorás ügylet-
tel egy falut tesz tönkre, az két évvel ússza meg. Az 
1883: XXV. törvénycikk és a mostani javaslat közt 
csak az a különbség, hogy az 1883-iki törvény az 
uzsora minősített eseteit nem nevezi bűntettnek, ha-
nem vétségnek és nem börtönnel, hanem csak fog-
házzal bünteti. A maximum azonban a törvényben 
is és a javaslatban is csak két év. A különbség 
a törvény és az új javaslat közt csak az anyagi hal-
mazatnál jelentkezik, a mennyiben a két évi fogház 
halmazat esetén csak egy évvel, a két évi börtön 
ellenben két évvel emelhető föl. 

Sokkal helyesebb volna a börtönbüntetés maxi-
mumát öt évre fölemelni, akkor a bírónak is tágabb 
tere lévén, könnyebben eltalálhatja az eset súlyossá-
gához mérten igazságos büntetést. Nem idegenked-
nénk attól sem, ha a Magyar Gazdaszövetség indít-
ványához képest az uzsora bűntettére fegyházbünte-
tés lenne kiszabható. 

Még több kifogás alá esik az uzsora mellékbün-
tetése. 

Helyesen vette át a javaslat a törvényből, hogy 
az uzsorás az illető községből, a hol az uzsorát el-
követte, kiutasítható, megtoldva azzal az újítással, 
hogy a kiutasítás kiterjedhet az egész törvényható-
ság, esetleg a szomszéd törvényhatóságok területére 
is, a külföldi pedig az országból is kiutasítható. Kár 
azonban, hogy ezt az intézkedést a törvény csak az 
uzsora bűntettének következményeül akarja megálla-
pítani. Vannak esetek, mikor már az első uzsora-
vétségnél kívánatos az illetőnek eltávolítása, annál 
inkább, mert ott maradása csak arra lesz alkalom, 
hogy legközelebb elkövesse a második uzsora vétséget 
is és ezzel bűntetté minősítvén cselekedetét, valóban 
alkalmat adjon kiutasítására. 

A pénzbüntetést a javaslat az uzsora vétségénél 
200 és 4000, az uzsora bűntetténél 500 és 8000 К közt 
állapítja meg. 

Itt csak annyi a különbség az eddigi törvény és 
az új javaslat közt, hogy a törvény nem állapította 
meg az uzsora bűntetténél alkalmazandó pénzbünte-
tésnek a minimumát. A maximum maradt ugyanaz, 
a 8000 korona, melynél magasabb pénzbüntetést bün-
tetési rendszerünk egyáltalán nem is ismer. Tekinté-
lyes fölszólalások történtek a tekintetben, hogy a 
pénzbüntetés maximuma emeltessék föl a svájci bün-
tető törvénykönyv javaslatának példájára 30.000 ko-
ronára, arra való tekintettel, hogy az uzsorás által 
okozott vagyoni kárt nemcsak vissza kell téríteni, 
mint az meg is történik a törvényjavaslat magánjogi 
intézkedéseiben, hanem a vagyon elleni merényletet 

megfelelő módon meg is kell torolni, a mi pedig 
nem lehetséges másként, mint szigorú pénzbüntetés-
sel. A szigorú pénzbüntetés sokkal több uzsorást fog 
gálád foglalkozásától elrettenteni, mint a fogház. 

A törvényjavaslat indokolása azt mondja, hogy 
a javaslat nem annyira a túlszigortól, mint inkább 
attól vár kedvező eredményt, ha az uzsorás ügyletek 
és visszaélések az egész vonalon megbélyegeztetnek. 
Természetesen ezt a megbélyegzést úgy kell érteni, 
hogy a megbélyegzés visszahat az illető egyénre, a 
ki a megbélyegző cselekedeteket elkövette. Nos, hát 
ha a javaslat erre számít, akkor igen kevéssé fogja 
célját elérni. Az uzsorások ma sem szalonképes és 
udvarképes egyének, az uzsorást ma is eléggé meg-
bélyegzi foglalkozása, még sem látjuk, hogy a meg-
bélyegzés valami túlságosan érzékenyen érintené az 
illetőket. Van valami faji jellege ; az uzsorásnak, 
mely érzéketlenné teszi a megbélyegzések iránt. Ott 
kell az uzsorást sújtani, a hol legérzékenyebben le-
het őt érinteni : az anyagiakban. És itt a maximum 
megszabásánál önként kínálkozik az a megoldás, me-
lyet eddig tudtommal egy javaslat sem vett föl, pedig 
a rómaiak már bevették büntetési rendszerükbe s az 
ma is leghatásosabbnak Ígérkezik : ne valamely fix 
összegben állapítsuk meg a pénzbüntetés maximu-
mát, hanem ezt a maximumot mindenkor az uzso-
rás által fenyegetett vagyoni érdek vagy az uzsorás 
által nyerni kivánt vagyoni előnyhöz viszonyítva 
állapítsuk meg. A nagystílű gazembereket erősebben 
kell üldözni, mint a kicsinyeket, mert a kicsinyeket 
is a nagyok sikerei biztatják föl. Legyen tehát a 
kellő arány az uzsorást sújtó pénzbüntetésben is: a 
ki nagyban uzsoráskodik, nagy károkat okoz, nagy 
hasznot kíván elrabolni, azt tessék az okozott kár 
nagyságával arányban álló szigorú büntetéssel súj-
tani. Vegyünk például egy igazi nagystílű uzsorást, a 
ki mondjuk egy korlátolt, öreg úr aggkorát és gyön-
geségét kihasználja, vesz tőié műkincseket potom 
áron, hitelbe elad neki hamisítványokat magas ka-
matra és még annyiféle uzsorásügyletbe ugratja bele, 
a mennyi csak elképzelhető. Leleplezik és megálla-
pítják, hogy mondjuk, negyedmilliónyi bebizonyít-
ható kárt okozott uzsorásügyletekkel, de azonfelül 
marad neki még egy millió korona, perrendszerű 
bizonyítékokkal egészen uzsorásnak nem bizonyít-
ható uton szerzett vagyona. A törvényjavaslat a leg-
jobb esetben, ha mindenféle dolognál sikerült az 
uzsorát beigazolni — a mi pedig az álhumanizmus-
tól gyakran félrevezetett bíróságoknál fölötte ritkán 
sikerül — visszaadja a károsultnak a negyedmilliót, 
az uzsorást megbünteti egy kis szabadságvesztéssel és 
rámér — vegyünk szigorú bíróságot ! — 8000 korona 
pénzbüntetést! Gondolja valaki, hogy az ilyen nagystilű 
gazemberrel szemben a 8000 koronának lesz valami 
elrettentő hatása? Mellényzsebből kifizeti az egészet 
és tovább élvezvén mástól kiuzsorázott, de leleplezet-
ten szerzett vagyonát, ismét neki fog az uzsorásko-
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dásnak, mihelyt kiszabadult. Ellenben állítsuk vi-
szonyba a pénzbüntetést az uzsorás ügyletben sze-
replő jogtalan vagyoni előnnyel: mondjuk az előbbi 
esetben a bíróság kötelezi az uzsorást a negyedmil-
liónyi kár megtérítésén kívül negyedmillió vagy fél-
millió korona pénzbüntetés megfizetésére is: majd 
meggondolná később az az uzsorás, de más is, mi-
előtt embertársa vagyona ellen törne ! 

Ez ellen megint azt lehet fölhozni, hogy akkor 
a kisebb uzsorás esetek aránylag nem lesznek eléggé 
megbüntetve, pedig annak a szegény embernek a 
100 korona uzsorás kár épen olyan kár, mint a gaz-
dagnak a negyedmillió, ellenben 100 korona pénz-
büntetés a legtöbb uzsorásnak: potomság. Ezen is 
lehet segíteni és ezen a ponton összhangba is lehet 
hozni az uzsoránál alkalmazandó pénzbüntetést bün-
tetőjogi rendszerünk 8000 koronás pénzbüntetési 
maximumával. Ki lehetne mondani, hogy általános 
szabályként az uzsoránál alkalmazandó pénzbüntetés 
maximuma 8000 korona. Ha azonban az uzsorás ügylet 
által fenyegetett vagyoni érdek számszerű összege a 
8000 koronát meghaladja, a bíróság a pénzbüntetést 
a fenyegetett vagyoni érdek nagyságának megfelelő 
összegben, esetleg annak kétszeresében szabja ki. 

Olyan vidéken élek, a hol — sajnos — az uzsora 
meglehetősen el van terjedve. Majdnem minden falu-
nak megvan a maga házi uzsorása. Ezekhez az 
emberekhez — tapasztalat igazolja — nem lehet 
másként férni, csak a pénzes erszényen keresztül. 
Nos hát a törvényhozásnak meg kell találnia ide is 
az utat, ha a kis emberek és a gyengék védelmét 
komolyan kötelességének tekinti. 

Az uzsoratörvény módosításáról szóló javaslat 
többi része inkább a magánjogi résszel foglalkozik 
és a magánjogi érdek megóvását tartja szem előtt. 
El kell ismerni, elég sikerrel. E tekintetben a javas-
lat helyes úton jár, mert az okozott kárt visszatéríti, 
a magánérdekeket megvédi. Ezeket a járulékos termé-
szetű intézkedéseket mellőzhetjük. De a felhozott két 
dologra : az uzsora fogalmának körültekintőbb meg-
határozására és a pénzbüntetésnek a fenyegetett 
vagyoni érdekkel való arányba hozatalára fel kellett 
hivnuk a figyelmet. A jelenlegi képviselőház kiváló 
érzéket tanúsít a szociális érdekek, a kis emberek 
védelme iránt. A ki mai közéletünket ismeri, az nem 
tagadhatja, hogy az uzsora, uzsorás egyedek és uzsorás 
bankok alakjában, egyik legnagyobb csapása a magyar 
népnek.Próbáltunkeddig mindenféle^védekezést: hitel-
szövetkezetek, hegyvidéki, székelyföldi akció mind csak 
részleges orvosságoknak bizonyultak. Az uzsorát addig 
ki nem lehet irtani, míg valamely megmagyarázhatlan 
beteges félénkségből a törvényhozás magukat az uzso-
rásokat nem sújtja. Sújtani kell őket, még pedig kérlel-
hetlenül. Egy, agyakorlati követelményeknek meg-
felelő, erélyes uzsoratörvény méltán illeszkednék bele 
a szociális alkotásoknak ama sorozatába, melyet 
hálával fogadna a magyar nép. Krüger Aladár dr. 

h új Syllabus dogmatikai jelentősége, (v.) 
8. Milyen magatartást kell tehát tanúsítanunk az 

új Syllabussal szemben, ha nem tartjuk csalatkozha-
tatlan nyilatkozatnak. 

Az első, a mi föltétlenül szükséges, de semmi-
képen sem elégséges, az u. n. silentium obsequiosum. 
A decretum ellen beszélni, vagy épen ellene agitálni, 
ellenkezik az egyházi engedelmességgel ; mert a Con-
gregatio a pápa által apostoli hatalmának teljessé-
gével authorizált supremum fidei tribunal. A bíróságok 
tisztelete pedig még a modern államban is föltét-
lenül azt kívánja, hogy Ítéleteik kritizálásától s pel-
lengérre állításától tartózkodjunk. Ezt a külső enge-
delmességet a Motu proprio következtében az új 
Syllabus tételeivel szemben a pápa excommunica-
tióval is hajlandó megszerezni. De természetesen az 
excommunicato nem sújtja azt, a ki tisztán belsőleg 
vélekedik a Syllabusban kárhoztatott tételeknek meg-
felelően, a nélkül, hogy mások előtt ennek kifejezést 
adna. Mert az Ap. Sedis megfelelő pontja ezt mondja : 
Docentes vei defendentes sive publice, sive privatim ; 
már pedig tanítani és védeni legalább egy hallgató 
vagy ellenmondó nélkül nem lehet. 

Vermeulen azt állította, hogy ez a külső silentium 
obsequiosum elég is a Congregátiók tekintélyével ki-
bocsátott tanbeli decretumokkal szemben. Ez a véle-
mény ilyen általánosságban kimondva föltétlenül 
téves. Nem mondom ugyan, hogy az új syllabus 7. 
pontja egyenesen Vermeulen nézetét veti el, mert 
Vermeulen a Congregátiókról, a nevezett 7. pont pedig 
az Ecclesiáról beszél. («Ecclesia, cum proscribit erro-
res, nequit a fidelibus exigere ullum internum 
assensum, quo judicia a se édita complectantur». — 
Ez tehát odiosusabb, mint Vermeulen tétele és egye-
nesen beleütközik XI. Kelemennek 1705. július 16-án 
kibocsátott Vineam Domini konstituciójába. «Нас 
nostra perpetuo valitura constitutione, oboedientiae, 
quae praeinsertis apostolicis constitutionibus debetur, 
obsequioso illo silentio minime satisfied; sed 
damnatum in quinque praefatis propositionibus 
Iansenii libri sensum, quem illarum verba praese-
ferunt, ut praefertur, ab omnibus Christi fidelibus, 
ut haereticum non ore solum, sed et corde recipi ас 
damnari debere . . . eadem auctoritate apostolica, 
decernimus, declaramus, statuimus et ordinamus». 
Többet mond már az új syllabus 8. pontja : «Ab omni 
culpa immunes existimandi sunt, qui reprobationes 
a Sacra Congregatione Indicis aliisve Sacris Romanis 
Congregationibus latas nihili pendunt» ; ámbár itt 
nem látom directe kifejezve, hogy a Congregatio 
decretumainak belső elfogadása kötelező (készséggel 
elismerem azonban, hogy a «nihili pendunt» nem-
csak a külső, hanem a belső nem törődésről is ér-
tendő). 

Azonban Vermeulen nézete belső érvekalapján lei-
sen tarthatatlannak bizonyul. Ha az egyház csak a külső 
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ellenállást bünteti, ez a dolog természetéből folyik, 
mert, de internis non judicat praetor. Azonban mikor 
az egyház a Congregatiókat felállította s közülök 
egyeseket, pl. az Inquisitiót tanító tekintéllyel ruházta 
fel, semmi esetre sem akart merőben külső rendőri 
intézményt létesíteni, hanem a hivők lelkiismeretét 
akarta irányítani. Ha fönnebb különbséget tettünk a 
Congregatio és a pápa tanitótekintélye között, ezt 
Vermeiden különböztetésétől egészen eltérő alapra 
fektettük. A Congregatio és a pápa tanbeli tekin-
télye semmi esetre sem szembesíthetők így : a Con-
gregátióé külső, a pápáé belső. Ez ellenkezik magá-
nak a tanításnak természetével, a mely elvégre mindig 
a belsőre irányul. A szembesítés csak így végezhető : 
a pápa definitiv és csalatkozhatatlan határozatot is hoz-
hat, ámbár tekintélyét nem veti mindig igy latba, hanem 
tanításában sokszor csak az auctoritas providentiae 
doctrinalis-t használja; a Congregatióra előbbi tekin-
télyét rá nem ruházta, mert rá nem ruházhatta, 
azonban ordinario modo ráruházta az auctoritas 
providentiae doctrinalist, úgy azonban, hogy azzal ő 
maga is élhet. Az auctoritas providentiae doctrinalis 
pedig, ha nem is eredményez definitiót, belső meg-
hajlást mégis kiván, akár a pápa maga alkalmazza, 
akár az általa felhatalmazott Congregatio. 

Más kérdés azonban, van-e különbség belső 
meghajlás és belső meghajlás között ? Erre a válasz 
föltétlenül igenlő. Ugyanis egyes dolgokat belsőleg 
elfogadok metafizikai, másokat mathematikai, ismét 
másokat erkölcsi bizonysággal; egyes dolgokat pedig 
csupán kisebb-nagyobb valószínűséggel, a mely nem 
zárja ki a kisebb-nagyobb félelmet az ellenkező-
nek belső igazságáról. A vallás dolgaiban is egyes 
dolgokat elfogadok a hit bizonyosságával: és pedig 
ha Isten nyilatkoztatta ki, fide divina ; ha Isten 
nyilatkoztatta ki s az egyház ex cathedra defini-
tióval vagy egyetemes zsinat határozatával, vagy per 
universale et ordinarium magisterium adja elém, akkor 
lide divina et catholica; ha pedig Isten nem nyilatkoz-
tatta ugyan ki, de mint a kinyilatkoztatással elvá-
laszthatatlanul összefüggő dologban az egyház ebben 
az anyagban csalhatatlan nyilatkozattal beszélt, akkor 
elfogadom fide catholica, vagy mint mások mondják, 
fide ecclesiastica. Egy magán kinyilatkoztatást elfo-
gadhatok fide divina; Krisztus testének és vérének 
jelenlétét az oltáriszentségben elfogadom fide divina 
et catholica ; a definiált theologiai conclusiót vagy a 
canonisatiót elfogadom fide ecclesiastica. Azonban 
mindhárom esetben, fide ; a fides bizonyossága pedig 
meghaladja az összes bizonyosságokat. 

Mikor az egyház akár közvetlenül a pápa decre-
tumával, akár a Congregatióéval, de nem definitiv 
ítélettel, hanem a Providentia doctrinalis tekintélyével 
állapít meg valamit, ezt a szó szoros értelmében vett 
hittel nem fogadhatom el, hanem elfogadom belső 
assensussal, mely megfelel annak a szándéknak, a 
melyet az egyház az ilyesféle határozatnál szem előtt 

tartott. Rendelkezni kivánt belső meggyőződésemmel, 
de rendelkezésének nem akarta megadni a vissza-
vonhatatlan jelleget, nem akarta gyakorolni csalat-
kozhatatlanságát, tőlem sem követeli a valóságos 
isteni vagy egyházi hit tényének kifejtését. Mit kiván 
tehát? 

Palmieri (De Rom. Pontif. 632—4) azt feleli: 
assensus religiosust. Magyarul azt mondanám : vallásos 
tárgyban a vallásos tekintéllyel szemben vallásos 
meggyőződést. Minő ennek a követelt meggyőződés-
nek foka? Nem metafizikai bizonyosság, annál ke-
vésbbé a hitnek bizonyossága, hanem az a bizonyosság, 
a melyet erkölcsi bizonyosságnak szoktunk nevezni, 
így beszélt már Gotti (De locis th. t. I. 3. dub. 9. 
62. n. 12.). így beszélnek Franzelin (De div. Trad, 
et Script.3 133). Groot (Summa apolog. 642.), Billot 
(De Chr. Eccl. 446—8), Hurter (Theol. Gen.8 517). stb. 

Palmieri hozzáteszi, hogy bizonyos esetben ez 
az assensus felfüggeszthető. Ha az esetet megfigyel-
jük, azonnal látjuk, hogy itt nagyon messze vagyunk 
Vermeiden nézetétői: «Dtximus itaque assensum 
esse moraliter certum, et idcirco si motiva appa-
reant, sive vera, sive falsa, sed ex errore inculpabili, 
quae aliter suadeant, cum in his adjunctis voluntas 
non imprudenter agat suspendendo assensum, non 
dicimus tunc deberi assensum» (i. 1. 632.). En így 
mondanám: A Congregatio dekretuma erős prae-
judiciumot teremt a maga igazsága mellett. Katho-
likus érzületű és gondolkodású ember nemcsak kül-
sőleg fog ez előtt a tekintély előtt meghajolni, ha-
nem belsőleg is; kivált ha nincs abban a helyzet-
ben, hogy a kérdéses tárgyban magának beható 
tudományos kutatás által önálló véleményt alakítson, 
és megvizsgálja az okokat, melyek a Congregatiót 
decretumának kiadására birták. A szakképzett hit-
tudós, a ki a kérdéses tárgyban teljesen otthon van, 
és képes annak önálló tudományos kutatására, a 
Congregatio határozatát vagy összhangban fogja találni 
saját meggyőződésével, vagy ellenkezésben. Ebben az 
utóbbi esetben a köteles tiszteletteljes silentiumot 
mindenesetre be fogja tartani, de többre is kész 
lesz. Ha van benne keresztény alázatosság, nem fog 
a maga Ítéletében a priori többet bizni, mint a Con-
gregátióéban. De azért alázatossága nem lesz lelki-
ismeretlen és nem fogja egyszerűen elnémítani a 
saját tudományos érveit az ellenkező oldal mellett. 
Hanem a két jogosult erényt, az alázatosságot és a 
tudományos meggyőződés igazsághódolatát, úgy fogja 
összhangzatba hozni, hogy tudományos meggyőző-
dését a Congregatio ellenkező határozata következ-
tében gondos és lelkiismeretes kritika alá veszi, 
mintegy revíziót tart fölötte. Keresni fogja, mik lehet-
tek a congregáció ellenkező nézetének indokai és 
kutatja, mik a saját tudományos meggyőződésének 
alapjai. Valószínű, hogy a gondosan összegyűjtött 
pro és contra bizonyítékok szembesítése a tudomá-
nyos meggyőződést benne bizonyos fokig meg fogja 
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ingatni és észre fogja venni, hogy meggyőződése nem 
áll oly szilárd pilléreken, mint vélte, mielőtt oly 
tekintélyes helyről jött nyilatkozat a dolognak min-
den oldalról való alapos megvizsgálására indította 
volna. Hiszen szent Ágostonnál és szent Tamásnál 
is nem egyszer vagyunk tanúi annak a tisztulási 
folyamatnak, a mely náluk végbemegy egy-egy állí-
tásnak per tangentem való tárgyalásától ugyanazon 
állításnak minden oldalról való megvilágításáig. 
A meggyőződés náluk is nem egyszer az ellenkezőbe 
megy át. 

De ha a komoly és lelkiismeretes hittudós a dolog-
nak huzamos és minden oldalról való gondos át-
kutatása után is döntő érveket lát a maga fölfogása 
mellett, és hiányos vagy épen tarthatatlan érveket a 
Congregátió álláspontja mellett, meggyőződését fen-
tarthatja és a congregáció decretumától a belső 
assensust megtagadhatja. De ilyenkor nem fogja a 
nagy közönségei a Congregátió decretuma ellen lází-
tani, hanem tisztelve a congregációknak olyan áldá-
sos tekintélyét, illetékes helyen fogja érveit tudo-
másra hozni, hogy a congregátiót más meggyőző-
désre és decretumának visszavonására birja. Hiszen 
a congregátió visszavonta a Galilei-ügyben adott 
decretumait is, mihelyt nyomatékosabb érvekkel véd-
ték a kopernikán-szisztéma igazait, be sem várva 
a teljesen dönlő érveket, a melyeket tulajdonképen 
csak a XIX. század hozott meg. Az ilyen fölfogás 
katholikus tudóshoz méltó, a ki egyrészről úgy tisz-
teli a congregátiót, a mint kell, másrészről vég-
telenül nagyra becsüli az igazság diadalát is. 

Ilyen értelemben mondja Billot (Tract, de Chr. 
Eccl. 448.): «Sed in rigore loquendo, id quod nunc 
tutum non est, praesertim in sensu composito de-
cisionis, potest postea evadere tutum, si forte au-
ctoritas competens, re iterum discussa et novis per-
pensis rationibus, aliam decisionem ediderit. Quod 
enim possit absolute contingere, ut alia decisio 
edatur elidens priorem, per se est manifestum. De 
natura est enim decisionum, quae nunc in con-
siderationem veniunt, ut non sínt sententiae de-
tinitivae atque irreformabiles». 

Zubriczky Aladár dr. 

Az angliai katolikusok küzdelme isko-
láikért. (in.) 

A küzdelem megkezdődött. A katholikus kép-
viselők a törvényhozó teremben, a szülők tanács-
kozásaikban, a tanító egyház időről-időre kiadott 
útmutatásaival, végre mindannyian — kicsinyek-
nagyok — imádságaikkal iparkodtak a jó ügyért 
harcolni. A vidéken a törvényjavaslat, a tiltakozó 
gyűlések lefolyása és hasonlók, a társalgás napi tár-
gyát képezték. Leeds-ben 30.000-en, másutt kisebb-
nagyobb ezrekben gyűltek össze a katholikus szülők. 
Ámde a parlamentben a túlnyomó liberális többség 

leszavazta az ír képviselők ajánlotta módosításokat. 
Július elején a javaslat második olvasását és tár-
gyalását elvégezték; egyik pontot a másik után el-
fogadták; csak igen csekély változtatások estek raj-
tuk. Július 30-án a harmadik olvasásban is megsza-
vazták a bilit és mint jól végzett munka után hosszú 
parlamenti szünetre tértek a képviselők. 

A katholikusok tovább is folytatták gyűléseiket, 
mert még egy remény volt hátra : a lordok háza. 
Itt a protestáns lordok közül is többen ellenezték a 
törvényt ; ha tehát egyebet nem, legalább oly módo-
sításokat lehetett tőlük várni, a melyek tűrhetőbbé 
teszik az új törvény alkotta helyzetet. Liverpoolban 
50.000 szülő, Salfordban 70.000, Leedsben újra 20.000, 
más helyeken kevesebb, de a helyhez képest sok 
katholikus szülő gyűlt újra össze tiltakozásra. A tör-
vényjavaslat beterjesztése óta decemberig legalább 
35 igen népes katholikus meeting tartatott. A sal-
fordi egyházmegyéből 285.000 katholikus nevében 
feliratot küldöttek a lordok házába, a melyben kérik 
a főrendeket, hogy a törvényjavaslatnak a jogba 
ütköző részeit ne engedjék törvényerőre emelkedni. 

A püspöki kar szeptember 30-iki körlevelében 
újból az iskolakérdésről szól a hívekhez. Jelzi, hogy 
ha a javaslat törvénnyé válik, a katholikus iskolák 
felétől minden állami segélyt meg fognak vonni, bár 
fizetniök a híveknek ezentúl is kell, még pedig val-
lásukkal ellenkező vallástanílásra. így tehát ezek az 
iskolák elcsenevésznek. A hol pedig a katholikusok 
a törvénykívánta többségben nincsenek, ott kény-
telenek volnának a gyermekeket nemkatholikus 
iskolába küldeni; s így a kormány ama helyzetbe 
hajt ja a híveket, hogy inkább engedelmeskedjenek 
Isten törvényének, mint az embereknek, minthogy 
az előbbit semmiféle törvényhozás nem törölheti el, 
sem félre nem lökheti. A hol taníthatnak is katho-
likus gyermekeket régi iskoláikban, katholikus hit-
tanra, nincs semmi kezesség nyújtva, hogy a tanítók 
is katholikusok lesznek. A helyi hatóság jóindulatára 
bizni magukat pedig olyan hitegetés, a melyet senki 
komolyan nem vehet. Végre a vallástanításban a 
katholikus egyház felügyelete nem vétetik tekintetbe, 
hanem e felügyelet olyanokra lesz bízva, a kik e 
kérdésben semmiféle illetékességgel nem birnak. 
A püspöki kar újra imákat rendel el ; főkép a kö-
vetkező október hónapon át az olvasó buzgó közös 
imádkozását ír ja elő és ajánlja, hogy október 21-én, 
a mely napon a parlament újra meg fog nyílni, a 
hivek mind a szentáldozáshoz járuljanak. A hivek 
követték is e tanácsot. így Cannockban (Birminghami 
püspökség) majdnem az egész hitközség a szent-
áldozáshoz járult október 21-én. Walesnek egyik 
kicsiny hitközségében pedig, a mely 1902-ben csak 
hat húsvéti áldozót tudott felmutatni s most 50 tagot 
számlál, 45-en járultak az iskolák megmentése cél-
jából a szentségekhez. A mily kicsinynek látszik itt 
a számarány, ép oly világosan mutatja, hogy az 
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érdeklődés, az egység tudata még a legtávolabbi s 
legszétszórtabban lakott helyekre is elhatott és hogy 
a hivek mind részt vettek a szellemi küzdelemben. 

A lordok házában a törvényjavaslatot erős vita 
tárgyává tették. Sok változtatást tettek rajta. így ki-
kötötték, hogy az elemi iskolákban mindennap az 
iskolai időnek egy része általános vallástanításra 
fordíttassék. Továbbá a helyi hatóságok kötelesek 
valamely meghatározott jellegű vallástanításra is időt 
s alkalmat adni, ha a szülők két-harmada kívánja 
vagy ha van az iskolában helyiség azon gyermekek-
nek foglalkoztatására, a kiknek szülei ezt a vallás-
tanítást nem kívánják. Az iskolakötelezettség ily is-
kolákban a vallástanításra is kiterjed; és a helyi 
hatóság adhat alkalmat ezen tanításnak az illető 
vallás illetékes megbízottjai által való felülvizsgá-
latára. Még több ily módosítás után végre a törvény-
javaslatot december 10-én harmadik olvasásban is 
elfogadták. Huszonnyolc peer szavazott e harmadik 
olvasás ellen, köztük a katholikus norfolki herceg és 
az anglikán Lord Halifax. 

Az így megváltoztatott törvény még mindig több 
pontban ártalmas volt a jogosan fönnálló katholikus 
iskolákra; s ezt a katholikus oktatásügyi tanács 
sietett is, a püspökökkel egyetértve, a hivek tudo-
mására hozni. Ez azonban még nem akasztotta volna 
meg a megindult áradatot. A törvényjavaslatot az 
buktatta meg, a mi azt a felszínre vetette: a liberá-
lis párt kíméletlen törtetése. A lordok házából a 
képviselőházba visszaküldött javaslatot a képviselők 
óriási többségben (416 szavazattal 107 ellenében) 
visszavetették s újból felküldték a felsőházba. Ezen 
szavazásnál feltűnő volt, hogy az ír képviselők is 
mindnyájan a módosított törvényjavaslat ellen fog-
laltak állást; s innen eredt az óriási szótöbbség, 
minthogy számra nézve 83-an vannak. E viselkedé-
sük oka abban keresendő, a mire már előbb rámu-
tattunk, hogy még ily alakjában is sok katholikus 
iskola elveszítését és soknak lassú halálát jelentette 
volna a törvény. A lordok a képviselőház viselkedé-
sén megütközve, ujabb rövid vita után fönntartották 
előbbi álláspontjukat s 132 szavazattal 52 ellenében 
az általuk módosított törvényjavaslatot fogadták el 
újra. 

Ez által a javaslat ügye egyelőre eldőlt, hacsak 
nem akarta a kormány a kérdést az egész nemzet 
elé vinni és így állását is kérdésessé tenni. A libe-
rális lapok elkeseredve hirdették, hogy egyelőre nem 
marad más hátra, mint a 'meglevő törvényeket oly 
szigorúan kezelni, hogy az önkéntes iskolák birto-
kosai kénytelenek legyenek térdenállva kérni a jelen 
rendszer megváltoztatását. Maga Birrell is kijelen-
tette, hogy egyedüli törekvése lesz félelem nélkül, 
mintegy vérnélküli hidegséggel és egykedvűséggel, 
arra nézni, hogy az eddigi követelések a legszigorúab-
ban be legyenek tartva. 

A katholikusok fellélegzettek. Nem békét kötöt-

tek, csak fegyverszünetet nyerlek. Ha maguk van-
nak a síkon, emberi eszközökkel nem győztek volna. 
Segítségükre volt a lordok háza, bár nem egyedül ő 
reájuk való tekintetből, hanem józanabb irányánál 
fogva, a mely a vallástanítást szükségesnek tartja és 
méltányosabb Anglia vallásos érzéke iránt. Segítsé-
gükre volt főkép az isteni gondviselés, a mely nem 
engedte, hogy annyi áldozat, annyi küzdelem, annyi 
imádság eredménytelenül sőt vereséggel végződjék. 
A jelen törvények rideg betűszerinti kezelése isko-
láiknak átlag véve nem fog nagyon ártani, mert 
legtöbbnyire igen jól vannak vezetve és az állami 
segélyben azon arányban, a hogy kellett volna, úgy 
sem részesültek eddig sem. S ha talán egy-két isko-
lájukat bezárják is, fönnmarad még a többi ezer, a 
melyekben a gyermekek katholikus felügyelet alatt, 
katholikus tanítóktól, katholikus módon taníttatnak 
s neveltetnek. Ezenkívül pedig meg vannak edzve a 
további harcra. A hierarchia, a tanítótestületek, a 
katholikus sajtó s a katholikus szülőknek a nyilvá-
nosságban is kimutatott egyértélmű, teljesen korrekt 
álláspontról vezetett, kicsinyes szempontok előtérbe 
szorításával nem zavart mozgalma, a mint eddig is 
megmentette legjobban féltett kincsüket, a katho-
likus iskolákat, ügy ezentúl is remélhetővé teszi, 
hogy ezen iskolák birtokában és fejlesztésében meg-
maradhatnak. 

Az angol katholikusok e küzdelme iskoláikért 
a katholikus világ tiszteletét vívta ki és ellenségeik 
is beismerték, hogy teljesen a jog és méltányosság 
határai közt maradtak. Erejük a túlnyomóan más-
vallású ország lakossága közt abban van, hogy tel-
jesen s nem félig katholikusok ; hogy iskoláikat 
«szent bizománynak» tartják, a melyekért, mint 
gyermekeik lelkeiért felelősek Isten előtt; hogy tehát 
«e küzdelmet annyiba veszik, mint az otthonukért 
és házi tűzhelyükért vívott harcot» ; s hogy, mint ma-
guk kijelentették, nem politikai kérdésnek tekintették 
az ügyet, hanem a politikán felül állónak, vallásuk-
nak és egyházuknak s így maguk-maguknak birtoká-
val összefüggő életkérdésnek. Végre erejük abban is 
volt, hogy e szellemi küzdelemben arra is gondoltak, 
a ki a népeket kormányozza, s Istentől is erőt és 
áldást kértek munkájokra. 

-K-k* 
Az 1906-iki nagy küzdelem eredménye, mint 

mondtuk, csak fegyverszünet volt az iskolakérdés 
harcában. 1907-ben a közoktatási miniszter Birrell 
helyét a nálánál ravaszabb és erőszakosabb Mac 
Kenna vette át, kinek 1907-iki kisebb jelentőségű 
törvényjavaslata, mint az angolok találóan mondták, 
holtan született. Azonban sokkal több port vert föl 
az 1908. február végén benyújtott új törvényjavas-
lata, a melynek sorsa még e napig nincs eldöntve. 

Mac Kenna beváltotta igéretét, hogy karddal 
jön a «voluntary7 schools» ellen. Mint a Birrell-féle 
bili, úgy az övé is csak azon elemi iskolákat ismeri 
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el nyilvános joguaknak, a melyek teljesen a községi 
iskolai hatóságok alatt állnak s a melyekben sem a 
tanítók vallására vagy vallásgyakorlatára tekintettel 
nincsenek, sem vallástanításra kötelezettség nem áll 
fönn. Csak ezen iskolák számíthatnak az állami 
adókból való teljes fönntartásra és segélyre. Más 
iskolák bizonyos föltételek mellett nyerhetnek bizo-
nyos állami szubvenciót, a mely azonban nem lehet 
nagyobb, mint egy-egy gyermek után évi 47 shilling 
(56 korona). A föltételek a következők: 1. az ily 
nem nyilvános, de szubvencióban részesülő iskola 
nem lehet oly vidéki községben, a melyben csak 
egy nyilvános iskola van. Más szóval a falvakban, a 
melyekben csak egy iskola van, ez csakis állami és 
felekezetlen lehet. 2. Az iskolának legalább 30 tanuló-
val kell birnia és 3. mindig késznek kell lennie a 
kormány felülvizsgálatára s mindenben, a vezetést, 
a világi tárgyak tanítását illetőleg, a nyilvános iskolák 
számára érvényes kormányrendeletekhez kell alkal-
mazkodnia. 

Látszólag méltányosak e föltételek. A katho-
likusok is megtarthatják iskoláikat állami segéllyel, 
ha elfogadják azokat s így mintegy szerződést köt-
nek a hatósággal. A törvényjavaslat e részét elne-
vezték kiszerződtetési szakasznak (Contracting out 
clause). A valóságban ez a nagylelkűnek látszó ki-
szerződtetés lehetősége az iskolák nagy részének 
bukását jelenti s mellette nagy méltánytalanság 
már magában véve is. Ha ugyanis meg akarják tar-
tani iskoláikat és az iskolák katholikus jellegét, a 
mihez mint alapítóknak s eddigi fönntartóknak két-
ségtelen joguk van, erre csak egy mód van: ráállni 
a föntebbi feltételekre. Ha nem állnak rá, elveszi az 
iskolát az állam és felekezetnélkülivé teszi. Ha rá-
állnak, a nemkatholikusokkal egyenlő arányban 
befizetett adójukból velük nem egyenlő arányban 
részesülnek a szubvencióban. így például a londoni 
községi iskolákban egy-egy gyermek oktatása évi 
76 shilling 8 penny-be kerül s ennyit fizet érte az 
állam ; ezzel szemben a katholikus kézen illetőleg 
más felekezet kezén maradó iskola csak 47 shillin-
get kap tanulónként, bár egyébként ugyanazon szín-
vonalon áll, mint a másik, pusztán azért, mert a 
nonkonformisták kedvéért nem akarja a vallástaní-
tást kizárva látni. Ez nem méltányos eljárás. De 
ezenfelül sokkal messzebbható következményei van-
nak. Az eddigi gyűjtésekből s az 1902-iki iskolatör-
vény alapján járó fizetésből együttvéve az iskolák 
fönntartása a legtöbb helyen gyermekenként váro-
sokban kb. 60—70 shillingbe, falvakban pedig k' ». 
50 shillingbe kerül. Ha az iskolák megmaradnak 
katholikus jellegűek a Contracting-out értelmében; 
majdnem mindegyikben évi 600—700 sőt 1000 font 
sterling (14.000—20.000 korona) deficittel taníthatnak 
csak, mert a nagyszámú szegény szülőt az állami. 
iskolaadón kívül még külön iskolaadóval vagy tan-1 
díjjal terhelni nem lehet. Tehát néhány év múlva 1 

egyik iskola a másik után megbukik. Ezenkívül azon 
falusi katholikus iskolák, a melyeken kívül a köz-
ségben más iskola nincs, már a jelen törvényjavaslat 
értelmében is kénytelenek lesznek minden föltétel 
nélkül felekezetlen állami iskolákká lenni. Ez igaz-
ságtalan eljárás. 

Más szavakkal az 1908-iki iskolatörvényjavaslat 
burkoltabb alakban, mintha csupán pénzkérdésről 
volna szó, ugyanazt célozza, a mit az 1906-iki, t. i. 
a nonkonformisták és hitetlenek kedvéért az összes 
anglikán és katholikus iskolákat megsemmisíteni s 
mindegyiket felekezetnélkülivé tenni. 

A st.-asaphi anglikán püspök a lordok házában 
nemsokára egy másik törvényjavaslatot mulatott be, 
a melynek lényege abban áll, hogy az anglikán ál-
lamegyház lemond eddigi jogáról, hogy iskoláiban 
tanítókat nevez ki, de ennek fejében biztosítaná a 
határozott anglikán jellegű vallástanítást a nyilvános 
iskolákban is azon gyermekek számára, a kiknek 
szülei ezt kívánják, s a többiek számára az általános 
bibliatanítást. Ez a kompromisszum a protestáns 
felekezetek közt egy időre alkalmas volna békét te-
remteni; de figyelmen kívül hagyja a katholikusok 
1070 és a zsidók 12 iskoláját. S így ezeket erkölcsi-
leg kényszeríti, hogy vagy megszűnjenek, vagy pedig 
csak mint alárendelt, mellőzött közegek vegyenek 
részt a népoktatásban ; a katholikus lakosságot pedig 
nem mentené fel azon adóktól, a melyekből pedig 
csak a nonkonformista és anglikán iskolák húznának 
hasznot. 

A körülmények ily alakulása mellett nem csoda, 
hogy az előbbi küzdelmekben megedzett és új ta-
pasztalatokat szerzett katholikus népesség újból meg-
indította a mozgalmat, még pedig mindazon eszkö-
zökkel, a melyek ezen elévülhetetlen és eltagadha-
tatlan jogok védelmére az angol alkotmány értelmé-
ben is rendelkezésükre állottak. Nemcsak tiltakozó 
gyűléseket tartottak, mint 1906-ban ; nemcsak kül-
döttségeket indítottak Mac Kennához: hanem a hol 
új választások váltak szükségessé, ott szavazati joguk-
kal is éltek s nem támogattak oly képviselő jelölte-
ket, a kik nem foglaltak határozott állást a vallásos 
nevelés mellett, a kik nem ismerték el világosan a 
szülőknek jogát, hogy oly iskolákba küldhetik 
gyermekeiket, a melyekbe megengedi lelkiismeretük, 
így történt, hogy Leedsben a liberális jelölt 926 sza-
vazattal kevesebbet kapott, mint az 1906-iki válasz-
tásnál s csak csekély többséggel tudott győzni. Sőt 
London egyik déli kerületében Peckhamban 2494 
szavazattal veszített, míg az általános választáson 
csaknem ugyanannyival (2339-cel) győzött. S mikor 
az újjáalakított angol kabinet új tagja, Mr. Churchill, 
Manchesterben fellépett, mint képviselőjelölt, a katho-
likus népszövetség (Catholic Federation) egyöntetű 
állásfoglalása folytán megbukott. E bukását maga 
Churchill is nem a szabadkereskedelem iránti el-
lenszenv, hanem főkép az iskolakérdés eredményé-



428 R E L I G I O LXVII. évf. 1908. « 

nek tudta be. És nem is nagyon dicsekedhetett azzal, 
hogy később Dundeeben, Skótországban, mégis csak 
sikerült választása, mert e helyen mint túlnyomóan 
radikális választókerületben, még pedig Skótország-
ban, a melyre az iskolatörvény nem is vonatkozik, 
nem csoda, ha egy liberális miniszter megnyeri a 
szavazatok többségét. Hasonlóképen mint Leedsben, 
Wolverhamptonban is csak nyolc szavazattal tudott 
győzni a liberális jelölt, úgy hogy a liberális párt 
ezen pár hónap alatt 7643 szavazatot vesztett, míg 
az unionista párt 13.322-t nyert. S ez annál jelen-
tősebb, mert a liberális párt a Home-Rule kérdést 
is felszínre vetette, a mi nem csekély kisértés az 
Angliában lakó írekre, a kik a katholikus lakosság-
nak jó részét képezik.1 

A meggyőződésnek és a lelkiismeretnek a vá-
lasztásokon történt ezen bátor megvallása még nem 
fogja elérni azt, hogy a képviselőházban ülő óriási 
liberális párt ne szavazza meg a Mac Kenna-féle tör-
vényjavaslatot. De elérte eddig is már azt, hogy a 
kormánykörök be kezdik látni, hogy a lakosság egy 
tekintélyes részével nem lehet oly méltánytalanul 
bánni, mint tervezték. Elérte azt is, hogy az új kabi-
netben célszerűnek látták a kíméletlen Mac Kenná-
nak más miniszteri tárcát felajánlani, ha még egy-
előre nem is vetették el magát a törvényjavaslatot-
Végre a választóknak nagyszámú elpártolása az álta-
lános választásokon támogatott libeiális párttól, ha-
talmas fegyvert ad a lordoknak kezébe, hogy hivat-
kozva a választóközönségre elvessék a bilit s esetleg 
új általános választást kívánjanak. 

A katholikusok jelen küzdelme még nincs be-
fejezve; és még nehéz előrelátni, hogyan fog vég-
ződni. Hogy az emberek jóakaratától keveset vár-
hatnak, onnan is látható, mert a mostani kormány 
a tanítóképzőkre és középiskolákra nézve is súlyos 
és részben igazságtalan intézkedéseket kezdett életbe 
léptetni. De bizhatnak ügyök igazságosságában, össze-
tartásukban s főkép annak segítségében, a ki a népek 
s uralkodók sziveit is vezérli. 

Jablonkay Gábor S. J. 

1 Sajnos, hogy az ír egyetemekről szóló törvényjavaslat 
tárgyalása és a Home-Rule (ír önkormányzat) hangoztatása 
által sikerült a liberálisoknak némikép megbontani az egysé-
get a kath. mozgalom vezetői közt. Az United Irish League 
(egyesült ír liga), a mely az Angolországban lakó írek politikai 
szervezését célozza, Redmond, O'Connor és Dillon képviselők-
kel az élén, rosszalta azt, hogy a Catholic Federation szavára 
írek is oly jelöltekre szavaztak, a kik nem pártolói a Home-
Rule-nak. Azonban az írek közül is számosan arra utalnak, 
hogy ez a kérdés most amúgy sem aktuális, míg az iskolák 
közvetetlen veszélyben vannak ; az iskolákat megmenteni nem 
politikai kérdés, hanem lelkiismeretbeli kötelesség; de csak úgy 
lehet azt elérni, ha a kath. iskolák ellenfeleinek számát a par-
lamentben is csökkentik. Ámde a liberális jelöltek az iskolákra 
nézve nem adtak kielégítő programmot, tehát csak oly jelöl-
tekre szavazhattak, a kik az iskolák védelmét nyiltan meg-
ígérték. Remélhetőleg ez a szakadás a vezérek tapintatossága 
folytán csakhamar meg fog szűnni. 

sinai törvénytáblák• 
III. 

Az Isten után való e vonzódás alaphangja az 
ember egész életének, forrása minden nemes tetté-
nek, gondolatának, tervének. Érzi, hogy nagy, hogy 
a legnagyobb e földön, tudatában van hatalmának, 
a mely elkaphatná, gőgössé tenné, ha nem élne 
benne az a másik, nemkevésbbé élénk meggyőződés: 
hogy ő fölötte is van még valaki. 

Az ember vizsgálni kezdi e viszonyt. Meghatározza 
a maga erejének, hatalmának fokát, kiterjedését, 
megnézi birodalmának határait. És azt látja, hogy 
kevese van, hogy még sok hiányzik s az is, a mit 
meghódított, bármely percben fölmondhatja a szol-
gálatot. Nyomorultnak, tökéletlennek ismeri meg ön-
magát és ez kegyetlenül fáj. 

Azután — akarja, nem akarja, be kell vallania — 
vizsgálódása közben arra jön, hogy ezt a magában 
nagyon sokat, az ember előtt nagyon keveset sem 
birja oly módon, a mint büszkesége óhajtaná. 0 füg-
getlen úr kivánna lenni és látja, hogy csak bérlő, a 
kitől urának követei a bérleti jogot akármikor 
visszakövetelhetik. Kivált az egyik. A népképzelet 
csúnya, kaszás csontváznak festi, a művészet komoly 
arcú, fekete ruhás, feketeszárnyú angyalnak, a ki 
szép kezének egy érintésével megszünteti az életet. 
Mindegy, akármelyiket is gondoljuk, egy a neve : 
halál. 

És ebben a viszonyban, ebben a vizsgálódásban 
az a különös, hogy bántja ugyan az ember büszke-
ségét, de ez a fájó húr csak egy pillanatig rezeg 
bennünk. Azután helyet ad más, édesebb, nyugod-
tabb érzésnek. Az emberi szíven, Isten ezen reme-
kül fölhangolt lantján fölzeng a többi húr : az 
imádás, a megnyugvás, az önalárendelés. Ez vissza-
adja az elvesztett benső békét s az ember nem bér-
lőnek, nem szolgának érzi magát, hanem Isten sze-
retett gyermekének. Ezt a dalt a szivünkbe Jézus 
Krisztus igtatta. 

E szempontból nézi az ember a világot és az éle-
tet, ebből birálja meg viszonyát a többi teremtmény-
hez. Ez Jézus Krisztus remekműve. Ezt a derűs, 
mindennel kibékítő fényt ő hozta a világnak. Három 
napra kialudt élete gyújtotta meg számunkra. A vilá-
got a testvéri szeretet, a fiúi odaadás, a fensőbb hit-
élet teszi szebbé, jobbá, eltürhetőbbé. 

S a míg ez a tudat Isten iránt a gyermeki tiszte-
letet tartja ébren, megőrzi az ember másik főjellem-
vonását is, a méltányosságot és igazságosságot. Benne 
van a természetében, hogy azt a két embert, a kinek 
életét, neveltetését köszöni, mintegy felsőbb lénynek 
látja és minden, ellene elkövetett hiba százszoros 
árnyt ölt. Mi sem utálatosabb az ember előtt, mint 
a szülői iránt mutatott hálátlanság. Megvetés, kitaszí-
tás kiséri mindazoknál, a kik méltók az ember fön-
séges nevére. 
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De ez a tisztelet viszonylagos. Ugyanolyan termé-
szetes a józan ész azon követelménye is, hogy az 
így tisztelt szülő legyen is az, a szó legmagasztosabb 
értelmében. Nem úgy értve ezt, mintha a gyarlóbb 
szülő nem tarthatna igényt a természet e követelésére. 
О nem. Ez a törvény általános és nem ismer kivételt. 
Hanem a szülő egyénisége fokozhatja a szeretetet. 

Az embernek ez a természete biztosan és világo-
san megszabja azt az utat, a melyen embertársai s 
a teremtett minden más osztálya iránt járnia kell. 

Magánosan bolyong a világon, meglát egyet a 
másik nemből. Megtetszik neki, úgy mondják, hogy 
szerelmes lesz belé. 

Elnyeri, a kit kívánt. Fészket rak, puhát, boldog-
sággal teljeset. De az ember vagy megszokik min-
dent, vagy mások megirigylik földi édenét. És itt 
csak az előbb fejtegetett felsőbb szempont segit. 
Csak az Isten, csak a vallás gondolata óvja, védi a 
házi tűzhely tisztaságát. Emberi becsület, önérzet 
meg a többi, az, a mint a világban nagyon is lát-
juk, gyönge fegyver e hatalmas ellenség, a testiség 
ellen. Pedig ez természetes, magától értetődő dolog 
e két tekintet, a melynek áthágása a társadalmi ki-
fejezés szerint: becstelenség. 

Az ember dolgozik, küzd, hogy vagyont szerez-
zen. Hiába tagadnók, az emberi sürgés-forgás utolsó 
célja ez. Egyiknek jobban sikerül, mint a másiknak, 
fölüti fejét az irigység, a birás vágya, akármilyen 
áron. Mert az ember természetének fönsége mellett 
páratlanul mély örvényeket hord magában. Itt egye-
sek támadnak bizonyos személyek ellen, ott szövet-
ségek, társulatok alakulnak, ugyanezen célból, bár 
szokszor hangzatos je lmondatok leple alatt. 

Ha e mély örvény egyszer kikelne magából, oda 
volna az élet- és vagyonbiztonság, a tekintély, az 
engedelmesség. A társadalom, az országok, a haza 
e négy sarkköve. 

így folyik egymásból az ember viszonya a világ 
minden osztályához. Istenen kezdtük és elértünk 
sok gondolat, sok fejtegetés után a nevéhez leg-
közelebb álló édes fogalomhoz: a haza fogalmához. 
Ha elől Isten ragyog, zárja be a menetet egy szintén 
tündöklő csillag. 

Ha az ember nem hallgat erre a nemesebb, 
fensőbb természetére, a mely a jó Ádámból meg-
maradt benne, meginog és megdől a világ rendje, a 
társadalom az őskor óriási állatai közt vívott har -
coknak lesz szintere, a melyen ember ember ellen 
küzd, a haza édes nevét pedig véres és füstölgő 
sírja fölött mondhatnók, sóhajthatnók el. Ezen út 
követése nemcsak a vallás, hanem a józan emberi 
ész, a társadalmi gondolkodás s a hazaszeretet leg-
első követelése is. 

IV. 

És itt visszatérek az első ponthoz. Sina hegye 
vitt minket ilyen gondolatokra. Az a sinai hegy, a 

melyen az Úr a tizparancsot hirdette ki. Ez a tiz-
parancs kifejezője az ember igaz természetének, a 
melyet fejtegettünk. És mert minden rend s a jövő 
e természet szavának követésén múlik, e két kőtábla 
boldogulásunk alapköve. Milyen szépen van elren-
dezve. Az egyiken három, a másikon hét parancs. 
Az ember kettős kötelességének és kettős jogának 
csattanós kifejezése. Az első tábla három parancsa 
Istenre vonatkozik s róla elmélkedve ju tnak eszünkbe 
az elején leírt gondolatok. És még több is. Első, 
mert a többi belőle folyik. Istenhez való viszonyunk 
alapja életünknek. Ezt mondja . Es mert az ember 
érzéki lény is, annak pedig külső jel, szertartás kell, 
a mely lebilincselje, a harmadik ezt el is rendeli. 
Ezzel az emberi természet egyik kívánságát teljesíti. 
Ezt nem kell bizonyítanom. Menjetek el egy májusi 
ájtatosságra, vegyetek részt az úrnapi vagy a föl-
támadási körmeneten; vagy lépjetek a templomba, 
mikor senki sincs ott és szivetek bizonyságot tesz e 
mellett. 

Három parancsot szánt az Úr magának és az 
embernek, a mint a lét, a boldogság egy másik, de 
a tiszta vallásosságból folyó követelményére is hár-
mat rendel t : a hatodikot, kilencediket és tizediket. 
A tisztaságot, ezen egyetlen becsületességet rendeli 
el. Megértjük, miért nem egy parancsban. Mert fon-
tos, mert minden állam talpköve és támasza, mert 
a legelső polgári erény, mert a hazaszeretetnek, az 
igazi hazafiságnak legfőbb kritériuma, — azaz ismer-
tető jele az ebben kivánt erkölcsiség. Nem mondok 
sem sokat, sem nagyot, a midőn megjegyzem, hogy 
a hideg, józan ész előtt e három parancs megsze-
gése a honárulás bélyegét viseli magán, mert meg-
károsítja, bomlasztja a hazát. 

Azt mondják, hogy ma a szocializmus jegyében 
élünk. Igaz; vakmerőség és vakság volna tagadni. 
Sokan félnek e szótól, pedig nincs miért. Még töb-
ben keresik a megoldás útjait, pedig azok már közel 
3000 éve oda vannak írva a két kőtáblára. Az ötödik, 
hetedik és nyolcadik parancsban. Szintén három ez 
is. Csak jól felfognák, hogy a jogtudomány milyen 
remeke ez a há rom pon t ! Ott van vagyonszerzés 
engedélye, a munka kötelezettsége, ott van az úr s 
a cseléd egymáshoz való viszonya, a melyet a sze-
retet s a kölcsönös megértés alapján kíván meg-
oldani. Ott vannak a munkás jogai és kötelességei s 
ezek meltett a kenyéradóé is. Kicsit gondolkodni 
kell csak s az út előttünk áll. Értsük meg a két kő-
tábla szellemét s a szociális kérdés egyszersminden-
korra meg van oldva. Zamboy Béla. 

Bécs. Or. Naumann (PilatusJ contra Wahrmund. — "Egyházi 
Wahrmund, a «katholikus» egyetemi tanár fölött tör-
vényt ült és ítélt dr. Naumann, a protestáns és magán- , ° 
tudós. Ez a jelentősége és tartalma annak a röpiratnak, кгопгца. 
mely itt Bécsben és Grácban a «Styria» könyvkiadó-
intézet nyomdájából napvilágot látott. Cime a röpirat-
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пак : «Die Zweite Wahrmundbroschüre. Anmerkungen 
und Ausstellungen von dr. Naumann (Pilatus)».1 Wahr-
mund nagy elhatározással a katholikus morál mezején 
gondolt babérokat szerezhetni, pedig Pilatus a meg-
mondhatója, hogy ezen a mezőn az egyház ellenségeinek 
Pascal óta csak tövist lehetett aratni babér helyett. Ki-
fejti Pilatus, hogy mily tévedéses eljárás az, ha valaki 
a katholikus egyház erkölcstanát egyes szerzők tanítá-
sával igyekszik azonosítani. Hiszen az egyház idők foly-
tán hány és hány szerzőnek a tanítását volt kénytelen 
nyesegetni és javítani ! E mellett Pilatus bebizonyítja 
azt is, hogy az irodalmi «morál-csőszök» a katholikus 
erkölcstani szerzők ellen rendesen tömérdek igazság-
talanságot követnek el, a mennyiben részint tudatlan-
ságból, részint szántszándékos rosszakarattal, a meg-
támadott szerzők tanítását elferdítve, eltorzítva, az előz-
mények, az elvek keretéből kiszakítva, csonkán és 
meghamisítva adják elő. Ez a tudomány törvényeivel 
ellenkező, kivétel nélkül csaknem egyedül a katholikus 
egyház ellen alkalmazott eljárás még akkor is igazság-
talan, hogyha az illető szerző valóságos helytelenségeiről 
van szó, még akkor is igazságosnak kell az ilyennel 
szemben lenni. Ilyen igazságos alapon Pilatus kegyetlen 
bírálatot végez Wahrmund fércmunkáján. Metsző gúny 
és ragyogó stilus századokra szóló pecsétet ütnek Wahr-
mund kudarcára. 

* 

L o n d o n . Még egyszer valami a gyakori megtérések 
magyarázatához. — Minap emlékeztünk meg itten az 
Angliában és Amerikában folyó sürü megtérésekről a 
protestáns lelkészek köréből. Azt mondottuk, hogy ezek 
a megtérések még gyakrabban fordulnának elő, hogyha 
az illető protestáns lelkészeknek családjuk miatt a meg-
élhetés gondjával nem kellene sokszor emberfölötti küz-
delmet vállalni. Van ugyan, XIII. Leo pápa buzdítására, 
Angliában egy segítő-egyesület. Converts Aid Society 
(Megtérőket Segítő Egyesület) a neve. De ez magában 
véve nem elég. Hanem hát a megtérések kapcsán az a 
kérdés is előtérbe nyomul, minek köszönhetők ezek a 
a konverziók Angliában és Amerikában, a hol annyi 
protestáns lelkész tér vissza a katholikus egyház kebe-
lébe : vájjon csupán az ottani protestáns felekezet köré-
ben élő buzgóságnak az igazság szeretetében és keresé-
sében, vagy másnak is? Mindenesetre, az isteni kegye-
lem sugalmai ott hullámzanak, ott áramlanak bőveb-
ben, a hol Istennek tetszik. Azonban Angliában és 
Amerikában a katholikusok, papok és világiak egyaránt, 
nagyon érdeklődnek protestáns atyafiaik lelki állapota, 
vallási kételyeik s igazságot szomjazó vágyaik iránt. 
Nem nézik tétlenül ezt a lelki vergődést, hanem hatásos 
tevékenységgel sietnek segítségére lenni a kételkedőknek 
kellő fölvilágosítás és útbaigazítás által. így például 
legújabban egy külön katholikus térítő társaság alakult 
«Guild of Our Lady of Ransom for the Conversion of 
England» név és a boldogságos Szűz védelme alatt, mely-
nek célja, angol szokás szerint, gyűléseket tartani, a 

1 Wahrmund röpiratát, a «mivelt» ponyva-irodalom e silány 
termékét, Budapesten csaknem valamennyi könyvkereskedés kirakatá-
ban külön német hirdetés alatt kipeckelve találtam. Az egyik ilyen ke-
reskedésben arra a kérdésemre, hát dr. Pilatus ellenröpiratát 
miért nem hirdetik, miért nem ajánlják, nagy bámulás lett az ered-
ménye : hogyhát — ilyen is van ? 

hol katholikus papok és világiak egyebet nem tesznek, 
mint másvallásúaknak magyarázzák a katholikus vallás 
igazságait. Vasárnap délutánonkint, mikor minden rend, 
rang és osztály a Hydeparkban le-föl hullámzik, a szo-
cializmus, nőemancipáció, üdv-hadserege, buddhizmus, 
protestáns belmisszió meetingjei mellett ott van a katho-
likus hitterjesztés is képviselve lelkes szónokokban, kiket 
figyelmes tömeg hallgat, midőn a protestáns népnek 
legkedvesebb tárgyát, a Szentírást fejtegeti az ő viszo-
nyában a katholikus anyaszentegyházhoz. Bámul a pro-
testáns nép, mikor azt hallja, hogy a katholikus egyház 
óvta meg tisztán a Szentírást és annak értelmét Krisztus 
Urunk szándéka szerint. Az É. A. E. Á.-ban külön misz-
sziók vannak szervezve az akatholikusok megtérítésére. 
És fejlődésük tanúsítja, hogy működésűket siker koro-
názza. A köztársaság déli államaiban 1907. november 
óta nem kevesebb, mint 57 ilyen missziót tartottak, 
körülbelül 58.000 hallgatóval, kiknek nagyobb része 
protestánsokból állott. Doyle atya, szent Pál szerzetéből, 
a kinek ezekben a missziókban tetemes része van, meg-
hívást kapott Angliából, hogy jöjjön át Európába és az 
itteni papnevelő-intézetekben ismertesse és gyökereztesse 
meg a protestánsok megtérítésének katholikus missiós 
szokását. Vajha a katholikusok sehol se néznének a pro-
testánsok megtérésének az ügyére ölhetett kezekkel ! 

* 

Madrid. Törvény a párbaj ellen. — A hidalgók 
országában jelentős törvényjavaslat került napirendre : 
törvényjavaslat a párbaj ellen. A Cod. Penalból kima-
rad a 439. és 447. cikkely, a melyek a párbajból külön 
megtisztelésével a bűnténynek külön vétséget csináltak. 
Szóval, Spanyolországban a párbaj megszűnik némely 
emberek kiváltsága lenni. A benne bűnös emberek az 
egyetemes jog szabályai szerint kerülnek büntetés alá : 
a párbajozok és segédek egyaránt. Minden sértett sze-
mély szabadon választhat a között, becsületbíróság itél-
jen-e az ügyben vagy büntető biróság. A választás ez 
utóbbi esetének az eljárás gyorsabb menete van bizto-
sítva. Sajtó útján elkövetett rágalmakra és sérelmekre 
az eddigieknél nagyobb büntetések vannak kiszabva. 
Szóval a sértett felek védelme hathatósan fokozódik 
Spanyolországban. —y —la. 

K ö z k e l e t ű bö lcse le t i f é l s zegségek . Be fe j ezés . 
Befejezésül két gondolatot szűrünk le tanulság gyanánt 
a bemutatott példákból s azon meglehetősen szomorú 
összbenyomásból, melyet bölcseleti kézikönyveink a meg-
figyelőre gyakorolnak. 

Az első az, hogy bölcseleti oktatásunkra több 
figyelemmel kellene lennünk. A mig oly jelenségekkel 
van dolgunk, hogy egy mindenképen fogyatékos, sőt 
sokszoros tekintetben ártalmas tanköny épen kath. in-
tézeteinkben pusztíthat legszabadabban s rövid idő alatt 
épen kath. pártfogás folytán négy kiadást ért : addig 
nem kételkedhetünk benne, hogy még kath. tanáraink 
egy része sincs tisztában a bölcselettanítás irányának 
óriási fontosságával ügy általános művelődési, mint 
jelesen katholikus szempontból. 

Ne áltassa magát a tanár, hogy majd ő magyarázat 
közben pótolhatja a tankönyv rombolásait. Nagyon hiú 

Iroda-
lom. 
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ábránd volna ez I Mert először is tapasztalati tény, hogy 
az ifjúság szemében a tankönyv majd mindig nagyobb 
tekintély, mint a tanár szava ; de még egyébként is 
nagyon rossz politika az, ha mérget adunk be, hogy 
aztán ellenméreggel próbáljuk ellensúlyozni a hatást. 
A tévedésnek és fogalomzavarnak, hiába, mindig könnyebb 
a munkája, mint az igazságnak s a modern félszegségek 
a bölcselet terén ép azért terjednek oly rémségesen, mert 
ezerszer könnyebb a képzeletdús, első pillanatra tetszetős 
elméleteket kiforratlan fővel felfogni, mint hiányaikat 
hosszadalmas elemző munkával felfedezni és méltányolni. 
De sajnos, még az is igen kétes, képes lesz-e maga a 
tanár felderíteni mindazon hiányokat? Hiszen sajnos, 
kath. tanáraink sem mindig állanak a keresztény böl-
cselettel kellő összekötettésben, mindenesetre az egye-
temeken mindent tanulnak inkább, mint keresztény 
bölcseletet. 

Mint leghivatottabb tényezőnek, a Kath. Tanár-
egyesületnek hatáskörébe vágna, hogy a soká elaltatott 
keresztény öntudatot és világnézetünk nagyrabecsülését 
a középiskolai bölcselettanárok körében is felébressze s 
ne tűrje meg kath. intézeteinkben azt a visszaélést, hogy 
azokban kath. tanárok oly könyvekből tanítsák meg-
vetni a keresztény bölcselet elveit, melyek minden fon-
tosabb kérdésben, sőt egész rendszerükben szemben-
állanak a mi elveinkkel s a keresztény világnézet böl-
cseleti alapjaival — s a mellett még tudományos tekin-
tetben is gyarló alkotások. 

Azzal sem mentegetőzhetnek kath. tanáraink, hogy 
nincs jó bölcseleti tankönyvünk. Mert igenis van. Hajdu-
Zoltvány tankönyve a legfontosabb pontokban kiválóan 
megfelel minden jogos igénynek s főkép tudományos és 
keresztény szempontból, a többit — természetesen Sárffyt 
és Bőhmöt is — messze felülmúlja. Egyetlen nagy hibáján, 
hogy t. i. főleg logikai részbén túlságosan száraz és 
nehézkes, komoly törekvésű lanár könnyedén segithet ; 
végre is e pontban valami kis nehézségnek meg kell 
maradni, mert bölcseleti iskolázás némi fárasztó ész-
fegyelmezés nélkül elképzelhetetlen s az volna a leg-
nagyobb baj, ha az amúgy is csekély bölcseleti oktatást 
Szitnyai-féle causerie-kbetanulásává és utána-szavalásává 
akarnók sekélyesíteni. Különben ismét a Kath. Tanár-
egyesület szép feladata volna, hogy pl. Hajdu-Zoltvány 
átdolgoztatása által vagy egyébként teljesen kifogástalan, 
egyaránt keresztény és tudományos jellegű s e mellett 
élvezetes tankönyvről gondoskodjék. 

Másik végszavunk általánosabbb jellegű. Bölcseleti 
irodalmunk, főleg az iskolakönyvek s hasonnemű al-
kotások csaknem mind német s egyéb külföldi nyomokon 
haladnak. A mint annyi mindenféle mást, úgy a modern 
keresztényellenes bölcseletet is átszállítottuk az ország 
nyugati határán — bizony beláthatnók végre, hogy nem 
nagy hasznunkra tettük. Az a passzivitás, mellyel nyugat-
európai művelődési szállítóinknak minden egynapos 
életű találmányát sietünk nálunk is meghonosítani, 
ritkán oly kétes értékű, mint mikor épen bölcseletről 
van szó. Jelesül a német bölcselet lényegében Kantiánus ; 
Kantról pedig maga Paulsen, Kant egyik legalaposabb 
ismerője mondja, hogy nem egyéb, mint a protestantizmus 
és liberalizmus továbbfejlesztője bölcseleti téren. Minek 
kövessük mi is ezt a pártirányt? s minek segítsük elő 
még magunk is azon törekvést, hogy ez a pártbölcselet 

az egyetemeken s egyéb iskolákban végleg magához 
ragadja az egyeduralmat s bitorolja a tudományosság 
szabadalmát, melyet eddig sem belső értéke, hanem 
liberális állam-protekció szerzett meg neki ? 

Valóban ideje volna, hogy öntudatra ébredjünk s 
belássuk, hogy a germán-protestáns bölcselet, melyhez 
koldulni járunk, nem az egyedüli bölcselet, nem is a 
legszámottevőbb ; hogy van nekünk is, igaz, hogy el-
feledett, de magában nagy, életerős, jövőképes bölcsele-
tünk, melyet elég sokáig engedtünk félénken meghúzódni 
holmi schlagwortokkal dolgozó rendszerek és tiszavirág-
életű filozofémák mögött. Ha leszorítják az egyetemek-
ről, foglalkozzunk vele magántanulmányok útján, ismer-
jük meg kincseit, hatoljunk bele örökbecsű gondolataiba, 
melyeket ma már virágzó új-skolasztikai irodalom fűz 
össze a modern kor vívmányaival és eszmekörével1 és 
aztán tegyünk is róla, hogy iskoláinkban a keresztény 
bölcselet az őt megillető helyet elfoglalhassa. 

Minden téren ébred a keresztény élet és öntudat ; 
ébredjen hát a bölcselet, a legmélyebb tudomány, a végső 
gondolatok terén is I Vissza a nagymultú és nagyjövőjű 
keresztény bölcselethez ! — ez legyen a jelszó. Az örökös 
rombolás és újrakezdés helyett vissza a kipróbált mód-
szerhez : a továbbépítés és józan folytonosság munkájá-
hoz ! Az új nem mindig múlja felül a régit s a modern-
ség nem mindig jele az igazságnak, a mint a hatezer-
éves egyszeregynél jobb egyszeregyet a késő haladás sem 
fog nyújthatni. Az elmúlt idők nagy gondolkodóival 
való összeköttetés fenntartása, a régi eredmények kegye-
letes felhasználása és továbbfejlesztése : ez még nem 
maradiság ; ellenkezőleg ez a folytonos haladás titka, 
mig viszont a folytonos újrakezdés végeredményben csak 
súlyedést jelenthet. 

«A keletiek egy tartalmas regéje szerint — így fejezi 
be Willmann Ottó az ő remek «Geschichte des Idealis-
mus»-át s ez legyen a mi végszavunk is — a sas szembe 
tud nézni a nappal s felrepül feléje ; időnként azonban 
meggyengül az ereje, a szeme elbágyad, szárnya ellankad. 
Ilyenkor — a rege szerint — egy csodaforrásban kell 
megmerülnie, hogy ereje azonnal visszatérjen. Ez a 
képe az emberi gondolatnak is : az is sas, mely a magasba 
néz s a nap, az Isten, az őselvek s az örökjavak fény-
hona felé repül fel. Időnként azonban ő is el-elbágyad, 
s frissítő forrásra van szüksége. E forrás pedig : az elmult 
nagy idők kegyeletes hagyományainak csatornája, melyen 
ama nagy gondolatok nemzedékről-nemzedékre átbuzog-
nak . . . Ha az emberi gondolkodás e csodaforrást meg tudj a 
találni, akkor — de csakis akkor — teljesül rajta az igéret : 
Replet in bonis desiderium tuum : renovabitur ut aquilae 
inventus tua.»2 

tíangha Béla Sí J.3 

1 Emlékezzünk csak Gutberlet, Mercier, Balmes, T. Pesch, Urrá-
buru, Cathrein neveire a «Revue Néoscolastique», «Philosophisches 
Jahrbuch der Görres-Gesellschaft» s hasonló folyóiratokra. 

2 «Betölti jókkal kívánságodat : s megújul ifjúságod, mint a 
sasé». Zsolt, 102, 5. — Gesch. des Idealismus III. 991. 

8 Elismerés és köszönet illesse a szélestudású szerzőt alapos 
és kimerítő tanulmányáért. Soraiból nemcsak azt tanultuk, miben 
fogyatékos bölcseleti oktatásunk, mik a hibái ; hanem azt is, hogyan 
kellene ezen segítenünk. Vajha akadnának, a kik a történeti, irodalmi 
s egyéb tankönyveinket vonnák ilyen alapos tanulmányozás alá, hogy 
minden téren irtassék az elfogultság s az igazság jusson a maga ural-
mához. Mert ez a kultura valódi érdeke. Szerk. 
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D e s hl. : Irenaus Zum Erwe i se der apostoli-
schen Verkündigung , eiç éraSeiijtv той ânoaxoXuoO 
xrjpùyfiaxoç. In armenischer Version entdeckt, hsg. u. 
ins Deutsche übs. v. Lie. Dr. Karapet Ter-Mëkerttschian 
u. Lie. Dr. Erwand Ter-Minassiantz. Mit einem Nach-
wort u. Anmerkungen v. Adolf Harnack. Leipzig, 1907. 
[Texte u. Untersuchungen hsg, v. A. Harnack und 
C. Schmidt 3. Reihe, I. B. 1. Heft.] 09 lap örmény 
szöveg, 1—52 11., német fordítás, 53—68 megjegyzések. 
8-ad rét, G Márka. Hinrichs. 

Eusebios, a régi egyház első historikusa és iroda-
lomtörténetírója, Egyháztörténetének V. k. 26. fejezetében 
szent Irenaeus műveinek elősorolása után megjegyzi : 
«Eirenaeos elősorolt művein és levelein kívül közkézen 
forog ugyancsak az ő «a hellenekhez» (írt) tömör és 
rendkívül fontos beszéde, melynek cime : «Az értelem-
ről» és egy másik, melyet névszerint Markianos test-
vérhez intézett «az apostoli hithirdetés bizonyítása 
végett.. .я1 

Az egyház e legrégibb tudósának ez a munkája a 
legújabb időkig lappangott. Eusebios, a ki oly sok el-
veszett régi egyházi Írónak műveiből közölt kivonato-
kat, ez egyszer csak a könyv cimének említésére szorít-
kozott és így erről a munkáról mit sem tudnánk, ha 
azt Karapet Ter Mékërtschian, etschmiadzini archi-
mandrita2, 1904. december havában az eriwani Mária-
templomban véletlenül meg nem leli egy XIII. század-
beli örmény kéziratban, mely Irenaeus «Adv. Haereses» 
cimű művének két utolsó könyvén kívül a nagy egyház-
atya e kisebb iratát is tartalmazza. A «Texte und 
Untersuchungen» cimű gyűjteményben megjelent örmény 
szöveget és a hozzá mellékelt német fordítást a mű föl-
fedezőjén kívül Erwand ter Minassiantz örmény tudós3 

bocsátották közre ; a német fordítást Harnack Dr. Finck, 
berlini magántanár által nézette át és egyes stiláris 
módosításokat eszKÖzőlt rajta. 

Hogy az örmény szöveg tényleg szent Irenaeusnak 
Eusebios által említett müve, minden kétségen fölül áll. 
Az iratka végén a szerző a keresztény hitet támadó 
eretnekségek rövid fölsorolása alkalmával utal a «hami-
san nevezett tudomány megcáfolására és leálcázására» 
írt művére, mi tudvalevőleg az «Adv. Haereses» néven 
ismert munka tulajdonképeni cime ; azonfölül az örmény 
nyelven megmaradt könyv és az «Adv. Haereses» cimű 
vitairat párhuzamos helyei érintkező pontjainak száma 
oly tetemes, hogy már ez a körülmény is a szerzők 
azonossága mellett szól. 

Az «Adv. Haereses» említéséből azt kell következ-
tetnünk, hogy az «apostoli prédikálás bizonyítása vé-
gett» írt mű az előbbi után íródott. Markianos szemé-
lyéről különben, a kihez az iratka intézve volt, mit sem 
tudunk. 

Térjünk át ezek után a mű tartalmának ismer-
tetésére. 

1 V. ö. Zubriczky : Szent Irén lyoni püspök életének chronoló-
giája. Esztergom, 1903. 21 1, 

2 A német theologiai szakirodalomban Die Paulikaner im 
Byzantinischen Kaiserreiche, Leipzig, 1893, cimű monographiájával 
jó nevet szerzett magának. 

8 Igen hasznos munkát végzett Die armenische Kirche in 
ihren Beziehungen zu den syrischen Kirchen, Leipzig, 1904. cimű 
müvével, melyben az örmény kereszténységnek a szyr monophysiták-
hoz való viszonyát fejtette ki. 

Az iratka 100 rövid fejezetből áll ; célja, a szerző 
saját szavai szerint, az, hogy Markianost a keresztény-
ség igaz voltáról lehetőleg rövid uton meggyőzze. 
A könyv gondolatmenete csaknem teljesen ugyanaz, 
a melyet az egyház az elemi hitoktatás keretében mai 
nap is használni'szokott : közli a hit elemeit, a Szent-
háromság tanát, elmondja a kinyilatkoztatás történetét 
egészen Dávidig és miután előadta, hogy Dávid házá-
ból származott a megígért Megváltó, a próféták iratai-
ból kimutatja, hogy Jézusban beteljesültek az ószövet-
ség összes ígéretei és így Jézus az Isten által megígért 
Üdvözítő, a ki praeexistentiájánál fogva Isten, Isten fia. 

Egyben legyen szabad az iratka bővebb elemzé-
sébe is belebocsátkoznunk és egyes fontosabb helyeinek 
megbeszélésére is kiterjeszkednünk. 

Az ember, úgymond szent Irenaeus, testből és 
lélekből áll; ha az ember üdvözölni akar, mind a ket-
tőt tisztán kell tartania és a szennytől megóvnia. (2. §.) 

A hit kánonja : Istenben hinni és őtőle félni, a hit 
üdvösségünk megőrzője és fentartója, (3. §.). a hit 
kánonja a keresztségben foglaltatik : hinnünk kell az 
Atyában, a ki minket teremtett, a Fiúban, a ki önma-
gában mindent összefoglalt1 és a Szentlélekben, mert a 
Szentlélek a Fiúhoz, a Fiú pedig az Atvához vezet minket. 
( 6 - 7 . §) 

Az Atya a világ teremtője. (8. §.) A világot hét ég 
veszi körül, melyekben az angyalok laknak és Istent szü-
net nélkül imádják. 

A hét ég nevei : Sapientia, intellectus, consilium, 
fortitudo, scientia, pietas, timor Dei. (9. §. v. ö. Izaiás 112) 

Az Istennek földi képmása az ember, kinek testét 
az Úr a föld legtisztább és legfinomabb alkatrészeiből 
saját kezeivel formálta (10. §.), a föld urává tette és 

1 E szavakban Irenaeus egész theologiajának alapgondolata 
rejlik, az úgynevezett àvaxscpaXatooi; tana, melyet az ö nyomán 
számos keleti atyánál találunk. E tan szent Pálnak az Ephezusiak-
hoz írt levelének azon szavaiból fejlődött, melyek értelmében Isten 
az ö akarata szerint Jézus Krisztus által fogadott fiaivá tett minket. 
Jézusban bírjuk a kegyelmek teljét, a ki által Isten akaratának tit-
kát közölte velünk, az idők teljében, hogy ö benne mindent össze-
foglaljon (ávaKScpaXaicóaaaS-ai та rcávxa év тф ХР1ЭТФ 11)- E kifejezés-
nek több értelme van : jelent 1) ismétlést (recapitulare ; ezzel a 
szóval fordítja Florinus is); 2) jelent összefoglalást, 3) jelenti bizo-
nyos gondolatoknak egy közös elvre való visszavezetését. (C. Mol-
witz, De üvaxs^aXaicóaeio; in Irenaei theologia potestate, Dresden, 
1874. p. 2 sqq.) A gnosztikusok e helyből kiindulva azt tanították, 
hogy Jézus földi életének eseményei a pleromából emanáló aeonok 
történetének ismétlése és ezen az alapon az evangéliumokat symbo-
likusan értelmezték. (A. Haereses I. 1, 5 ed. Harvey I. 29.) Irenaeus 
ennek az értelmezésnek jogosultságát nem veti el egészen, mert az 
àvaxecpaXaiwaiç ő szerinte is ismétlést, recapitulációt jelent ; nála 
azonban Krisztus, mint második Ádám, az első Ádám életét ismétli 
meg a megtestesüléskor; ép azért szent Irenaeus bizonyos párhuza-
mot lát Ádám és Krisztus, Éva és Mária között (A. Haereses III, 30 
köv. ed Harvey II, 120) ; a gnosztikusok hermeneutikáját gyökerében 
elutasítja, mint alaptalant. (Adv. Haer, II, 38, 1 ed. Harvey I. 313.) Az 
àvaxsçaXaiiuaiç másik értelme, melyben összefoglalást jelent, a meg-
váltás fogalmának megállapításában játszik nagy szerepet. A gnosz 
tikus tan szerint azős bün az isteni eredetű és természetű léleknek az 
anyaggal, a testtel való természetellenes egyesülésében áll ; a 
megváltás tehát e természetellenes egyesülés fölbontása és a 
léleknek a itXipo)(ia-ba való visszatérése volna. (Adv. Haer. I, 1, 3. 
6. 12. és másutt.) Szent Irenaeus ezzel szemben azt tanítja, hogy 
Jézus tulajdon vérével váltott meg minket és ezzel az Istentől elide-
genedett embert hozzá visszavezette, lAdv. Haer, V, 1, 1. 2.) vagyis 
azt, a mi természetellenesen szétvált, egyesítette. 
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hogy örömteljesen növekedjék, egy minden jókkal meg-
áldott helyre, a Paradicsomba helyezte1 ; ott társat is 
adott neki Éva személyében, a kivel Ádám gyermekded 
ártatlanságban élt mindaddig, mig az Isten által belé-
lehelt lehelletet birta.2 (11—14. §.) 

Hogy az ember el ne bizakodjék és ne gondolja, 
hogy ura nincsen, Istentöl törvényt kapott, melynek 
értelmében a Paradicsom egy fájától tartózkodnia kel-
lett volna. E parancs betartása halhatatlanságot biztosí-
tott volna neki. Am a sátán, a ki maga lázadt föl elő-
ször Isten ellen, az embert is föllázította, majd pedig 
Ádám bukása után Káint testvérgyilkosságra ingerié ; 
azonfölül a bukott angyalok az emberek leányaival 
összekeveredtek, fiaik az óriások. A bukott angyalok 
gonosz tanításokkal kedveskedtek feleségeiknek: meg-
ismertették velők a füvek természetét, a festést, a ken-
dőzést, a bájitalok hatásait és végre bálványimádásra 
tanították őket.8 (15—18. §.) 

Minekutána a gonoszság az egész földön elterjedt, 
az Úr a vízözönnel sújtotta a földet, melyből csak Noe 
menekült meg; de Noe fiainak egyikét is érte Isten 
átka, mely Chamról a kananitákra szállt át, kiket Isten 
tizennégy nemzetség után az Izraelitákkal letaroltatott. 
(19—21. §.) Ádámtól Noéig az emberiség vegetáriánus 
volt ; a vízözön után az Úr a húsevést rendelte el. 
(22. §.) 

A szerző azután áttér a zsidó nép történetére és az 
isteni kinyilatkoztatás egyes fázisait ecseteli Dávidig ; 
és miután röviden megemlítette, hogy a próféták taní-
tása értelmében az Üdvözítő test szerint Dávid törzséből fog 
származni (23—31. §.), röviden kifejti az àvaxsçaXatwatç 
Krisztusi művét, párhuzamot vonva az első és a máso-
dik Ádám között (32—36. §.) ; kifejti Krisztus emberi 
természetét és föltámadásának tényét ; hangsúlyozza 
Krisztus emberi természetének a megváltás művével 
való összefüggését, a mennyiben az egyiknek tagadásá-
val a másik jelentősége is megszűnik. (37—39. §.) 

A megváltás célja tehát Istennel közösségbe lépni 
és az àyd-a,paix, a romlatlanság részesévé lenni. A mózesi 
törvény ehhez nem nyújtott módot, ez a próféták által 
megígért Megváltó nagy műve volt. Krisztus mellett 
tanúskodik keresztelő szent János, a ki eljövetelére a 
népet előkészítette. Krisztus tanúi az összes tanítványai, 
kiket a világba küldött, hogy a hit, remény és szeretet 
által a nemzeteket a föltámadás erejénél fogva az örök 
élet részeseivé tegyék. Isten országának tagjává lenni 
annyi, mint lélekben is föltámadni a Szentlélek ke-
gyelme által, melynek Jafet áldásánál fogva mindenki 
részese lehet. (40—42. §.) 

Ez után a szerző áttér annak kimutatására, hogy 
Jézus a próféták által igért Megváltó és mint ilyen 
praeexistens ; ha pedig praeexistens, nem lehet ember, 

1 E hely szerint a Paradicsom a földön lett volna; Adv. Haer. 
V, 5, 1 (ed. Harvey II, 331.) úgy beszél a Paradicsomról, mint valami 
égi helyről, 

2 Értve a «spiraculum» alatt a Szentlelket. V. ö. Adv. Haer, 
V, 6, 1 (ed. Harvey II, 333—335. Ugyanezt a tant hirdeti Tatián is 
(C. Graecos, 13-15. §§.) 

3 Ez nem annyira haggadikus hagyomány, mint Harnack véli, 
hanem valószínűleg Henoch könyvéből vett hely 7i. Hasonló elbe-
szélésekre vonatkozólag 1. Grünbaum : Neue Beiträge zur semitischen 
Sagenkunde, Leiden, 1893. 73 köv. 1. 

hanem Istennek kell lennie, következőleg: «Úr az Atya 
és úr a Fiú ; és Isten az Atya és Isten a Fiú és az Isten-
től született Isten ; ennélfogva léténél és lényegének 
erejénél fogva egy Istent kell ismernünk, ellenben meg-
váltásunk oikonomiája szerint úgy Fiút, mint Atyát». 
(47. §.) E hely talán a legfontosabb az egész műben ; 
bámulatos hasonlósága a nikeai Credoval fölötte szembe-
tűnő. Harnack ugyan bizonyos modalizmus-félét lát 
benne, de aligha van igaza. Abban az időben az isteni 
személyek kölcsönös viszonyának tana még nem volt 
theologiai meghatározásokkal körülbástyázva. Érthető 
tehát, hogy Irenaeus nem elég találóan fejezte ki magát. 
Ha azonban modalismust akart volna tanítani, aligha 
törekedett volna oly annyira arra, hogy az Atya és Fiú 
consubstantialitását (egylényegűségét), nevezetesen a Fiú 
praeexistenciáját (előbb létezését) kimutassa; azonfölül 
szent Irenaeus az Atyát és Fiút folyton-folyvást meg-
különbözteti és így, ha a két isteni személy között fönn-
forgó különbséget az üdv oikonomiájában keresi, ezt 
is bizonyára csak azért teszi, mert a különbség e téren 
a legszembetűnőbb, a legkönnyebben fölfogható. Hiszen 
még mai nap is az elemi hitoktatásnál úgy tesszük 
érthetővé a gyerekeknek a dolgot, hogy azt mondjuk : 
az Atya teremtett minket, a Fiú megváltott, a Szent-
lélek pedig megszenteli Ezek a kifejezések szintén 
az üdv oekonomiájára vonatkoznak s mind a mel-
lett senkinek eszeágába sem jut modalismust keresni 
bennük. 

Egyáltalában Irenaeusnak ez az újonnan fölfedezett 
műve, ha semmi ujat sem tartalmaz is, theologiai szem-
pontból egyike a keresztény ókor legbecsesebb irodalmi 
termékeinek. E könyvből látja az ember, mily bámu-
latosan hasonlít a mi hitünk e régelmult idők Credójához. 
A kifejezések itt-ott változtak, de a dolog, a hitigazság, 
mai napig ugyanaz, mint azt az egyház szent Irenaeus 
korában vallotta és hirdette. Fokozza e mű becsét az a 
körülmény, hogy benne nem a hittudós beszél hozzánk, 
hanem a hivő keresztény egyszerű, keresetlen szavaival. 
Ilyen munka az első két századból vajmi kevés maradt 
ránk. Lehetetlen megindulás nélkül végigolvasni e kis 
iratka meggyőző és mégis oly világos előadását s egy-
úttal fölemelő ránk nézve az a tudat, hogy a keresz-
tény katholikus anyaszentegyház tizennyolc század 
múlva sem távolodott el a keresztény igazságnak s a 
krisztusi életnek attól az eszményétől, melyet a lyoni 
egyház e szellemóriása rajzolt kortársainak lelki 
szemei elé. 

Kánontörténeti szempontból említést érdemel, hogy 
szent Irenaeus Baruch levelét,1 a Bölcseség könyvét,2  

s Hermas Poimen-jét3 idézi benne. Előfordul benne 
még néhány állítólagos apokryph idézet is,4 de úgy 
sejtjük, hogy ezeket később sikerűi föltalálni és azono-
sítani. 

Az örmény fordítás egyébként alighanem másod-
kézből, tudniillik szyr fordítás után készült. A kiadók 
ugyan azt hiszik, hogy az örmény fordítást görög szö-
veg nyomán csinálták és egy helyre hivatkoznak, a hol 
a Gen 1,-t olvassuk görögös átírásban : «Baresit bara 
elowim basan benuam samentares». Szerintük e szavak 

1 329—4i v. ö. a 97. §. 3 Mand. 1. v. ö. a 4. §. 
S 17 v. ö. a 9. §. 4 A 43., 77., 78, §§-ban. 
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csak görög átírásból származhattak. Azt hisszük azon-
ban, hogy ez a föltevés nem igazolható. A hely annyira 
el van ferdítve, hogy eredetét meghatározni alig lesz 
lehetséges. Viszont ha tekintetbe vesszük, hogy egy más 
helyen Malakiás egy helyét úgy idézi : «a mint az a 
dodekapropheton angyal-könyvében van megjósolva», 
nem zárkózhatunk el attól a következtetéstől, hogy a 
fordítás egy szyrül tudó, de theologiai szempontból 
képzetlen ember műve, a ki a próféta nevét (Mal'aki) 
a mal'aka (angyal) szóval összetévesztette. 

Kmoskó Mihály dr.1 

P á l y á z a t i h i r d e t é s . A budapesti kir. magy. 
tudományegyetem hit tudományi kara pályázatot hir-
det a következő tételre : «Eredeti források alapján s 
a tudomány mai színvonalán ki kell mutatni a keresz-
ténység természetfölötti eredetét történelmi lefolyá-
sában, okaiban és tényezőiben, tekintettel az u jabb 
tévedésekre, különösen azokra, melyek a keresztény-
ség tanait és intézményeit pusztán természetes és 
fokozatos fejlődés, valamint synkretismus út ján 
zsidó és pogány elemekből, a kor viszonyaiból származ-
tatják.» A munka a művelt közönség igényeihez legyen 
szabva, és az alapító szándéka szerint irodalmi 
értékű magyar nyelven irva. Egy kötetnél (500-600 
nyomtatott lapnál) többre ne terjedjen. A pályamű 
idegen kézzel olvashatóan irva, a szerző nevét rejtő 
zárt jeligés levélkével, 1909. december 31-ig, a hit-
tudományi kar hivatalánál nyúj tandó be. Pályadíj 
(2000) kettőezer korona. 

A nyertes szerző köteles művét nyomtatásban, 
külön könyv alakjában vagy folyóiratban közzétenni. 

Kelt Budapesten, 1908. június 10-én, a hit-
tudományi kar VIII. rendes üléséből. 

Kiss János dr. 
hittudománykari dékán. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagyságos Szerkesztő Úr I Engedelmet kérek, hogy 
egy icipici dologgal ide furakodom a «Religio» 
hasábjaira és egy kis kavicsot peckelgetek ott, ahol 
tudós férfiak mázsás sziklákat hengergetnek ; de kény-
telen vagyok vele, szóvá kell tennem egy dolgot, 
mely régóta fúr ja az oldalamat. 

Katholikus ember vagyok. Figyelve, szemlélődve 
já rom az élet útját. Szeretném, ha mindenüt t és 
mindenben helyesen já rnánk el a katholikus érdekek 
szempontjából. Felszedek, megforgatok elmémben 
egyes apró dolgokat, melyekkel az élet tele van, s a 
melyek az életet teszik. Egy iljen csöppentés dolgot 
kívánok szóvá tenni. 

Szokása a mi kath. lapjainknak, hogy néha 
napján leközölnek egy-egy cikkelyrészietet a «Nép-
szavából», a «Typografiából» vagy más szociál-

1 ízelítő abból a nagy munkából, mely a külföldi tudós irodal-
makban folyik. ' Szerk. 

demokrata lapból. Ezek a cikkelyek rendesen a leg-
förtelmesebb gyalázkodást tartalmazzák Isten és vallás 
ellen ; a legmocskosabb szavakkal illetik a nekünk 
legszentebbet: az Úr Jézust és az ő Szentanyját. 
Máskor ismét szószerint leközlik a törvényszéki rovat-
ban valamely véresszájú szociálista szónok inkrimi-
nált beszédjét, a mellyel hallgatóit a trón és oltár 
ellen uszította. Én ezeknek a dolgoknak leközlését 
kivált a néplapokban, — n a g y ügyetlenségnek 
tartom. S megvallom, mikor ezen reprodukált 
ocsmányságokat lapjainkban olvasom, mindenkor 
boszúsággal teszem le őket. Miről jó ez? — kérdem 
magamban. Mi szükség a «Népszava» undokságait 
beadni a mi j ó népünknek? Mit használ a kath. 
ügynek és hitéletnek, ha megtudja, hogy a szociálista 
újságok az Úr Jézusról mint törvénytelen zsidó-
gyerekről irnak. Igaz, ezektől a szörnyű isten-
káromlásoktól bizonyára megborzad az ember, a 
hatása azonban nem az, a mit a szerkesztőségekben 
esetleg várnak tőié : az olvasott szörnyűség ott motosz-
kál az olvasó fejében, és feldúlja lelki békéjét s talán 
hitében is hajótörést szenved. Hogy a kath. újságok 
kinek tesznek szolgálatot ezen cikkek leadásával, 
megítélhető abból, hogy a «Népszava» akárhányszor 
megköszöni a leközlést, mert így, mint magát kifejezi, 
a papi maszlagon élő sötét fejekbe is bejut legalább 
némi kis világosság. 

Nem tudom mi a t. szerkesztő úr véleménye a 
felhozott dologról, de hiszem, hogy igazat ad nekem. 
Én hiszem és tudom, hogy lapjaink szerkesztői a 
kérdéses cikkeket nem rossz szándékkal közlik, a 
baj az, hogy az eredmény rossz, azért hát jövőre 
kérjük, hagyjanak fel ezzel. Egy fővárosi. 

* 

A levelező úrnak óhaját természetesen mi is 
helyeseljük. A betegséget okozó bacillusokat nem 
terjeszteni, hanem legalább is elszigetelni szokás, 
így kell eljárni a szellemi járványok terjesztőivel 
szemben is. Az u jabban felburjánzott sajtóban a 
kulturális haladás, a műveltség s az igazságszeretet 
hátratolói jelentkeznek, a szenvedélyek uralma kap 
lábra, ebben legkevesebb a mit tehetünk, ha saját 
területén hagyjuk. Az ilyenek terjesztését tehát, ha 
okulás látszata alatt is, semmi józan érdek nem javalja. 

Mivé lelt ú jabban a mi egykoron komoly sajtónk, 
különösen az ú. n. boulevard-lapok keletkezésen óta ? 
Szenzáció- és botrányhajhászás, szóval a minden 
áron való kelendőség az egyetlen cél, a mit ismer. 
Félbenmaradt tanulók, a «mi van eladó?» képzetlen 
és könnyen élni vágyó emberei tolulnak oda, a kik 
nem ismernek tudományos és erkölcsi elvet, nem a 
szellemi javakat, hanem sáska módjára pusztítanak 
mindent, csak pillanatnyi hasznuk legyen belőle. 

Ha eszmét vesznek gyarló tollúkra, az nem va-
lamely eltérő nézet komoly fejtegetése, hanem erő-
szakos, brutális támadása embereknek és intézmé-
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nyeknek. nem toll, hanem karó forog kezükben, 
mellyel nem meggyőzni, hanem leütni akarnak. A mit 
eddig korcsmában végeztek a duhaj legények, az most 
divattá lett a sajtóban s épen abban, melyben a 
könnyen megtéveszthető alsóbb nép szenvedélyeire 
spekulálnak. Kezükben eldurvul a stilus, a hiradás 
s a köznapi kérdések tárgyalása. Ápolják, növesztik 
az aljas szenvedélyeket, a helyett hogy fékeznék, 
nevelnék. Kevés dolgot hamisítottak meg annyira, 
mint a sajtószabadság szent fogalmát. 

Kell hogy ebben idővel fordulat álljon be, mert 
a józan észnek végre is győznie kell. A törvény-
hozásnak kell a sajtó kinövéseit lenyesnie, mert az 
ilyen eldurvulás nem állhat a köz érdekében. Mikor 
következik ez be? nem tudjuk, de be kell követ-
keznie; addig azonban a kath. sajtó ellenható eszköz 
legyen, ne pedig ilyenek terjesztője. Szerk. 

Természettudományi levelek• (IX-> 
Kedves Barátom ! A chémikus vezet bennünket 

legközelebb a teremtés gondolatához. Míg a geologus 
és a palaeontologus csak a Föld legősibb rétegei által 
tanúsított azt a lényt konstatálja, hogy a Földnek 
volt kezdete és hogy az életnek, a lényeknek is volt 
kezdetök : addig a chémikus az anyagot alkotó eleme-
ken (hidrogén, oxigén, sulfur stb.) nyilván kimutatja, 
hog)' azok mind készített cikkek. Bizonyítja ezt affi-
nitásuk, vegyülési módjuk és bizonyítják fajsulyi 
törvényeik. Minden meg van bennük határozva szám, 
súly és mérték szerint ; vegyülésük s ennek folytán a 
testek kialakulása csak úgy mehet végbe, ahogyan 
végbemegy. Senki azon nem változtathat. 

Már pedig ismétlem, a ki az elemek eme tulaj-
donságait meghatározta, az az elemeknek létet is 
adott, mivel azok a tulajdonságok maga az elemek 
legsajátosabb természete. Nem időbeli, nem későbbi 
járulék, hanem maga a lényeg, a mi által az elem 
az, a mi. Az anyagot tehát az időben hátratolni, bi-
zonyos nagyítással öröknek mondani, mint a monisták 
teszik, nem segít semmit. Ez csak a kérdés elodá-
zása s nem megfejtése; az elem készített cikknek 
marad akkor is s készítője után kiált. 

Plate egyszerűen odadobta az örök anyag gon-
dolatát, de érezzük beszédén, hogy őt sem elégítette 
ki, csupán azzal nyugtatta meg magát, mint mondja, 
hogy ha «az anyagot létrehozó teremtést el is fogad-
nók, az úgy sem volna magyarázat». Értjük mit 
akar mondani, lia nem is világosan fejezi ki magát. 
Azt akarja mondani, hogy tapasztalatunk szerint a 
jelen természet folyamában semmiből semmi sem 
lesz, vagyis hogy akár a természeti erő, akár az ember 
működését nézzük, tapasztalataink szerint mindkettő 
csak a meglevő s előtte fekvő anyagot formálja és a 
meglevő anyag nélkül semmit létrehozni nem képes. Ez 
úgyis van. Csakhogy a teremtéshez másfogalmatkötünk, 
mely a következő elmélődésen alapszik. Az egész 

mindenség tudomásunk szerint ilyen «készített cik-
kekből», szóval elemekből áll. Ez az egyik tény. 
A másik a célszerűség. A célszerűség, melynek ez az 
egész mindenség s annak a berendezése hódol, az 
egész világot átfogó, rendező, végtelen bölcs észt téte-
lez fel, miután minden okozat megfelelő okot kíván. 
Berzsenyiként (s itt a költő csodálatos módon talál-
kozik a természettudóssal): A szélvészek bús harca, 
az égi láng villáma, harmatcsepp, virágszál hirdeti 
nagy kezed alkotásit. Már most e két tény alapján 
tovább így okoskodunk. Az ész, a bölcseség a szel-
lem tulajdona, mivel az anyag elvonni, rendezni, 
következtetni nem tud. Tehát a végső ok : szellem. 
Ez a végtelen absolut lény : az Isten. Már most vég-
telen különbség lévén Isten és ember között, követ-
kezéskép végtelen különbségnek kell lennie a kettő-
nek a működése között is. Az Isten végtelenül több, 
mint a magunkfajta ember. Ha az ember nem tud 
máskép alkotni, mint hogy az előtte fekvő anyagba 
új formákat önt, Isten azzal több, mint az ember, 
hogy neki anyagra nincs szüksége, akaratának min-
denható erejével a nem létezőt hívja létre. Ezt a 
működést nevezzük teremtésnek. 

Ebbeli következtetésünk ésszerű és indokolt. Az 
ész, támaszkodva a természet tanúságaira, végtelen 
különbséget lát Isten és ember között ; már most mi-
ben nyilatkoznék az, ha az Isten is csak úgy működ-
hetnék, mint az ember? Különbségnek kell lenni. 
Istent jellemzi a teremtés, az embert az alkotás, ez 
lényegük szükségszerű következménye. íme a gondol-
kodó ész így jut el a teremtés fogalmához, melyet 
elképzelni ugyan nem tudunk, mert képzeletünk a 
tapasztalt dolgokhoz kapaszkodik, de elgondolni 
igenis tudjuk. Nem magyarázat ez a szó megszokott 
értelmében, hanem észkövetelmény, melybe az emberi 
ész a végtelen Lényre vonatkozólag megnyugszik. 
Tapasztalatot csak akkor kívánna az ész, ha be nem 
látná az Isten és ember között fennforgó végtelen 
különbséget, mely kell hogy működésükön is nyilat-
kozzék. Innen értjük, miért hogy a legnagyobb fiziku-
saink vallásos emberek voltak s a nagy Newton 
annyira át volt hatva ennek a tételnek az igazságá-
tól, hogy megemelte kalapját, valahányszor Isten nevét 
említette. 

Azt mondtam, hogy a teremtésnek nevezett isteni 
ténykedést elképzelni nem tudjuk, de elgondolni 
igenis és pedig azért, mivel a képzeléshez tapasztalat 
szükséges, az elgondoláshoz ellenben az, hogy a gon-
dolatba fűzött elemek között ne lássunk ellenmon-
dást. Már pedig a mint a természet útján (szent Pál 
szerint: per ea quae facta sunt) sokat ismerünk meg 
Istenről, ámbár lényege előttünk felfoghatatlan marad 
(természetben is sokat ismerünk, a mi van, ha mind-
járt nem is tudjuk: hogyan van, pl. az elektricitas, a 
fény stb.); úgy azt is belátjuk, hogy a végtelen lény-
hez végtelen értékű cselekvés illik, ha módját nem 
is tudjuk megjelölni. Kimérte Isten a tudás határait 
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s a bölcsektől elfödte fönséges titkait. Ismeretünk 
róla a fölfogásig csak akkor emelkednék, ha mi is 
istenek volnánk, mert a végtelent csak végtelen lény 
fogja föl, csak ilyenek vannak egymáshoz mérve. 

Magyarázattal, a szó közönséges értelmében, a 
tudomány sok más kérdésnél sem szolgál és nem is 
fogja megadni soha, véges, korlátolt természetünk 
ennek örökre határt szab. Haeckel «Natürliche 
Schöpfungsgeschichte»-jét olvasván, kiváncsi voltam, 
anyagelvi létére hogyan oldja meg az ember kelet-
kezését az anyaméhben, lévén az kapcsolatos a lélek 
kérdésével. A felelet az, hogy a jó Haeckel egyszerűen át-
siklik az alapvető kérdésen, nincs szava, da^itána aztán 
a kész ember körül megint sokat beszél, j á r a szája. 

Tehát Plate amaz eljárása, hogy mivel szerinte 
a teremtést elfogadni amúgy sem magyarázat, nem 
indokolja azt, hogy az örök anyag fizikailag képtelen 
hipotéziséhez menekü l jünk ; mivel ha nem is magya-
rázat, a minőt sok más kisebb jelentőségű kérdésnél 
is nélkülözni vagyunk kénytelenek, de észkövetel-
mény, mely, a végtelen lény működéséről, illetőleg 
az alapanyag létrehozataláról lévén szó, az észre 
nézve teljesen megnyugtató. 

Jöjjünk már egyszer tisztába a helyzettel. A ke-
resztény világnézet soha sem mondta azt, hogy ő 
mindent megmagyaráz; hanem azt állítja, hogy a ki-
indulási pont, a melyre támaszkodik, ésszerű és 
hogy annak helyébe más ésszerű, észnek megfelelő 
alapot állítani nem lehet. Világosan megmondta 
Wasmann Pla tenak: Eine Weltanschauung ohne 
Voraussetzung gibt es einmal nicht. (16. 1.) A keresz-
tény világnézet is, ha úgy tetszik, hipotézisből, a sze-
mélyes Teremtő fölvételéből indul ki s ezzel meg-
fejt mindent. De ezt az egy hipotézist minden támo-
gatja, amit a természetről t udunk ; ellenben a 
monisták kénytelenek a hipotézisek egész sorához 
menekülni, melyeknek (örök anyag, spontán gene-
ráció, törvények törvényhozó nélkül, rend eszes 
rendező nélkül stb.) minden ellent mond, a mit a 
természetről tudunk és a mi az ész belátásához kö-
vetelményként kívántatik. 

A «teremtés» kemény fogalom. Wie etwas, was 
vorhin nicht da war, ins Dasein treten, aus nichts (e 
nulla causa materiali) werden kann, das können wir 
uns mit unserer Phantasie nicht vorstellen. (19. 1.) 
Nem tartozik a természet már beállított mai mene-
téhez, hanem a kezdethez, melynél nem voltunk. 

így mérlegelje kérem a két világnézet kiinduló 
pont já t : a személyes teremtő Istent vagy az örök 
anyagot s akkor be fogja látni, melyik részen van 
az ember által elérhető igazság. 

Még van mondanivalóm a monisták többi hipo-
téziseiről, valamint az ember befoglal hatóságáról a 
származástanba, hogy kívánságának teljesen eleget 
tegyek. Erdekesebbnél-érdekesebb kérdések ezek a 
tudomány világánál. De ezekről majd csak szeptem-
berben folytatjuk az eszmecserét. Adieu, üudek. 

M. Bárót. Az állami polgári iskolában a kath. hittani 
vizsgán elnökölhet-e a református tanfelügyelő, jóllehet a 
helybeli esperes jelen van ? A kérdés, így föltéve, a gyakorlat-
ban kanapépörre vezet, ha a ref. tanfelügyelő tapintata meg 
nem előzi a helyzetből támadható bonyodalmat s ha ő maga 
nem látja a dolog természetéből folyó illetéktelenségét, mert 
hiszen országszerte tudva van, hogy a polgári és a közép-
iskolai kath. hittani vizsgákon a püspöki biztos elnököl, lévén 
a vallásoktatás a törvény szerint a «felekezetek» ügye. Rá 
nézve tehát a helyzet világos. A konkrét eset után legcél-
szerűbb azt a püspöki hatóság tudomására hozni, mely 
aztán a minisztérium útján elejét veszi az ilyen ritka esetek 
ismétlődésének. 

Z. S z é k e s f e h é r v á r . A Vörösmarty szülőhelyére (Kápol-
nás-Nyékre) tett diák-kirándulás alkalmából hozzám intézett 
üdvözletükért hálás köszönetet mondok. Jó a serdülő ifjú-
ságot, kivált napjainkban, annak életére emlékeztetni sokszor, 
a ki «soha nem játszott sem más, sem a maga szivével.» 

P. T e m e s v á r . A kateketikai tanfolyam vidéki látogatóit 
a kereskedelmi minisztérium menetdíjkedvezményben része-
sítette, hogy az illetők Budapestre és vissza a m. kir. állam-
vasutak és a kezelése alatt álló helyi érdekű vasutak tekin-
tetbe jövő vonalain az I. és II. kocsiosztályban a közvetlen 
alsóbb kocsiosztályra váltott egész menetjeggyel, a III. kocsi-
osztályban pedig félárú II. osztályú menetjeggyel utazhatnak, 

M. Nyitra. Névnapi üdvözlet alapos ethikai tanulmány 
beküldése mellett, ez az, amit köszönettel fogad a gondokkal 
terhelt szerkesztő. 

M. Sátora l jaújhe ly . Az egypár év előtt megindult s ma 
ismét pihenő naptár-egyesítési kérdés alapos megvilágositása 
fölötte óhajtandó volna. A görög és latin szertartású katholi-
kusok e pontban való közeledésében fontos vallási, társadalmi 
és nemzeti érdeket látok. Az erre vonatkozó s a szünidő alatt 
elkészített tanulmányt szeptemberben lehetne közölni s esz-
mecsere tárgyává tenni a «Religio»-ban. Az ügy ismerete önt 
erre hivatottnak mutatja. 

II. B u z e u . (Románia.) A bélyegtöbblet 1 kor. 30 fillér. 
Különben hivatásához szerencsét kivánok; energia sok ta-
pintattal egyesítve eredményhez szokott vezetni a nehezebb 
ügyekben is. 

I. T ó t s ó v á r . Kedvesen esik ragaszkodása a «megfizethe-
tetlen lap»-hoz, kérését is teljesítem, csak volnának többen, 
a kik megfizethetőnek is tartják, mert a nyomda a platoni-
kus szimpátiákat nem akarja tőlem pénz helyett elfogadni, 
hanem igen prózailag hangzó üzleti nyelven beszél velem, 
a ki életemben nem voltam üzlet-ember. 

P . S o p r o n . A dekretum felfüggesztése annyi, mint hogy 
hat hónapon belül a püspökök dispenzálhatnak alóla. 

A «Religio» következő száma szept. 6-án jelenik meg. 

TARTALOM. Kódexirodalmunk értékelése. Vargha 
Dámján dr.-tól. — Az uzsora és büntetése. II. (Vége.) 
Krüger Aladár dr.-tól. — Az új Syllabus dogmatikai 
jelentősége. V. (Vége.) Zubriczky Aladár dr.tól. — Az 
angliai katholikusok küzdelme iskoláikért. III. (Vége.) 
Jablonkay Gábor S. J.-től. — A sinai törvénylábiák. II. 
(Vége.) Zamboy Bélától. — Egyházi világkrónika. —y—la-
tól. — Irodalom. Közkeletű bölcseleti félszegségek. XIII. 
(Befejezés.) Bangha Béla S. J.-től. —Karapet: Szent Ireneus 
felfedezett irata. Kmoskó Mihály dr.-tól. — Pályázati 
hirdetés. — Levél a szerkesztőhöz. Egy fővárositól. 
Természettudományi levelek. IX. IJudektőt. — Telefon. 

Lnptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

S'cphaneum nyomda r. t. Budapest, VIIL, Szentkirályi-utca 2.V. 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A katholikus öntudat. 
Bégen volt, valamikor a IV. század második fe-

lében, hogy a barcinonai Pacianus (f 392-ben) egyik 
levelében magyarázta Sympronianusnak, mi jelentő-
sége van a «katholikus» elvezésnek. Az igaz, apostoli 
egyházat megkülönbözteti a szakadároktól. «Valamely 
népes városba bemenve, hol marcionitákat, apollina-
ristákat, cataphrygeket, novatianusokat s hasonlókat 
találok, a kik keresztényeknek nevezik magukat, 
népem egyházát hogyan találnám meg, ha nem ne-

' veznék katholikusnak ?» Azután pedig hozzáteszi : 
«Ne vedd tehát tőlem rossz néven testvér, keresztény 
az én nevem, katholikus a vezetéknevem ; az meg-
nevez, ez megkülönböztet ; ettől igaz hivőnek bizo-
nyulok, az csak általánosságban jelez engem.» 

Mindig ez a Pacianus ju t eszembe, valahányszor 
csak a kath. öntudatról van szó. Mai vezetékneveink 
úgy a XVI. század óta jöttek divatba; de ha a 
IV. században is az lett volna a szokás, a mi ma, 
Pacianus akkor is bizonyára azt mondta volna: ke-
resztény az én nevem, katholikus a vezetéknevem. 
Csupa tűz, csupa lelkesedés, csupa nyíltság ez a férf iú; 
földi hiúság nem ingerli, át van hatva vallásától, 
abban gondolkodik, abban él, a szerint méri magát, 
vezetéknevét is attól veszi. Ilyen pedig azért, mert 
volt katholikus öntudata. Egész jelentőségét abba 
helyezi, annak tudatába, hogy nem marcionita, nem 
apollinarista, nem cataphrygus, nem novatianus, ha-
nem az apostoloktól eredő egyház hive. Lezajlottak 
volt már a nagy üldözések, beköszöntött Nagy 
Konstantin korszaka, a ki belátta, hogy a katholiciz-
must letörni nem lehet, j obb lesz tehát az állam j a -
vára értékesíteni. Megtörött a pogányság, vele egyenlő-
rangú m á r a kereszténység. Pacianus tehát a vér-
tanuk unokája, ez magyarázza meg lelkületét s annak 
jellegző magas fokát. A milieu akkor még egészen 
olyan volt, mely kedvezett az ilyen jel lemeknek, 
szinte önként nevelte őket. 

Ma, az idők változása dacára, épen úgy be-
szélhetünk katholikus öntudatról, mint a IV. század-
ban. Sőt a vallási, a társadalmi, az állami viszonyok 
változása folytán, melyeket mind jobban át jár az 
indifferens gondolkozás, a vallási közönyösség szele, 

nagyon is beszélnünk kell róla, hogy a mit az élet, 
a milieu nem nyújt , azt tollal pótoljuk, elméleti fej-
tegetésekkel erősitsiik. Mert létjoga ma csak úgy van 
meg a katholikus öntudatnak, mint bármikor máskor 
az elmúlt századokban ; az alap is hozzá, hogy meg-
legyen, ugyanaz: a vallási igazság alapja, mely nem 
változott ; a szüksége is ugyanaz, mind egyesekre, 
mind a közre nézve, mint bármikor azelőtt, sőt a 
nagy eszmei megtévelyedések korában, midőn az 
emberek cél és hivatás nélkül kezdik já rn i az életet, 
talán még sokkal nagyohb, mint azelőtt. 

Mi az a katholikus ön tuda t? Tudata az egyesnek 
magáról, mint katholikus emberről. A mint van ka-
tonai, birói, atyai, rokoni, származási stb. öntudat, 
ügy beszélünk katholikus öntudatról is. Tudat ma-
gunkról, mint vallásilag másoktól különböző egyé-
niségről és ennek összes folyományairól : ez a katho-
likus öntudat. 

A katona, a ki tudja mit tesz az katonának 
lenni ; tehát a ki tudatában él annak, mivel tartozik 
állásának minden körülmény között úgy a magán-
életben, mint a szolgálatban, mint pedig a társada-
lomban ; a ki tudja, mivel tartozik annak a béke és 
háború ide jén ; mivel tartozik fellebbvalói és társai 
i rányában és ha eme tudatának megfelelően cselek-
szik is mindig, szóval, ha egész viselkedése katonai, 
arról azt mondjuk, hogy van katonai öntudata. Nem 
tartjuk polgári foglalkozású, magatartású embernek, 
hanem igazi katonának. 

Az ilyen öntudatban sok elem egyesül : ismerete 
és megbecsülése a saját állapotának, nemkülönben 
ennek megfelelő gondolkodás-, beszéd- és cselekvés-
mód a magán és nyilvános életben. Ha ezen elemek 
közül valamelyik hiányzik, fogyatékos az illetőnek 
öntudata. Csak ezen elemek összesége adja az egész 
embereket, az elemek hiányossága ellenben a fél- vagy 
épen a tucatembereket. Az ilyen öntudat megnyilatko-
zásában igen közel áll ahhoz, a mit jellemen é r tünk; 
csakhogy amannál még számba jön az alap s a ve-
zető elvek etikai értéke, a mi az öntudatnak külön-
féle árnyalatokat kölcsönöz. 

Ezen analógia alapján belemehetiink a katholikus 
öntudat részletesebb taglalásába. A katholikus öntudat 
eszerint tudata az egyesnek magáról, mint katholikus 
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emberről . Önértékelése vallási szempontból. Ismerete 
és megbecsülése a saját vallásának és vallási hova-
tartozásának, ennek megfelelő gondolkodás-, beszéd-
és cselekvésmód a magán és nyilvános életben és 
pedig minden körülmények között. A ki ennyire vitte, 
azt a szó teljes értelmében megilleti az «öntudatos 
katholikus» neve. Midőn a mult század 70-es éveinek 
elején a győzelmeitől megittasodott luth, vallású 
porosz hozta a katholikus alattvalók ellen az ú. n. 
májusi törvényeket s megindította az üldözést, a 
katholikus Windthors t odaállt Bismarck, a vas-
kancellár elé s szabadságot követelt lelkiismeretének, 
megbecsülést vallásának. Nem tévesztette s nem 
ijesztette meg az elkapatott ellenkező közvélemény» 
nem riasztotta meg az ellenség dölyfös tekintete, ő 
annak vallotta magát, a mi volt, megnyilatkoztatta 
katholikus öntudatát, mert volt ilyen neki. 

Mint lát juk az ilyen öntudatban harmonikusan 
ölelkezik az ember belvilága a külső viselkedésével, 
de csak akkor, ha gyökerei mélyen lenyúlnak a bel-
világban. Az öntudat, mint önismeret, legelőször is 
belső, lelki valami, külső jelentkezése csak folyo-
mánya a belső állapotnak. Nem lehet tehát annak 
«katholikus öntudata», a ki vallását nem, vagy nem 
jól ismeri, nem is lehet meg abban vallásának kellő 
megbecsülése, következéskép gondolkodás-, beszéd-
éscsefekvésmódja is hasonlókép olyan lesz: színtelen, 
sőt a sodró körülmények folytán nagyon könnyen el-
lenségessé válik. 

Mikor a közel lezajlott évtizedekben nálunk tö-
méntelen lett a színtelen katholikusok száma s a 
más vallásúak élénk öntudata folytán le is szorultak 
minden térről — mert a felekezetekben van öntudat, 
mint minden kisebbségben — akkor lehetett látni, 
hogy még történelmi tudatukat is elveszítették. El-
felejtették, hogy ebben a hazában, melyet a katholi-
cizmus fölnevelt és tett naggyá, őket illeti a vezető 
szerep, ha számbelileg nem is volnának túlsúlyban. 

Miként következett ez b e ? Azoknak a lelki ele-
meknek megfogyatkozása folytán, melyeknek, mint 
fönnebb kifejtettem, szintézise a kath. öntudat. Hogyan, 
hogyan nem, itt nem bolygatom, megfogyatkozott 
katholikusainkban vallásuk ismerete, meg lélektani 
szükségességgel annak kellő becsülése, következéskép 
elpogányosodott gondolkodás és cselekvésmódjuk is, 
mint hivalkodva mondták — százféleképen értel-
mezve a szót — liberális lett. 

És sajátszerű! nyomon kisérte őket a nemezis 
is, leszorultak minden térről, másodrendű polgárokká 
lettek ; mert midőn mindenkivel szemben liberális-
kodtak, magukkal szemben szörnyen illiberálisok 
voltak, egész az önmegfeledkezésig, a mit más elemek 
aztán gyönyörűen kihasználtak az állásokban, az isko-
lákban, a saj tóban, a bir tokban s minden befolyásban. 

De talán azt m o n d j a erre valaki, hogy az ilyen 
; öntudatosság, a minőt fejtegetek, veszedelmes másokra. 
- Hogy niindenkit kitúr maga mellől. Soha! Katholikus 

nemzeti királyaink idejében, midőn itt öntudatos 
katholikusok vezettek, a legtöbb betelepítés történt, 
voltak itt mindig más vallásnak is s mindenki meg-
élhetett i t ten; mert az öntudatos ember a mint ön-
maga számára megbecsülést követel, úgy mást is tud 
megbecsülni ; csak egyet nem tűr, nem tűri azt, hogy 
a kisebbségek önző módon mások kárával tobzód-
janak. Nem tűri, hogy a törzslakos kifosztva kény-
telen legyen e hazából, melyért ősei vérzettek, kiván-
dorolni s érdemetlen idegen elemek találjanak itt 
helyette boldogulást. Ezt a természeti erkölcsi rend 
fölforgatásának nézi. 

Valamint pedig nem szintelenség, hanem öntuda-
tosság illik a férfiúhoz, úgy ilyen katholikus öntudatot 
kívánunk mi a magyar katholikusoknak is. Ime, ön-
tudatunk megfogyatkozásával mennyire megfogyatko-
zott közéletünk etikai tar talma is ; köz- és magán-
életünkből micsoda Augias-istállója lett, melyben a 
förtelme: bűnök utálatossá teszik magát az életet is. 
Igen, mert egészséges közerkölcsöket teremtő Krisztus 
erkölcstana velejár vallásával, melyet elhanyagoltunk. 

Ha tehát a katholikus öntudat erősödését óha j t -
juk, meg kell szereznünk azokat a lelki elemeket, a 
melyeknek kitevője az ilyen öntudat. Ilyen első sor-
ban vallásunk ismerete tanaiban, intézményeiben, 
történelmében. Ez az alaphiánya embereinknek, ebben 
van a nagy megfogyatkozás, nem ismerik vallásukat. 
Már pedig nihil volitum, nisi praecognitum. Ebben 
a vallás támadói, a tévelyek terjesztői nagyban fölül-
multak bennünket . Lefoglaltak előttünk minden isme-
retterjesztő eszközt és azután ellenünk használták 
föl. Az iskolában, az irodalom- és a történet tanítá-
sában elhallgatnak mindent, a mi a katholikus alko-
tásokra vonatkozik, sőt még előítéleteket is ter-
jesztenek a katholikus egyház el len; a társulati föl-
olvasásokkal hasonlókép vagyunk és végre az em-
berek mindennapi olvasókönyve, a napi sajtó, kihull-
ván kezünkből, az ellenfélnek mindent fölforgató esz-
közévé lett. 

A restauráció is csak ezen az uton történhet. 
Pázmány kora azért volt erős, mert ugyanazon esz-
közökkel harcolt, melyeket az ellenfél fordított ellene. 
A szószék, az iskolai vallási oktatás, fölolvasások, folyó-
iratok, füzetes kiadványok és a napi sajtó lehetnek 
a mi eszközeink is vallásunk megismertetésére, melyet 
igazán csak ismerni kell, a "többit elvégzi ő maga, 
az igazság erejével hódít. 

Az eszközök nem újak, csak kezelésük legyen 
korszerű, nem nehézkes, hanem kedves, nem rideg 
és sablonos, hanem eleven, tudjunk a modern em-
bernek beszélni és írni. Legyünk mozgékonyak, utána-
nézők és minden alkalmat fölhasználók. A Pikler-féle 
«társadalomtudomány» emberei még juliusban és 
augusztusban is hirdettek fölolvasásokat Károly-körúti 
helyiségükbe: a világ keletkezéséről, az ember szár-
mazásáról, a történelmi materializmusról, mindig 
ugyanazokról a bizonyos témákról, melyekről most 
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sajnos, csak a «Religio» természettudományi levelei 
értekeznek egy bizonyos kimért körben. 

Ennyi ellenkező áramlat között óriási lelki erőre, 
nagy és korszerű munkára van szükség, mely mindig 
ott véd, a hol az ellenség támad. 

S hogy ez a vallásuk ismeretén és megbecsülésén 
sarkalló katholikus öntudat t ámadjon világi katho-
likusainkban, legyen meg az első sorban a vallás 
hivatott képviselőiben, a papságban. Az öntudatos 
katholikus pap egyénisége olyan, mint a szikra: he-
vétől hév támad, buzgóságát ól buzgóság kél, életet 
terjeszt és evangéliuma sokaknak, mert a példa job-
ban hat a betűnél is. Ha az utóbbi időkben javult 
a helyzet, ha világi katholikusaink soraiban szokatlan 
számmal megszaporodtak a hű katholikusok, a kik 
érdeklődnek egyházuk ügyei iránt, nemde a papság-
ban beállott jobbra fordulásnak kell köszönni? 

Parva sapientia regitur mundus . Egyházunkban 
megvan és mindig megvolt a regeneráló erő, az esz-
közök hozzá oly ismeretesek ; azután nem is olyan 
nehéz a katholikus öntudat ébresztése, szinte a köz-
állapotok silánysága figyelmezteti rá az idők járásá-
tól megviselt embereket. Általános az óhaj a jobb, 
az emberhez méltóbb állapotok után. A materializ-
mus nem embernek való dolog. És minél j obban 
rávezeti erre az embereket a sok keserű tapasztalat, 
annál fogékonyabbak lesznek a katholikus vallás 
megbecsülése iránt. Csak buzgó munkával szabadít-
suk föl az elméket a tévelyektől, a tettre kész akarat 
sem fog hiányzani. 

Boldog Gizela és árpádházi boldog Margit 
szenttéavatása. 

Korunknak egyik dicsérendő szokása, hogy meg-
menteni törekszik az ősöktől ránkmaradt becses em-
lékeket az enyészettől. Ez a lankadást nem tűrő szo-
kás ösztönöz minket is arra, hogy a szent Szűz két 
kiváló gyermekének, boldog Gizelának és árpád-
házi boldog Margitnak, elhanyagolt ügyét föleleve-
nítsük. 

Most, augusztus 11-én, vizsgálták meg hivatalo-
san Passauban boldog Gizela fölbontott sírját és 
ereklyéit. Megtalálták, mint mondják , a fölbontott 
sírban Gizela királynénk koponyáját s testének más 
csontjait ma jdnem teljesen épen. Mit szándékozik 
tenni ott a főtiszt, egyházmegyei hatóság, midőn ezt 
a vizsgálatot elrendelte, azt most még teljes egészé-
ben nem t u d j u k ; de meggyőződésünk az, hogy Gizela, 
a Passauban eltemetett fejedelemasszony, nem szent 
István királyunk jámbor neje. 

A főtiszt, egyházmegyei hatóság ellenkező véle-
ményben van s véleményének igazolására a n a az 
emlékkőre támaszkodik, mely Passauban az apáca-
fejedelem sírját fedi.1 A mi meggyőződésünk, hogy 

1 A passaui sír emlékkövén ez áll : Anno. di. MLXXXXV. 
non. May. o. venbl. domina. Gisula. soror, sancti. Hanricí. 

boldog Gizelánk Veszprémben temettetett el, szintén 
és pedig két emlékkő fölirásán is alapszik.1 

Hol az igazság? 
A passaui sírkő hitelességéhez sok szó fér, a 

mienk — mind a kettő — győztesen állotta ki a 
tudósok bírálatát. 

A passaui sírkő hitelessége ellen szól, hogy na-
gyon későre (1095-re) teszi Gizelának halála idejét, 
tehát halálakor számításunk szerint legalább is 
117 évesnek kellett a megboldogultnak lennie. Ez nem 
valószínű. S ha fontolóra vesszük, hogy szent István 
és szent Imre testének fölemelésénél sem honi író-
ink, sem a németek nem emlékeznek meg Gizeláról, 
azt kell tar tanunk, hogy Gizela szent István és szent 
Imre szenttéavatása alkalmával (1083-ban) már nem 
volt az élők között. 

Második okunk, mellyel bizonyíthatjuk, hogy 
Gizela a veszprémi egyházban van eltemetve, az, 
bogy II. Endre, midőn a keresztes hadjára tba ment, 
a veszprémi templomból más ékszerekkel együtt 
Gizela koronájá t is elvitte.2 Nem lehet kételkednünk, 
hogy e koronát Gizela fejéről vették le; mert kirá-
lyainkat s királynéinkat többnyire magas méltóságaik 
jelvényeivel díszítve temették el.* 

Figyelembe veendő harmadszor, hogy az alapí-
tók rendesen az általok épített egyházban temetkez-
tek, mint azt magyar hagyományaink is igazolják. 
Mindjárt a XI. század királyainál tapasztaljuk ezt. 
így szent István az általa emelt székesfehérvári, Péter 
a pécsi, Endre a tihanyi, Béla a róla elnevezett szeg-
szárdi, szent László a nagyváradi, neje pedig, mint 
a veszprémi püspökség kegyes jótevője, ugyanazon 
megye székesegyházában temeltettek el. Miért von-
nók tehát kétségbe, hogy Gizelát is az általa oly 
bőkezűleg fölszerelt veszprémi egyházban tették nyu-
galomra ? 

De azt, hogy Gizela Magyarországban végezte 
életét, erősíti az egykorú Hermannus Contractus 
szavainak4 helyes értelmezése is. 

Mi ennélfogva Praynak,6 Cornidesnek6 és Kato-

imperatoris. uxor. Stephi. Regis Ungariae. abbatissa. huius 
monasterii. liic. sepulta. — E sírkő fölirata nyomán állítják 
némelyek, hogy Henrik császár, midőn Magyarországból, 
hol hadat viselt, visszatért, magával vitte Gizelát s hogy őt 
a passaui kolostorban elhelyezvén, ott biztos nyugalmat szer-
zett neki. Gizela a kolostorban mint fejedelemasszony halt 
meg 1095-ben. Először ezt Aventinus mondja s utána regélik 
mások. Ismeretes azonban, hogy Aventinus nem megbíz-
ható író. 

1 Az egyik fölirat Bonfinból ismeretes (Decad. II. Lib. 
IV. p. m. 260.), a másikat Praynál (Diatribe-jének 125-ik lap-
ján) olvassuk. 

2 V. ö. Pray : Diss, de s. Ladislao. Pál kir. udvarbíró 
levelét 1388-ban, Fe jé r : Cod. Diplom. IX. 7. 646. 1. 

3 V. ö. Ipolyi : Magyar Ereklyék. Pest, 1863.36. 1. és 
Radványi : Margit-sziget története 107. 1. 

1 Pertznél V. 117. A 
6 Pray : Diss, de s. Ladislav. Il 
0 Cornides : Genealogiae R e g e l u n g . . à ^ f f r t 
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nának 1 adunk igazat, kik Veszprémben keresik bol-
dog Gizela királynénk sírját s a passaui főtiszt, egy-
házmegyei hatóságot azzal vigasztaljuk, hogy az ő 
Gizelájok az a Gizela, ki III. Henrik császár leánya 
és IV. Henrik császár testvére volt. Ez a Gizela halt 
meg 1095-ben, ez lehet az a j á m b o r apáca-fejedelem-
asszony, kinek tetemeit Passauban őrzik. 

Bármennyire örvendenénk is tehát, ha a bajorok 
segítségével célt érnénk Gizela szenttéavatásának ki-Ö o 
eszközlésében, Passau fejedelemasszonyában szent 
István nejére nem ismerünk, nem ismerhetünk. 

S hogyan vagyunk árpádházi boldog Margitunkkal? 
Boldog Margit szenttéavatását öccse, V. István 

király kérelmezte legelőször 1272. jún ius 13-án X. Ger-
gely római pápához intézett fölterjesztésében. 

A pápa szivesen fogadta a magyar király föl-
terjesztését s az ügy elintézésével az esztergomi érse-
ket, a váci püspököt és a bakonybéli apátot bizta 
meg. Ezek megbízatásuk szerint já r tak el : a tanukat ki-
hallgatták s a hallott vallomásokról írt jegyzőkönyvet 
Gergely pápához föl is küldötték. 

Ez volt a szenttéavatás ügyének első időszaka. 
Ámde Gergely pápa 1276. j a n u á r 10-én meghalt 

s ez volt oka, hogy a megkezdett müvet ő be nem 
fejezhette. Utóda azonban, V. Ince, szintén szivén 
viselte boldog Margit ügyét s 1276. május 14-én két 
tudós papot küldött Magyarországba, hogy ezek az 
elődje alatt beküldött jegyzőkönyv hiányos adatait 
kiegészítsék. A két tudós pap megtette kötelességét, 
u tána já r tak a rá jok bizott fáradságos dolognak s 
midőn azt vélték, hogy teljesen elkészültek m u n k á -
júkkal , s mert már időközben V. Ince és V. Adorján 
meghalálozván, XXI. János ült szent Péter székén, 
annak küldötték be az u jabb jegyzőkönyvet. 

Ezzel azután zátonyra került Margit szentté-
avatási ügye. 

Megsürgették ugyan a megakadt ügyet 1306-ban 
V. Kelemennél, megsürgették azt később ismét II. Pius-
nál, de eredménytelenül. 

Két század mult el azután s 1641-ben III. Fer -
dinánd király kérte VIII. Orbán pápát, hogy avassa 
végre szentté Margitot ; de célt ő sem ért. Majdnem 
másfél századdal később 1770-ben ú j ra lépéseket 
tettek s ezúttal szent Domonkos fiai kérvényezték a 
szenttéavatást; de ismét hasztalan. 

Egyébiránt boldog Margitot szenttéavatás nélkül 
is szentmisével és papi zsolozsmával ünnepli meg 
szent Domonkos rendje az egész világon, szentmisét 
mondanak és papi zsolozsmát boldog Margit tiszte-
letére a magyar egyházmegyék is 1409 év óta. Ezen 
szokás Salvator János bíboros, pápai követ enge-
délyében s későbbi időből Pázmány Péternek a 
római szentszék utasításán alapuló rendeletében gyöke-
rezik. 

A magyarok azonban mindig érezték, hogy bol-

1 Katona: História Critica 497—578. lapig. 

dog Margit i ránt táplált kegyeletöknek mindezek 
által nincs elég téve. Mintegy tíz évvel ezelőtt tehát 
ismét szóba került ez ügy a nm. püspöki kar buda-
pesti konferenciáján s főpásztoraink akkor abban 
egyeztek meg, hogy a kassai vértanúk boldoggá ava-
tása után sürgetni fogják azonnal boldog Margit 
százados ügyének elintézését. 

Nos, hát a kassai vértanúk boldoggá avatását 
megéltük, megéljük-e boldog Margit szenttéavatá-
sát is ? Tomcsányi Lajos S. J. 

Nemzeti fejlődésünk.l 

I. 
Magyarország történetében közéletünk haladásá-

nak, evolúciójának nagyjelentőségű mesgyéjeül két 
korszakot különböztethetünk meg. A magyarok be-
jövetelétől folyó időszakot egész a mohácsi vészig 
(1526) és a mohácsi vésztől a mai ideig. 

Nagy általános fölosztás ez. De megfelel a nemzet 
élettörténetének, fejlődésének és küzdelmeinek egy-
aránt. 

A történelmi kritika ugyanis megcáfolhatatlan 
okok alapján állapítja meg, hogy mindazon küzdel-
meknek, melyek a nemzetre ezeréves életének m á -
sodik felében ráborultak, haladásának út jába állot-
tak, élethalál harcokra hívták föl : a mohácsi vesze-
delem a kútforrása. A költő is igazságot énekel tehát, 
mikor így sóhajt föl: Nemzeti nagy létünk, nagy te-
metője Mohácsi A magyar nemzet nagysága, önálló-
ságának alapzata, a szerencsétlen II. Lajossal a Csele 
patakjába temetkezett. 

És mikor a mohácsi vérmezőn ott maradt nem-
zetünk nagyja-virága, mikor az országban bekövet-
kezett a nagy halotti csend, melyet a török további 
dúlása még irtózatosabbá tett, akkor a megtépett 
nemzet azon honmentő reményben, hogy a török 
ellenében erős és önzetlen támaszunk nekünk Habs-
burgi Ferdinánd lesz, fejét fölékesítette Szent István 
királynak koronájával. 

Hogy a magyar nemzet támaszt, oltalmat sze-
rezzen, nem csak Magyarország érdeke volt. Érdeke 
volt az egész Nyugatnak és legközvetlenebb életkér-
dése épen a Habsburg háznak. Mert a történeti kri-
tika logikája tisztában van azzal, hogy Magyarország 
temetése u tán a török az ő sirjukat is megássa. így 
valóban föltehető a kérdés: vájjon Habsburgi Fer -
dinánddal mi magyarok szereztünk-e igazi oltalmat, 
vagy talán mi váltunk a Habsburg dinasztiának erős 
támaszaivá ? 

E kérdést nagy, csattanós történeti tények dön-
tötték már el. A sok közül csak egyetlen-egyet em-
lítünk. A Mária Teréziáét, mikor a magyarok életü-
ket és vérüket adták oda a Habsburg házért, mikor 

1 Részlet a szerzőnek «La Hongrie rurale, sociale et po-
litique» cimű s októberben Párisban megjelenendő művéből. 

Szerk 



23. szám. RELIGIO 441 

Mária Terézia maga beismerte, liogy hű magyarjai 
nélkül végső veszedelem fenyegette a Habsburg-házat, 
országukat, családjukat és gyermeküket. 

És viszonzásul mit kapott a magyar nemzet? 
Mikor mi támaszt vár tunk a Habsburg-dinasztiától 
nagy és elismert történeti hivatásunknak, hogy a ke-
reszténységet és a művelt Nyugatot megvédelmez-
hessük az izlam ellen való irtó támadások ellenében, 
akkor a Habsburg-ház lelkében megfogamzott az 
eszme, a nagy, egynyelvű és politikai kormányzásban 
is egységes összbirodalomnak eszméje, melynek áldo-
zatául első sorban épen Magyarországot cövekezte ki. 

Az eszme első fogamzásától kezdődik a magyar 
nemzetnek önállóságáért való küzdelme is. És pedig 
most már két irányban. A külellenség ellen, melynek 
veszedelme még mindig fenyegette és azokkal szem-
ben, kik velünk most már szoros kapcsolatban állottak. 

Míg a többi nemzetek egész erejüket népük mű-
velésére, gazdasági és kulturális fejlődésük előmoz-
dítására fordíthatták, addig nekünk magyaroknak 
nemzeti létünket, állami önállóságunkat, faji fönn-
maradásunkat biztosító harcot is kellett vívnunk. 
Kard volt egyik kezünkben, mellyel fölfogtuk a fe-
jünkre, szivünk felé irányított vágásokat . . . a másikba 
juthatott csak az ekevas, mellyel ideális és reális 
célunk elérését szánthattuk, művelhet tük a hazai 
talajban. 

A mi egész erőnk mélyebb barázdákat , nyomo-
kat hagyott volna a világ- és a nemzeti kul turában 
s ha ezt a népet a dinasztia megértette volna, bizo-
nyára az ő életének történeti lapjairól is sok fekete, 
gyilkos lap h i ányzanék . . . A dinasztia azonban ben-
nünket sohasem tudott megérteni. Gonosz, lelketlen 
tanácsadók hatalmas befolyása zárta el a megértés 
lehetőségét is. Mesterséges eszközökkel, ha máskép 
nem lehetett, erőszakkal zárták, torlaszolták el azt 
az utat, a mellyel a magyar nemzet hű és önzetlen 
szivéhez juthat tak volna. 

Az összbirodalom eszméje volt az a folyton izgató, 
működő és méregkeverő démonja ezeknek az ele-
meknek, melyek még akkor sem tűntek el, mikor 
akadt egy-egy fejedelem, ki lehajolt a nemzethez, 
hogy fölemelje és megbecsülje. Gondoskodtak róla, 
hogy a mik a rövid békés idő alatt fölépültek, azt 
az utódok lerombolják és a megegyezés láncait, kö-
telékeit össze-vissza bonyolítsák. Magyarországnak az 
összbirodalomba való beolvasztása «provinciává való 
tevése» volt tehát a főcélja Ausztriának, de azért a 
magyar soha se a királyi család, a dinasztia ellen, 
hanem mindig állami függetlenségeért küzdött. Sok-
szor közel állott a nemzet a megsemmisüléshez, de 
utols óerejének, szívósságának, a veszedelemben való 
együttérzésnek mindig sikerült a megásott sírt el-
kerülnie. 

• 

Nagy nemzeti megpróbáltatás, a magyar nép-
lélek szívós, bámulatos kitartása és a gondviselő 

Istenben való hit és bizalom közt jutot tunk el 1867-hez. 
Király és nemzet egymásnak kezet nyújtottak, király 
és nemzet közt — különösen a haza bölcsének, Deák 
Ferencnek és a nemzet őrző angyalának, Erzsébet 
királyasszonynak közvetílésével -— megegyezés jött 
létre. Méltán hihette a nemzet nagy többsége, hogy 
a kiegyezésben végre megtaláltuk azt az alapot, melyen 
a magyar államiság teljesen kiépíthető, a nemzet fej-
lődése előmozdítható. 

Bizony sok irányban csalódnunk kellett. 
Elsőben is megkel l küzdenünk azon alapok ellen-

ségeivel, mely alapok nélkül egy nemzeti állam se 
épülhet föl, vagy ki, a maga egységében, életföltéte-
leivel. Ilyen a nyelv, a nemzeti nyelv kérdése. A ma-
gyar nyelv a tudatosan élni akaró nép nemzeti hiva-
talos nyelve. 

A magyar nyelv supremáciája — mint történel-
münk folyása igazolja — 1848-ig a latin nyelv által 
volt meggyengülve, leszorítva. A mi nemzeti életünk 
ugyanis összeforrt a kereszténységgel. Törvénykezé-
sünk, tudományunk, iskolaügyünk mindig nemzeti 
erényű papság kezében volt: főuraink a papsággal egye-
temben, mint akkor Európaszerte mindenütt , a latin 
nyelvet tartották a tudósok nyelvének. Nálunk való-
ságos nemzeti nyelvvé vált. Magyar főuraink, köz-
nemeseink messze hiresek voltak cicerói latinságukról. 

Az űj Magyarország kiépítésével azonban a nemzeti 
nyelvnek, mint a magyar állam nyelvének el kellett 
foglalnia a maga jogos helyét. Előtérbe kellett lépnie 
a törvénykezésben, a közigazgatásban, az iskolákban 
annak a nemzeti nyelvnek, melyet hazai költőink 
már ekkor a világirodalomban is számot tevő és 
méltán dicsért nyelvvé fejlesztettek. 

I)e épen nemzeti ál lamunk kiépítése ezen 
első alapjának előtérbe kerülése, melynek jelentősé-
gét a költő emeli ki igazán, mikor azt írja, hogy 
«Nyelvében él a nemzet», megteremtette nálunk az 
utóbbi időben a nemzetiségi kérdést, mely többé nem 
pusztán nyelvkérdés, hanem egyenesen nemzeti egy-
ségünk kérdése. 

A nemzeti egység gondolata, a valóságban való 
megtestesítése azonban sem eddig nem gátolta fejlő-
désükben, nyelvük használatában a nemzetiségeket, 
ezután sem fogja. A magyar nemzet nem bántja az 
ő házi szentélyüket, szokásukat. Csak egyet kíván. 
Azt, hogy tanulja meg a nemzetiségű ifjúság is annak 
a nemzetnek, annak a földnek, annak a hazának 
nyelvét, melynek kenyerét eszi. És tanul janak meg 
együttérezni is. 

Ebben segítségükre van az idegen a jkúaknak 
maga az állam. Es e segítség nem legyőzni, de meg-
győzni akar ja a haza minden polgárának lelkét arról, 
hogy ezt az érzést, ezt a nyelvet épen maguk javára 
kell kincsükké, tényezővé tenni. Mentül műveltebbek, 
mentül intenzivebb nevelésben részesültek a nemzeti 
kulturában, annál módosabakká lesznek és annál 
inkább megszeretik ama tényezőket is, mikkel e ha -
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zában otthon is a legjobban érzik magukat. Magyar-
ország napja egyformán kell, hogy süssön, áldásával 
egyformán kell, hogy boldogítson minden nyelvű 
polgárt. A magyar kultura nem tör be senkinek 
emberi jogaiba, csak azt akarja, hogy abban a bol-
dogító ragyogásban kiérezzék a magyar érzés és 
megrezzenjen, megszólaljon a nemzeti nyelv is, ott, 
hol arra szükség vagyon. 

Ime ez a jelenség nem szorul elpalástolásra. 
Olyan életfeltétele ez minden múlttal rendelkező, és 
jövőben bizó népnek, mely a nemzetek legelemibb 
jogai közé tartozik. Azért nem is az annyira hangoz-
tatott emberi jogok ám azoknak a fészkelődéseknek 
forrásai, melyekből u jabban a magyar nemzet ellen 
való támadások fizetett és vájt medrekben végig foly-
dogálnak. Politikai források azok. Nemzetiségi áb-
rándok. 

Mig a nemzetiségi kérdésekkel így kell, s leg-
többször igen szomszédos izgatások folytán, szem-
ben ál lanunk : addig a lefolyt negyven esztendő arra 
is megtanított, hogy bizony a mi küzdelmünk Auszt-
riával ma sincs befejezve, sőt épen a nemzetiségi kér-
dés is u jabb eszköz, taktika, izgató anyag arra, hogy 
kézbe kerítve a művelt világ sajtóját, régi gyűlöltsé-
geket, régi ábrándokat, mint ujakat idézzenek fel és 
igy míg egy részről bent az országban egyenetlen-
séget csináljanak, künt megtépdeljék becsületes hír-
nevünket. Hogy ekép a nemzetnek épen azon jogait, 
melyekről a 67. kiegyezés biztosítja, mely megjelölte 
út ját jogos fejlődésének — nemcsak késleltesse, de 
örök időkre lehetetlenné tegye. 

Ezt a törekvést én, ki őszinte barát ja voltam 
és akarok lenni a pragmatika sanctiónak, a kiegye-
zésnek, valóságos veszedelemnek és hazafiatlan el-
járásnak tartom. És míg ez a jelenség nem sziiuik 
meg, kizártnak tartom, hogy mi törvényünkbe gyöke-
redzett jogainkat valaha kivívhatnók. 

És így ott állunk, hogy ugyanazon okok, melyek 
a nemzetre hozták a mohácsi vészt, ugyanaz 
a jelenség fogja — minden kitartásunk mellett — meg-
akadályozni azt, hogy mi természetes fejlődésünket, 
életünket biztosivá láthassuk. A nemzet jobbjai még 
egy ideig talán még bir ják a küzdelmet, a nem-
zetért, a múltért és jövendőér t lelkesedve állanak az 
utolsó védőbástyákon. De ki felel arról, hogy med-
dig állhatnak. 

Ámde csalódnak az urak ott Ausztriában, ha azt 
hiszik, hogy az valami sikeres és célszerű taktika, a 
mivel ott egyes körök, u jabban egyes pártok Magyar-
ország ellen támadásokat intéznek. Minél j obban 
fogják a Gesammt-Monarchie eszméjét a magyar 
gyűlölettel fűszerezve propagálmi, annál félelmete-
sebben létkérdés jelleggel fogja Magyarországon az 
önvédelmet provokálni. Ez az actió és reactió tör-
vénye szerint való jelenség talán későn, de ráfogja 
vinni Ausztriát arra, hogy belássa, miszerint a mely 
mértékbén erősödik Ausztriában a magyargyűlölet, 

annál erősebb, kihívóbb, sőt radikálisabb leszen a 
magyarok követelése is. Ezt annál inkább okos do-
log lenne saját jól felfogott érdekében Ausztriának 
meggondolni, mert köztudomás szerint ott a német-
ség határozottan számban és befolyásban csökkenni 
kezd. Igy a birodalmi eszmeképnek legértékesebb 
magva épen az lehetne, ha az osztrák és magyar a 
a kiáltó közös érdek útján, nem egymás ellen, de 
egymás mellett való haladásra serkentenék egymást. 
Itt és így lelné meg mindkét állam a maga élet-
feltételeinek, fejlődésének legtermészetesebb útját. 

Nem veszi-e észre Ausztria, hogy a szláv áram-
lat és a két államfél szláv elemeinek találkozása min-
dig erősebb és erősebb lesz? 

Ezzel szemben szükséges lenne Ausztria vezető 
köreiben azt a világos logikus felfogást diadalra ju t -
tatni, hogy csakis erős, jogait nyugodtan élvező, 
megelégedett Magyarország legbiztosabb záloga a 
monarchia fennállásának s így az európai békének. 
Ez a folytonos súrlódás nincs egyik félnek sem hasz-
nára, sőt a mi gazdasági és társadalmi fej lődésünk-
nek nagy akadálya. Mailáth József gróf. 

Tlinders Petrie kutatásai a Szinai félszi-
geten. (i.) 

Nem tudom, kitől származik az ötlet, de nagyon 
találó. Arról szól, mi történnék, ha egy tudományos 
intézet nemzetközi pályázatot hirdetne a teve leírá-
sára. Az angol Párison át Marszile felé venné útját, 
ott megvárná a «Messageries Maritimes» legelső 
Alexandria felé hajózó gőzösét, felülne és Kairóig 
meg sem állna, hogy a tevét tu la jdon hazájában 
tanulmányozhassa.1 A francia sokkal egyszerűbben 
csinálná a dolgot. Leszúrná a há rom soust, a miért 
az «autobus» elszállítaná a «Jardin des Plantes»-ig, 
ott jól megnézné a sivatagnak menazsériába fogott 
hajóját , azután hazamenne és igen szellemes aperçu-
ben számolna be a tevéről nyert impressióiról. A né-
met, ah a német otthon maradna . Felütné a tevére 
vonatkozó i rodalmi műveket és szorgalmas búvár-
kodás után hozzáfogna a teve fogalmának tudomá-
nyos megállapításához. Es pedig legelőször azt álla-
pí taná meg, mi nem a teve. S mire a teve pozitív 
foga lmi- jegyeinek meghatározására kerülne a sor, 
a pályázati határ idő alkalmasint el is múlnék. 

Szakasztott mását lát juk az anekdotának a bibliai 
tudományok terén. Tagadhatat lan, hogy a biblikus 
tudomány' a németeknek nagyon sokat köszönhet. 
A német tudósok bámulatos előképzettségükkel, szor-
galmukkal, óriási kitartásukkal a biblia megértését 
ha ta lmasan előrevitték. Tény azonban, hogy kuta tá-
saik átlag erősen negativ természetűek. Elhamarko-
dott Ítéletek, ferde következtetések, hibás theoriák 

1 Értve a mostani állapotot; a teve hazája Ázsia, nem 
Egyptom ; a régi dinasztiák idejében az egyptomiak a tevét 
még nem ismerték. 
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igen nagy szerepet já tszanak a német biblikus iro-
dalomban és az eszmék tisztázása belyett számtalan 
esetben a hitélet gyöngítésére, az emberiség lelki 
nyugalmának földúlására vezettek. 

Már az angolok sokkal óvatosabbak. Igaz, hogy 
az angol már természeténél fogva jóval konzervatí-
vebb teuton testvérénél, de a dolognak más oka is 
van. Az angol praktikus. A great nation of shop-
keepers tudományos téren sem tagadja meg magát. Míg 
a német bibliakutatók íróasztaluk felületére szorít-
kozva búj ják a Szentírást, okoskodnak tar talma fölött 
és képzeletük tarka szárnyain magasba repülve el-
vesztik a reális alapot talpaik alat t : addig az angol 
fölkutatja a régi kelet országait, fölássa a Szentföld 
romhalmazait , adatokat gyűjt, megfigyel, nem sokat 
okoskodik, az igaz, de viszont oly fölfedezésekkel 
gazdagítja tudásunkat, melyek a németek kontempláló 
módszere mellett soha elérhetők nem volnának. 
A mellett az angol sokkal nagyobb tisztelettel visel-
kedik régi hagyományok iránt, mint a negatív i rányra 
haj ló német. Ennek oka megint csak az angol prak-
tikus gondolkodásmódjában rejlik. A sportkedvelő 
englishman, a ki odahaza testét edzi, mert úgy van 
meggyőződve, hogy: «mens sana in corpore sano» 
és a természettel benső kontaktust ápol, tudományos 
téren is sokkal higgadtabban, sokkal természeteseb-
ben gondolkodik, mint a csűrt-csavart fantazmagó-
r iákban kéjelgő német tudós. Azonfelül a keleti né-
pekkel régebben foglalkozó angoloknak a Szentföld-
ről is sokkal reálisabb fogalmaik vannak, mint a 
nagynémeteknek, a kiknek keleti kereskedelmi össze-
köttetéseik — sajnos monarchiánk nagy kárára — 
alig húszéves múl t ra tekinthetnek vissza. 

A helyszínén kutató angol tudósok között a 
legelőkelőbbek egyike: Flinders Petrie. 1881 óta 
állandóan Egyptomban időzik, ásat, kutat és fölfede-
zéseinek nagy és jelentős sorával az egyptologia 
terén maradandó emléket biztosított magának. Flin-
ders Petrie nem szakszerű biblikus, de mint minden 
művelt angol, a Szentírás iránt a legélénkebben ér-
deklődik és kutatásaiban folyvást figyelemmel kiséri. 
Magától értetődik, hogy a mikor Flinders Petrie 
nem mint szaktudós, hanem mint bibliamagyarázó 
szólal föl, nem szabad minden szavát készpénznek 
vennünk, mert bizony itt-ott oly állításokat kockáz-
tat meg, melyek a bibliai szaktudomány krit ikáját 
nem állják meg. Egyébiránt az a müve, melyet e 
becses lapok hasábjain ismertetni akarok,1 noha bib-
liai vonatkozásokban igen gazdag, leginkább azért 
érdekel minket, mert a Szinai félsziget történetéből 
sok oly homályos pontot emel ki, melyek a zsidók 
kivonulását illetőleg téves következtetésekre s hely-
telen kombinációkra adtak alkalmat. 

* * * 
1 Researches in Sinai by W. M. Flinders Petrie with 

chapters by C. T. Curelly, with 186 illustrations and 4 maps. 
London, 1906. 8°. XXIII - f 280 pp. 21/. V. ö. Vincent recenzió-

A Szinai félsziget hatalmas gránithegyei és mély, 
tekervényes völgyei a legrégibb időktől fogva a ke-
reszténység" érdeklődésének különös tárgyát képez-
ték. A termékeny Wadi Feirân m á r a IV. század 
másik felében virágzó anachoreta-telepet rejtett ölé-
ben. Kopt, görög és szyr remeték psalmodiája visz-
hangzott a Dsebel Serbal tövében, melyet ez időben 
minden valószínűség szerint a kinyilatkoztatás hegyé-
vel azonosítottak. Virágzó anachoreta-telepet találunk 
Raithu környékén is,1 a hol egykor szent Nílus jár t . 
Sajnos, a mint a római birodalom hata lma egyre 
jobban és jobban gyöngült, a peripheriákon minden-
féle aprócseprő barbár népecskék vetették meg lábu-
kat, kik érthető előszeretettel ép a legszebb, leg-
gazdagabb helyeket 'szakították ki a nagy birodalom 
testéből. Ilyen volt a blemyek, vagyis az arab tenger-
parton lakó nomádok népe, mely a VI. század elején 
a paradicsomszépségű Feirán-völgyet megrohanta, el-
foglalta, az anachoretákat elkergette, kik ettől az idő-
től fogva el voltak vágva celláiktól, míg Justinianus 
császár a Szent-Katalin-kolostor fölépitésével új ott-
hont nem biztosított számukra a kietlen Dsebel-Músa 
tövében, mely ettől az időtől fogva a kinyilatkoztatás 
hegyévé lépett elő. 

Dacára annak, hogy a híres Szent-Katalin-kolos-
tort évről-évre sokan látogatják, azt kell mondanunk, 
hogy a félsziget tudományos fölkutatása a legújabb 
idők műve, sőt nem habozunk kimondani, hogy 
Ebers2 és Stanley3 alapvető kutatásai teljesen eltör-
pülnek Flinders Petrie nagyszabású expedíciója mel-
lett, ki több mint ha rminc munkással m a j d n e m négy 
hónapot töltött a félszigeten, hogy a Szent-Katalin-
kolostor közelében fekvő régi türkizbányákat meg-
vizsgálja s a helyszínén levő ősrégi egyptomi föl-
iratokat az utókor számára megmentse. Biblikus 
szempontból e türkizbányák kérdése igen fontos. 
Az egyik bánya (Wadi Maghárah) közelében Flinders 
Petrie elődei egy nagy egyptomi erődöt véllek látni ; 
a másik bánya (Serabit el Hádem) aknái szomszéd-
ságában egy óriási romhalmaz áll, Hatlior istennő 
nagy temploma. E körülmény már most arra a bal-
véleményre adott alkalmat, hogy ha a Szinai hegy-
nek hagyományos lokalizációja helyes volna, akkor 
az Egyptomból kivonuló zsidóknak okvetlenül talál-
kozniok kellett volna a bányák közelében tanyázó 
egyptomi helyőrséggel, melynek nem lett volna ne-
héz az utat előlük elzárni. Mivel pedig a biblia mind-
erről hallgat, a biblikusok egy része4 hamar készen 
volt a következtetéssel, hogy az exodus út ja a därb 

ját a Revue Biblique 1907. évf. 138-142. 11. Különös, hogy a 
német protestáns folyóiratok e művet agyonhallgatták. 

1 Most Tor, a mekkai zarándokok részére berendezett 
quarantaine-állomás helyén. 

2 Durch Gosen zum Sinai. Leipzig, 1872. 
3 Sinai and Palestine in Connection with their History2. 

London, 1877. 
4 Sayce, Hőmmel, Detlef Nielsen és mások. 
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el hagg, a mostani mekkai karavánút mentén veze-
tett a Tih-sivatag fensikján, olyképen, hogy Elim a 
mostani Karat -en-nahl-nak ( = «pálmavár») felelne 
meg,1 a kinyilatkoztatás hegye pedig valahol az 'Aza-
zimat-fensikon, mások szerint az Akabah- i tenger-
öböl keleti par t ján feküdnék. 

Ezekre a vitás kérdésekre Flinders Petrie végre 
valahára végleges választ adott, úgy hogy remélhe-
tőleg ezekkel a nehézségekkel ezentúl senki sem fog 
előhozakodni.2 

Az igazság érdekében azonban előre megjegyez-
zük, hogy Flinders Petrie érdemeinek teljes föntar-
tásával elődeinek m u n k á j á t kicsinyelni nagy tévedés 
volna. Azt csak a gazdag angolok tehetik, a mit 
Flinders Petrie művelt, a ki nyugodtan elmondhatta 
magáról, hogy a XIX. dinasztia királyainak kora 
óta (Kr. e. 1100-tól kezdve) egészen a jelen XX. szá-
zad elejéig akkora kutató karaván azon a vidéken 
soha meg nem fordult. A régi egyptomiak, a kik a 
türkizbányák kiaknázására 500—600 emberből és 
vagy ugyanannyi szamárból álló expedíciókat menesz-
tettek évenkint a félszigetre, az ilyen kirándulásokra 
a leggondosabban előkészültek. És ez nem is lehe-
tett másképen. Az egész félsziget j ó fo rmán nem más, 
mint egy nagy kősivatag, mely egy szűkebb területre 
szorított nagyobb embertömeget sem élelmiszerek-
kel, sem pedig ivóvízzel ellátni nem képes. 

Azok a tudósok, a kik Flinders Petrie előtt a 
félszigeten megfordultak, hosszabb ott-tartózkodásra 
berendezkedve nem voltak és így nem csoda, hogy 
kutatásaikat alaposan nem végezhették. A dolog na-
gyon költséges. Ha ott valaki munkásokkal akar dol-
goztatni, kell, hogy élelmezésük költségeit is vállalja. 
Ez pedig csak úgy megy, ha elegendő számú tevével 
rendelkezik, melyek egyebet ne is csináljanak, mint 
napról -napra a szükséges vizet és élelmiszereket az 

1 Az Elim mellett 70 pálma és 12 forrás volt ; Kal'ah = 
vár ; nahl = pálma. Megjegyzendő, hogy ez a kis egyptomi erőd 
a sivatag kellő közepén áll és közelében pálmáknak semmi 
nyoma nincsen. 

2 Researches p. VII. : Perhaps no writer on the histori-
cal relation of Palestine to Egypt has ever realised the con-
ditions on the spot. Some have argued that because Sinai 
belonged to the Egyptians, therefore no Israelites would 
have gone there ; others have argued, that Egypt (Musri) 
ceased at the Red Sea and therefore nothing east of that 
could bear the name. Both of these arguments are falsified 
by the present facts in which the ancient conditions are 
evidently continued. At present the dominion of Egypt ex-
tends to the Gulf of 'Agabah ; all Sinai is under Egypt and 
is part of Egypt pol i t ical ly. . . Thus it was with Musri in 
the Old Testament. Yet on the other hand there is not an 
Egyptian to be found in Sinai except a small guard on the 
pilgrim-road at 'Agabah and the entirely modern quarantine-
station at Tor, which is a recent creation to disinfect pil-
grims before entering at Suez. In the same manner we see 
that anciently the Egyptians sent expeditions to mine during 
winter ; but there is no trace of any permanent garrisons, 
and the Israelites would find the land quite empty before 
them. 

expedíció táborába beszolgáltassák. A tevéket a fél-
szigeten csatangoló bedawi-törzsek fejeitől kell bérbe-
venni, a kik a félsziget egyes pont ja i fölött bizonyos 
protektorátust gyakorolnak és a nekik alávetett terü-
leten át senkit keresztül nem engednek, hacsak az 
illető tevéiket bérbe nem vette s magát pártfogásuk 
alá nem helyezte. Ez pedig igen drága mulatság, 
mer t e seikek krétája rendszerint duplán fog. Azon-
felül a kutatók rendelkezésére álló időköz, mely 
decembertől április közepéig terjed, sem a legkedve-
zőbb. Ha az idő jó, a gránithegyek közé ékelt teker-
vényes mély völgyek nappal szinte ontják a gyilkos 
hőséget s ez elöl nincs menekvés ; viszont az esős 
napokon a szakadó víz s a hideg a munká t nagyon 
megnehezítik. Helyenként, mint pl. a Rahah-síkságon, 
téli estéken a víz meg is fagy, a mi az óriási hő-
ingadozás mellett az idegrendszert erősen megviseli, 
kivált ha meleg szoba helyett az embernek szellős 
sátorral kell beérnie. 

Flinders Petrie délegyptomi felláh-jai, kik hazá-
juk rekkenő hőségéhez voltak szokva, nagyon meg-
lepődtek az első hó láttára. Az egyik ezzel a kér-
déssel fordult Mr. Currelly-hez, az expedíció építész-
szakértőjéhez: «Mu'allmi (mester), az Úr rizskását 
hullat az égből ?» Nem csoda ezek után, hogy a bá-
nyák és a közelükben levő egyptomi régiségek alapos 
fölkutatása a félszigeten megfordult régibb tudósok-
nak, kik a vállalathoz szükséges tőkével nem ren-
delkeztek, sehogy sem sikerülhetett. Annál nagyobb 
elismeréssel adózunk Flinders Petrie-nek, a kinek 
szinai-kutatásai az Exodus nem egy homályos pont-
já ra váratlan világot derítettek. 

Jelen cikksorozatunkban Flinders Petrie nyomán 
a félszigeten levő két nagyrobb türkizbánya történe-
tét adjuk, azután áttérünk a kiváló egyptologus a 
kivonulást illető nézeteinek ismertetésére s rövid 
bírálatára. Kmoskó Mihály dr. 

Jászi Oszkár társadalmi utilitárizmusa mint a 
keresztény erkölcstannak a szurrogátuma. <i.> 

Európaszerte tapasztalható azon figyelemre méltó 
jelenség, hogy ama bölcselők és szociológusok, a kik 
a még mindig erős manchester izmus ellen az em-
beri nem szolidaritása érdekében szellemi küzdel-
met folytatnak, de erre a célra a történelmi mater ia-
lizmusnak amorális fegyvereit a lkalmatlanoknak tart-
ják : szurrogátumot keresnek a keresztény erkölcstan 
helyett, vagyis olyan etikai rendszer megszerkeszté-
sén fáradoznak, a melyr elegendő benső erőt volna 
képes nyúj tani az embereknek arra, hogy életüket 
és egész cselekvőségüket a közjónak, főleg pedig 
az egyenlőségi eszméknek szolgálalába szegődtessék. 

Ennek az európai szellemi mozgalomnak miná-
lunk Jászi Oszkár egyik legbuzgóbb és legtehetsége-
sebb előharcosa. O is túl van már a marxizmuson, ő 
sem várja a gazdasági viszonyok katasztrófális fordu-
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latától az egyenlőségi eszméknek a megvalósítását, 
hanem belátja, hogy etikai természetű eszközökkel kell 
kiküzdeni az emberiség szolidáritását, vagyis hogy a 
társadalmi reformot az egyes emberek etikai reform-
jának kell megelőznie. Elismeri, hogy minden nagy 
reformforgalom csakis az etikai erőknek hatvá-
nyozott felébresztésével jöhetet t létre; érzi, hogy ma 
is szükség van erkölcsös emberekre, önzetlenségre, 
kötelességtudásra, altruizmusra, és «mártir - termelő 
erőre».1 Szükségét látja oly embereknek, a kik nem 
félelemből, nem is önző célokért küzdenek a jóért, 
hanem benső meggyőződésből, a lélek etikai ere-
jének ösztökélésére, és pedig szenvedélyesen, áldoza-
tosan2 és kitartóan. Az olyan társadalom, mond ja 
Jászi, a melynek tagjai benső motívumoktól indít-
tatva tesznek jót, megdönthetetlen vashidhoz hason-
lít, még ellenben az a társadalom, melynek tagjai 
nem bírnak ily etikai tartalommal, olyan mint a 
fahid, «mely az egyik napon váratlanul összeomlik».3 

Etika kell tehát az embereknek ; és Jászi, mintha az 
eddig felmerült erkölcstanok közül egyiket sem 
lehetne használni, a maga i'észéről gondoskodott is 
egy rendszerről, a melyet legmegfelelőbben tár-
sadalmi utilitárizmusnak lehet nevezni. Ezt a tár-
sadalmi utilitárizmust főképen a «Művészet és erkölcs» 
c. épen idézett m u n k á j á n a k első részéhen fejti ki. 

Az alapeszme egyéb munká iban is feltalálható 
ugyan (A történelmi materializmus bölcselete, Buda-
pest, 1903; Uj Magyarország felé, Bp. 1907; Mi a 
szociológia? Bp. 1907; Kulturális elmaradottságunk 
okairól, Bp. 1905; és több értekezése a «Huszadik 
Század»-ban); de mi első sorban a «Művészet és er-
kölcs» c. művét tar t juk szem előtt, mert ebben rend-
szeresen foglalkozik az etikai problémával s gon-
dolatai a legéretteb formában itt találhatók meg. 
Megjegyzendőnek véljük azt is, hogy a Társadalom-
tudományi Könyvtár Jászi ezen munkájá t másod-
szori kiadásra is tartotta érdemesnek. 

Azt hisszük, hogy nem lesz meddő dolog megvizs-
gálni, vájjon Jászi Oszkár etikai rendszere tényleg 
képes-e arra, hogy az embereket bensőleg regenerálja, 
őket önzetlen munkára , sőt márt i romságra is lelke-
sítse s hogy igy igazi vasszerkezetet adjon a tár-
sadalom épületének. Nem is volna olyan megvetendő 
dolog, ha ez Jászinak sikerülne; mert ha m á r a 
kormányozható léghajót föl sem is találtuk, legalább 
abban a dicsőségben lenne részünk, hogy a keresztény 
erkölcstannak annyira óhajtott szurrogátumát a 
magyar Jászi Oszkár fedezte föl. 

Nemde minden ember, a ki elikai műveltségre 
akar szert tenni, a ki Jászi értelmében erkölcsös akar 
lenni, mindenekelőtt azt a kérdést fogja intézni Jászi-
hoz: vájjon mi az erkölcs, mi az erkölcsös? Azt fogja 

1 Jászi Oszkár, Művészet és erkölcs, Budapest, 1908., a 
Társadalom tudományi Könyvtár kiadása. II. kiad. 41. 1. 

a U. o. 53. 1. 
3U. o. 37. 1. 

kérdezni : uram, mit cselekedjem, hogy erkölcsös 
ember váljék belőlem ? Mely cselekedet erkölcsös 
és melyik nem erkölcsös? Mi az etikai cselekvésnek 
a zs inórmér téke? Fölmerül tehát mindenekelőtt az 
erkölcsnormának nehéz problémája. 

Jászi erre a következő feleletet a d j a : «Az er-
kölcs egyértelmű a társadalomra hasznossal.»1 Más 
szóval : azon cselekedet erkölcsös cselekedet, a mely a 
társadalomnak, mint olyannak, használ : a melyik a tár-
sadalomra nézve haszonnal n e m j á r , az nem erkölcsös 
cselekedet. Azért — felelné a kérdezősködőnek — ha 
ön erkölcsös akar lenni, mindig csak azt tegye, a 
mi a társadalomnak hasznot hoz. Mielőtt magát bár-
mire elhatározná, mindig fontolja meg, mi lesz an-
nak a következménye a társadalomra nézve. Minél 
hasznosabb valamely cselekedet a köz szempontjából, 
etikai értéke annál nagyobb ; minél kevesebbet hasz-
nál, erkölcsi becse annál kisebb. A társadalomra 
nézve káros cselekedet pedig rossz, erkölcstelen. Az 
erkölcsösségnek normája tehát a táradalmi utili-
tárizmus. 

Ez a felelet a mi kérdezősködő bará tunknak 
első tekintetre nagyon tetszetősnek és világosnak 
látszanék ; azonban csakhamar sok kételye támad, 
a melyeket magának a Jászi-féle kulccsal megfejteni 
nem tud. Igy első sorbau a következő kérdések 
gyötrik őt : vájjon tényleg tekinthető-e a hasznosság 
az erkölcsi cselekvés egyedüli kr i tér iumának ? Tény-
leg megengedett és erkölcsös-e minden cselekedet, a 
mely a társadalomnak hasznot hoz? Dostojewskij 
Raskolnikowja p. o. boldogítani akarná az ember i -
séget, nagy dolgokat szeretne véghezvinni a társa-
dalom érdekében: de sajnos, nem áll rendelkezésére 
semmi féle anyagi eszköz. Ismer azonban egy ösz-
szeaszott vén uzsorás-asszonyt, a ki igen sok pénzt 
rejteget magánál, a nélkül hogy azt bármi jó célra 
is felhasználná! Megölöm ezt az asszonyt, gondolja 
magában Raskolnikow, a pénzt pedig szegény ember-
társaim javára fogom fordítani . . . Már most az a 
kérdés: szabad-e Raskolnikownak ezt a vénasszonyt 
megölnie? Hiszen a mi a társadalomnak hasznos, 
az Jászi szerint megengedett és erkölcsös dolog. 
Megengedjük-e tehát, hogy Raskolnikow gyilkosságot 
kövessen el ? Es ha a gyilkosság tényleg megtörtént, 
dicsérni fogjuk-e Raskolnikowot? Helyeselhetjük-e 
a rutén Szicinszky által a lengyel helytartón elkövetett 
gyilkosságot; etikai hősnek tekintsiik-e ezen diákot, 
a ki eme cselekedettel a maga nemzetének és az 
emberiségnek használni aka r t ? Gyermeket szül egy 
asszony. Látja azonban, hogy a csecsemő beteges, 
korcs-testalkatú, hogy előreláthatólag nyomorék lesz 
egész életére és mint ilyen terhére lesz a családnak 
és a társadalomnak. Valódi áldás lenne a társadalomra 
nézve, ha ez a gyermek meghalna. Szabad-e az asz-
szonynak ezen gyermeket megölnie? . . . Minden-

1 U. o. 14. 1. 
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esetre hasznos lenne az ál lamra és a társadalomra 
nézve, ha csupán erős, egészséges, életrevaló pol-
gárokból állana. Már most erkölcsös dolognak tar-
tanók-e, ha a törvényhozás visszaállítaná a régi ró-
mai patria potestast és megengedné az atyáknak, 
hogy a gyönge satnya gyermekeket az enyészetnek 
kitegyék?1 Vagy életbe léptessük-e tán a spártai 
öregeknek a tanácsát (Aso^rj), a melynek feladata 
volt az u jonan szülött gyermekeket megvizsgálni és 
azoknak életben hagyása fölött dönteni? 2 . . . Egy 
másik nő törvénytelenül teherbe esik. Tudja, hogy a 
gyermeket, ha megszületnék, becsülettel eltartani és 
a társadalom számára felnevelni képes nem lesz: 
szabad-e ezen nőnek abortivumot használnia és a 
magzatot e lhaj tania? — Minálunk főleg a dánosi eset 
óta igen aktulissá lett a cigánykérdés. Bizonyos, hogy 
a javithatlan tolvaj, rabló, gyilkos kóborcigányoknak 
nemlétezése valóságos megkönnyebbülés és áldás lenne 
a társadalomra nézve. Szabad-e ezen kóborcigá-
nyokat agyonbunkózni, mint a veszet ku tyá t? Szabad-
e a szociálistának lelőni azt a minisztert, a kit ő az 
általános választójog esküdt ellenségének tekint és a 
kinek halálát a társadalomra nézve hasznos sőt szük-
séges dolognak t a r t j a? Szabad-e valamely gazdag 
embert meglopnia valamely rajongónak, a ki ezt a 
lopott pénzt hasznos társadalmi mozgalmakra akar ja 
fordítani ? 

Mindezekre a kérdésekre Jászi csak kettőt felel-
het. Vagy megengedi a felsorolt cselekedeteknek végre-
hajtását , vagy nem. Ha ragaszkodik a maga no rmá-
jához, mely szerint «az erkölcs egyértelmű a társa-
dalmi hasznossal», akkor a fenti cselekedeteket, 
megengedi, vagyis: akkor az anya szabadon megfőjt-
haja beteg gyermekeit, a nők bátran űzhetik a 
mesterséges abortust, a cigányokat szabad agyon-
bunkózni, az állam kiteheti a satnya gyermeket, 
a szociálista lelőheti a minisztert, akkor lopni is sik-
kasztani is szabad stb. Sőt nemcsak hogy szabad 
lenne ezen cselekedeteket véghezvinni, hanem azo-
kat, a kik elkövetnék, valóságos erkölcsi hőseknek 
kellene tekintenünk. Akkor dicsérnünk kellene azon 
austráliai,8 polinéz4 és madagaszkári5 nőket, a kik 
gyermekeiket csak azért, hogy azok esetleg a törzs-
nek terhére ne legyenek, megfojtják, bambusznáddal 
szúrják agyon vagy pedig a születésnél a köldökzsi-
nórt készakarva alá nem kötik. Akkor a magyar 
Büntetőtörvénykönyvből törölnünk kellene a 285. 
286., 303., 304., 305., 309, §§-ait, melyek a magzatel-
haj tást büntetik és a 287-iket, mely a gyermekkité-
telt üldözi. Akkor erkölcsösen cselekednék, a ki a 
gyógyíthatatlan paciensek halálát siettetné. Igazi eti-

1 V. ö. W. Platz, Geschischte des Verbrechens der Aus-
setzung, Stuttgart, 1876., 12. 1. 

J Platz u. o. 10. 1. 
3 V. ö. Ratzel, Völkerkunde II. 61. 
4 U. o. II. 123. 
6 U. o. II. 511. 

kai hősöknek kellene tar tanunk Raskolnikowot és 
Szicinszkyt ; védenünk kellene az orvosokkal szemben 
a magzatelhajtással foglalkozó bábáka t ; akkor Kon-
stantinápolyt nem is lenne szabad erkölcstelen város-
nak tar tanunk, mert ott 4000 mesterséges abortust szok-
tak évenkint feljegyezni a hatóságok.1 Más szóval: ha 
ragaszkodnánk Jászi erkölcsnormájához, akkor a 
maga egész ridegségében magunkévá tennők azt a 
veszedelmes elvet, mely szerint a cél szentesíti az 
eszközt, legyen az bármilyen alávaló és gonosz 
eszköz is. 

Ha Jászi ezen következéseket el nem fogadja, 
akkor a fent felsorolt cselekedeteket meg nem en-
gedett bűntetteknek kell nyilvánítania. Azt kell mon-
dania : a gyógyíthatatlan beteg mindenesetre terhére 
van a társadalomnak, a cigányok eltüntetése kívá-
natos dolog, jó lenne, ha a vén uzsorásnak a pénze 
valamely népboldogítónak a kezébe kerülne, kívá-
natos az is, hogy az általános választójognak a minisz-
terek között ellenségei ne legyenek stb. : de azért még-
sem szabad gyilkolni, sikkasztani, nem szabad a gyer-
mekeket kitenni, magzatelhajtást űzni, minisztert ölni, 
cigányt bunkózni, bá rmennyi re is hasznos lenne 
mindez a társadalomra nézve. Ámde aztán mi e pon-
ton meg nem állunk, hanem tovább k é r d j ü k : miért 
nem szabad ezen cselekedeteket véghezvinni ? Hiszen 
a mi társadalmi szempontból hasznos, az erkölcsös 
is! Van tehát más valami szempont is a hasznos-
ságon kivül, a mely a cselekedetek erkölcsi minősé-
gére nézve meghatározó és döntő? Mi tudjuk, hogy 
van ; mégpedig az emberi természet méltósága és az 
emberi természet Alkotójának értelmünk által felis-
mert akarata ez a szempont, — ez az igazi erkölcs-
norma, a mely tiltja a gyermekölést, az abortust, a 
lopást, és erkölcsösnek minősít minden olyan csele-
kedetet, a mely az emberi természettel és annak 
méltóságával összhangban van. Jászinak ebben a 
második esetben ezt az igazi erkölcsnormát kellene 
elfogadnia s egyszersmind föl kellene adnia a maga 
elégtelen és hamis erkölcsnormáját , a társadalmi utili-
tárizmust. Jehlicska Ferenc dr. 

D ü s s e l d o r f . A német katholikusok ötvenötödik nagy- ~FrrV) 
gyűlése. Düsseldorf , a R a j n a men t i művészváros , m o s t . . , 
h a r m a d s z o r volt szerencsés a néme t ka tho l ikusok nagy- ^ 
gyűlését kebelében üdvözölhetni . Mert sa já t ságos in téz- k r ó m 
m é n y ez a német ka tho l ikus nagygyűlés. Az egész néme t 
b i roda lom érdeklődik i ránta , sok ezeren az egész ország-
ból m ű k ö d n e k közre s ikerén , a k ö r n y é k népe tömeges-
től felvonul, hogy részt vegyen benne , sőt a ka tho l ikus 
népek köréből az egész világról j e l ennek meg buzgó 
ka tho l i kusok épülni a néme t ka tho l ikusok nagy össze-
t a r t á s ának ha tásos pé ldá j án és t anúságo t tenni hazá jok 
hi té le tének k i sebb vagy nagyobb pezsgéséről, a körü l -
m é n y e k különfélesége szerint, kü lönfé leképen . 

1 V. ö. H. H. Ploss, Zur Geschichte, Verbreitung u. 
Methode der Frucht-Abtreibung, Leipzig, 1883., 22. 1. 
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Minden ilyen ka tho l ikus nagygyűlést a zonban Német -
országban a kiszemelt város és v idékének ka th . értel-
messége üti nyélbe és teszi f á r adha t a t l an igyekezettel 
ország-vi lágra szóló eseménnyé. A német ka th . nagy-
gyűlés első izben 1869-ben ülésezett Düsseldorf falai 
között. Ez volt a huszad ik . Másodízben 1883-ban volt 
Düsse ldo r fban ka tho l ikus nagygyűlés. Ez volt a h a r m i n c a -
dik. Mindkét esetben a düsse ldor f iak rendkívü l i szolgá-
la tokat tet tek a ka tho l ikus nagygyűlések in tézményének , 
a m e n n y i b e n 1869-ben Kons tanz volt a nagygyűlés 
helyéül kiszemelve, a zonban a központ i b izot tság 
s z o m o r ú a n volt kényte len meggyőződni arról , hogy 
ebben a v á r o s b a n helyi v iszonyok mia t t a k k o r ka th . 
nagygyűlést ta r tani n e m lehetett . Düsseldorf segítette ki 
a k k o r a központ i bizot tságot a ba jbó l s j u t a l m u l elérte 
azt , hogy épen az 1869-iki nagygyűlés lett a többiek 
so rában egyike a legnevezetesebbeknek. 

Nyomasz tó v ihar fe lhők to rnyosu l t ak a k k o r t u d v a -
levőleg a néme t ka tho l ikusok hi té le tének egére. A porosz 
fegyverek győzelme Ausztr ia felett a német ka tho l ikusok 
helyzetén nagyot vál tozta tot t . Veszélyben kezdet t forogni 
a ka th . népiskola és a házasság szentsége s Ber l inben 
a Moabit nevű kü lvá rosban ki tör t z á rdaos t rom a közelgő 
k u l t ú r h a r c n a k volt za jos e lőh í rnöke . Ehhez j á r u l t a 
va t ikán i zs inat ál tal te remte t t helyzet. Az egyház ellen-
ségei megszaporod tak és szenvedélyes t á m a d á s a i k k a l 
l ángba bor í t an i a k a r t á k egész Németországot . A k a t h o -
l ikusok körében pedig nyug ta lanság és b izonyta lanság 
kezdte megszál lni a kedélyeket . 

Ilyen k ö r ü l m é n y e k közt karo l ta fel 1869-ben Düssel -
dorf a kath . nagygyűlések zászlóját és vitte azt fényes 
sikerre. 1883-ban a ka th . nagygyűlés i smét e l m a r a d t 
volna, hogy ha Düsseldorf az utolsó p i l l ana tban kész-
nek n e m nyilatkozik a nagygyűlés befogadására . Bár 
még a k u l t u r h a r c tüze a k k o r ott l appango t t a h a m u 
alatt , D ü s s e l d o r f b a n egész vi lágosan felragyogott u g y a n -
a k k o r a szebb jövő h a j n a l a a s zemha tá ron . A későbbi 
feledhetet len kö ln i érseki helytar tó , dr. Schmitz , a k k o r 
még csak düsseldorf i k á p l á n nagy b i za lommal és önérzet-
tel h i rde the t te a vendégeket üdvözlő beszédében : «Meny-
nyit kellett 1869 óta m i n d e n ta lpala tnyi földér t harco ln i ! 
Mennyi k ö n y folyt, menny i á ldozatba kerül t , m e n n y i 
e m b e r n e k kellett b ö r t ö n b e kerülni . H a n e m azt az egyet 
e lé r tük , hogy az egyház zászla ja egészen és megszent -
ségtelenítés nélkül m e g m a r a d t a m i kezünkben !» 

Mindkét a l k a l o m m a l rövid idő alat t gyorsan kellett 
a düsse ldo r f i aknak a kath . nagygyűlés t előkészíteni. És 
mégis fényesen s ikerü l tek . Most, a m i k o r idő és nyuga lom 
bőven k i ju to t t az előkészítésre, soka t kellett vá rn i az idei 
nagygyűléstől s m i n t a l a p o k b a n olvas tuk, n e m v á r t u n k 
h iába . 

P á r i s . A nagy elmék előrelátása. Abból az a lka lom-
ból, hogy a för te lmességek regény í ró jának , Zolának, a 
«francia nemzet» (ér tsd : szabadkőművesség) s írhelyet 
ado t t és temetés t rendezet t az i t teni Pan t l i eonban , 
b izonyára nem egy e m b e r n e k j u to t t eszébe itt F r a n c i a -
országban az az eset, a mely Pá r i s védőszent jé t , szent 
Genovévát az Úr Jézussa l együtt szent Genovéva t emplo-
m á b a n az ol tárról l e rán to t ta s a t emp lombó l kiűzte, 
hogy azt «nagy emberek» istentelenséggel végzett t eme-
tésének színhelyévé lehessen tenni . 

H u s z o n h á r o m év előtt tö r tén t a dolog. V ik to r 

Hugó h a m v a i t j á t szo t ta ki a s zabadkőművesség a keresz-
tény val lás ellen. Az ő h a m v a i mia t t kellett szent 
Genovéva t e m p l o m á t profaná ln i . Az akkor i páris i érsek, 
Guibert b ibornok , t i l takozó i ra tában , a n n a k a végén ezt 
m o n d o t t a : «Ez a Pan theon , a melyből Istent , a szenteket 
k i zá r j ák , hogy belé «nagy embereket» temessenek, lá tni 
fog m á s gyászszer tar tásokat is és pedig t a lán o lyanoka t 
is, hogy a jövő nagy emberek csa lád ja i k i té rn i fognak 
igyekezni az ily temetések tisztelete előtt. Ez a pol i t ikai 
ko rmányzás , a mely m i n d e n k i n e k szabadságot igért, 
oly k ihágásoka t fog megélni, hogy az ő neve egyértelmű 
lesz a zsarnoksággal és féktelenséggel.» A nagynevű b ibor -
nok előrelátása igazolást nyert , jövendőlése betel jesedett . 

Mikor m á r valóra vál t az, hogy Zola a Pan t l i eonban 
k a p helyet , a császárság egyik h í rneves t á b o r n o k á n a k 
az örökösei kére lmet intéztek a k o r m á n y h o z , hogy 
ősük h a m v a i t a P a n t h e o n b ó l e lszál l í thassák, mer t ők 
n e m tűrhe t ik azt, hogy «a hadsereg meggyalázó»- jának 
a közelsége azokat a h a m v a k a t beszennyezze. És 
Clemenceau , a nagyszá jú min isz te re lnök , vá j jon mi t 
felelt e r re a jogos k é r e l e m r e ? Azt felelte, hogy Lannes 
t á b o r n a g y h a m v a i t nem lehet c s a l á d j á n a k kiadni . Miér t? 
Mert, ú g y m o n d «a ha lo tak h a m v a i — az ál laméi». 
A ha lo t tak h a m v a i — az á l lam tu l a jdona ! Ilyet a zsar-
nokság — m é g n e m mívelt , nem m o n d o t t soha . Másik 
része Guiber t b i b o r n o k jövendőlésének tehát sz intén 
betel jesedet t . A f rancia k o r m á n y neve egyér te lmű a leg-
cégéresebb zsarnoksággal . 

Egy más ik nagy elme előrelá tása és jós la ta j u t itt 
eszünkbe. Mikor 1870. év tavaszán Veuillot La jos Pá r i s -
ban a képzőművészet i kiál l í tást megtekin te t te , a r en -
geteg meztelenség lá t tá ra k i f a k a d t és k isérő társához, 
E d v a r d Lafon thoz ezeket a szavakat intézte : «Voilà les 
charognes , m o n ami , les vau tours vont venir.» Lá tod 
b a r á t o m ezeket a dögtesteket : a sasok meg fognak j ö n n i ! 
És h á r o m h ó n a p mú lva megérkez tek a sasok, a porosz 
k a t o n á k képében . Mik a művészet sandí tása i Zola för-
te lmes regényeihez képest , a melyekben az ő b ű z h ö d t 
nyá la m i n d e n t bevont és lea lacsonyí tot t : ember t , ter-
mészetet , erkölcsöt , t á r s ada lma t , csa ládot , hazát , val lást , 
szóval minden t , de minden t . Ha Veuillot La jos élne, ú j 
sasoka t l á tna fe lkerekedni a l á tóha tá ron . —y—la. 

A B u d a p e s t - s z é k e s f ő v á r o s i IV . k e r ü l e t i l t ö z -
sé f l i f ő r e á l i s k o l a É r t e s í t ő j e az 1907/8. iskolai évről. 
Szerkesztette dr. Weszely Ö d ö n igazgató. 274. 1. 

Iskolai ér tesí tőket csak a fo lyó i ra tokban szokás is-
mer te tn i és pedig a b e n n ö k foglalt s tat iszt ikai ada tok s 
az ezekből v o n h a t ó ku l tu rá l i s tények jel lemzése miat t . 
Egyebekben csak a közvet lenül érdekel t t anu lók és szü-
lők szokták figyelmükre mél ta tn i . A nagyközönségre 
nézve tapasz ta lás szerint afféle sablonos, érdekte len füze-
tek azok, egyik a más ik képére a lkotva , me lyekben leg-
föl lebb a s z á m o k és nevek vá l toznak , de a melyek k ö -
zött a t ávo labb álló közönségnek n incs keresni valója. 

A n e k ü n k bekü ldö t t Ér tes í tők közül, forgatás köz-
ben , az egyik, a c imben jelzett , kü lönösen lekötöt te 
f igyelmünket , a n e m sab lonos részletei által. Az egyik 
i lyen részlete m i n d j á r t a bevezető értekezése a «Margit-
legenda forrásairól», d r . Horvá th Cyrilltől 85 o ldalon ; 
a többiek pedig ott fogla l ta tnak az igazgató ál tal szer-
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kesztett s az iskola belső életét föltüntető részben. Ez 
utóbbiak a «Budapesti Hirlap» középiskolai ismertetőjé-
nek is föltűntek, úgy futtában föl is említette őket, 
nézetem szerint azonban iskolaügyünk érdekében sok-
kal nagyobb a fontosságuk, semhogy egyszerű fölemlí-
tésükkel beérhetnénk. Horváth értekezése meg úgy lát-
szik még figyelmét sem keltette föl. 

Ez n e m elég; n e m vagyunk mi o lyan gazdagok a 
pedagógiában, hogy az ilyen értékes dolgok az Értes í tők 
rendes sorsa szerint su tba dobassanak , szóba se kerü l -
jenek ; ellenkezőleg kellő mél tány lásban kell részesíte-
n ü n k s e célból az il letékes tanügyi kö rök figyelmét is 
kell r á j u k fö lh ívnunk , kü lönösen az igazgató által kez-
deményezet t n o v u m o k r a . 

A bevezető értekezés hosszú, fáradságos kutatás-
nak szerencsés eredménye s magyar irodalomtörténeti 
szempontból egyenesen fölfedezésszámba megyen. Nem-
csak a VIII. osztálybeli tanulók irodalmi látókörét szé-
lesbíti s ennyiben van helye az iskolai Értesítőben; 
hanem magukat az irodalomtörténet művelőit is egyene-
sen meglepetésben részesíti, valamint példája annak is, 
hogy a hivatásos tanár nemcsak az iskolai kisebb keretű 
munkáját végzi jól, de ugyanakkor hogy jól végezhesse, 
szüntelen foglalkozik, búvárkodik tárgyában, hogy, mint 
tudós is, színvonalon állhasson, esetleg hogy tárgyát 
tovább fejleszthesse. Tiszteletre, említésre méltó tanár 
az ilyen. 

A Ráskay Leától másolt (1510.) s a Nemzeti Múzeum-
ban őrzött Margit-legendánk, mint ismeretes, egyik ér-
tékes irodalmi hagyatékunk a középkor gyéren maradt 
irodalmi emlékeiből, Kultúrtörténeti fontosságát is ismer-
jük, de eredetéről eddig semmit sem tudtunk. Voltak, 
a kik önálló magyar terméknek tartották ; voltak, a kik 
fordítási gyanítottak benne. Legutolsó ismertetője, Volf 
György sem volt tisztában természete iránt. Hor -
váth Cyrill végre sok utánjárás után rájött a dolog 
nyitjára s kimutatta forrásait. Erről szól jelen érteke-
zése. A Margit-legenda két fő forrás alapján készült, 
Joannes de Vercellis egykorú dominikánus rendfőnök 
latin legendája és az 1276-iki vizsgálati jegyzőkönyv 
adatainak fölhasználásával. A latin legenda még lappang 
valahol, német fordítása azonban megvan a müncheni 
kir. könyvtár egy XV. századbeli s Valter György domini-
kánustól készített kéziratában. Horváth itt közli először 
nyomtatásban. A vizsgálati jegyzőkönyvet Fraknói kö-
zölte a Mon. Episc. Veszprém. I. kötetében. 

Ez röviden Horváth az értekezésben genetikusan 
bemutatott kutatásaínak az eredménye, mellyel irodalom-
történetünk egy homályos pontját megvilágította s me-
lyért a külföldön, hol ismerik a kutató munka értékét, 
nagy elismerésben részesülne. 

De nemcsak ez az egy érdeme van értekezésének. 
Egy más oldalát is ki kell emelnünk. Irodalomtör-
ténetíróink, élükön Beöthyvel, nem tudják méltányolni 
kódexeink aszketikus szellemét, idegen, szinte téves világ 
az nekik ; azért a kódexeket csak nyelvi szempontból 
tudják értékelni. Horváth annak is fölfogja értékét, van 
érzéke hozzá, ismeri az önmegtagadás becsét, mely — 
szerinte — ma sem avult el. Mindjárt bevezető soraiban, 
szemlélve Margit-apáca hősi erényeit, így ír : «Nem tagad-
juk, messziről nézve ez az alak s ez a pálya meglehe-
tősen ridegnek látszik ; kétségtelen azonban, hogy maga 

a lemondás és önmegtagadás, mely nélkül sem erény, 
sem nagyobbszerü tettek nem születhetnek, messziről 
tekintve is az ember legnemesebb és legkiválóbb tulaj-
dona i s ép ezért örök időkre szólók s mindenkor tisztele-
tet érdemelnek. Talán sobasem volt ennek az igazságnak 
hirdetése fontosabb, mint a legújabb kor legújabb részében, 
a mértéktelen önzés, a «hús és vér» zsarnokságának 
napjaiban, mikor a lemondás és önmegtagadás szelle-
mének satnyulásával a nagy jellemek kora mini egy le-
jártnak és a közélet mind elszomorítóbbnak látszik; de 
a középkor vallásos miszticizmusa még a közönséges, 
ridegen józan fölfogásnál is magasabbra emelte az em-
beri lélek ama pompás tulajdonait.-» 

Annyi ez, mint annak kijelentése, hogy kódexeink, 
nemcsak nyelvi szempontból, mint az írói közvélemény 
tartja, de tartalmuknál fogva is igen megérdemlik a 
tanulmányozást s fölötte becsesek számunkra. 

A többi nem sablonos, nálunk pedagógiai úttörés-
számba menő részletek az igazgatónak az iskola bei-
életét tárgyaló részében találhatók. Milyen stereotip s 
szűk helyi érdekűek szoktak rendesen ezek az adatok 
lenni. Adatok az évi történethez, végzett tananyag, inté-
zeti körök, osztályozás stb. mondja egyik értesítő a má-
sik után. Egyik olyan sablon, mint a másik, csak a 
nevek és számok változnak. Weszely igazgató Értesítője 
ezt a részét azzal vezeti be, hogy «minden adattal, me-
lyet itt közlünk, egyúttal pozitív adalékokat igyekszünk 
nyújtani a pedagógia számára.» (89. 1.) Egészen más 
hang a szokottnál 1 

Kerestük már most az Értesítőben, mi lehet az, 
a mi adalékot képez a pedagógia számára, a mi tehát 
állalánosérdekü ? Négy ilyen részletet is találok, a minő-
vel más Értesítőben még nem találkoztam. A végzett 
tananyag bemutatásánál így kezdi : «Az évi értesítő 
célja nem az, hogy a közös tantervet lenyomassuk, ha-
nem inkább az, hogy bemutassuk, hogyan valósítjuk 
meg ezt a tervet; hogyan módosul a tanítás a külön-
böző viszonyok, a tanulók képességei s a tanár egyéni-
sége és sajátos fölfogása szerint». «Tanári testületünknek 
az a törekvése, hogy az értesítő az iskolai munka hű 
képét adja.» És a közölt anyagon (pl. történelem a 
VI. osztályban, mathemalika a VIII. osztályban, a házi 
föladatok) csakugyan meglátszik, hogy az igazgató inten-
cióját az egyes tanárok valóban megértették. 

Új rovat : Adalékok iskolánk módszeréhez (168. 1.). 
A tanárok leírják módszerüket, számot adnak itt arról, 
hogyan kezelték a nekik beosztott szaktárgyat. Bölcs és 
utánzandó eljárás. Tudjuk, hogy a tanítás sikere java-
részben az előadási módszeren fordul meg; attól függ: 
nehéz-e a tanulónak valamely tantárgy, vagy sem. A he-
lyes módszer teszi a tanárt tanárrá. Midőn az igazgató 
ilyen irányban vezeti a tanári testületet, rendkívül fon-
tos föladatot teljesít. Tudjuk, hogy a tanárból a köznapi 
élet viszonyai között könnyen közönséges mesterember 
válik, a kinek a munkája — a tanítás nagy kárára — 
leckeföladásból és kikérdezésekből állhat. Nem követ-
kezhetik ez be, ha a tanárt folyton, módszere dolgában 
is, számon kérik. Micsoda eleven, hasznos iskolai élet 
lehet az ilyen, ha benne tudatosan folyik a munka 1 

A harmadik újítás a : Bemutatások rovata alatt 
olvasható (202. 1.). Itt arról olvasunk, hogyan iparkod-
tak az egyes tanárok vetített képekkel kapcsolatos elő-
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a d á s o k b a n (még a h i t t a n b a n is) kiegészíteni, szemlé-
letibbé tenni elméleti e lőadása ika t . Ebből is az igazgató 
i rányí tó elméje szól, b á r természetesen a t a n á r o k é rdeme 
is kétségtelen. 

A negyedik a : Pedagógiai kísér letek (203. 1.). Eze-
ket m a g a az igazgató végezte a növendékeken . T. i. a 
külföldi pedagógiai i r o d a l o m b a n a t a n u l ó k o n tett ilyen 
megfigyelésekből m á r nagy anyag áll rendelkezésre, 
mely ada l ékoka t szolgáltat a l egkülönbözőbb pedagógiai 
és d idak t ika i p r o b l é m á k megoldásához . Weszely m á r 
m i n t t a n á r is foglalkozott ezzel s a lefolyt évben két 
i r á n y b a n folytat ta kísér le te i t : a helyesírás meg tanu lásá ra 
és az egyéniség megismerésére nézve. (Ez u tóbb i tek in-
tetben pl. az egyik kísérlete abból állott : bemuta to t t 
egy művész i képet az osz tá lynak s hosszabb szemlélés 
u tán m i n d e n k i m e g í r t a : mi t l á to t t ? Micsoda érdekes 
kü lönböze tek je lentkeztek ezekben a l e í rásokban a meg-
figyelőképesség, a fantázia, a t e m p e r a m e n t u m tekinteté-
ben !) Minthogy ezeket a kísérleteket még folytatni fogja, 
az e redményrő l a jövő évi Ér tes í tőben számol be. 

Csak ezeket k íván tam Weszely igazgató Ér tes í tő jé-
ből kiemelni . Régóta figyelem i roda lmi m u n k á s s á g á t s 
úgy tapasz ta lom, hogy egyike a legképzettebb peda-
gógusa inknak , a k ikben m i épen n e m bőve lkedünk . 
Most egy éve, hogy t aná rbó l főreál iskolai igazgató lett 
s már i s meglátszik Ér tes í tő jén, hogy intézetébe oly élet 
vonu l t be, a m i n ő t közép i sko lá inknak csak k í v á n h a t u n k . 
S e m m i sablon, m i n d e n b e n öntuda tos , le lki ismeretes 
m u n k a s a pedagógia l egú jabb v í v m á n y a i n a k értékesí-
tése. A ki m a g a m is életem javarészét ebben a légkör-
ben töl töt tem, r endk ívü l t u d o m mél tányolni , mi t je lent -
het Weszely m ű k ö d é s e , r i tka széles lá tóköre , nagy 
pedagógia i képzettsége az i sko lá ra nézve. Ez az oka, 
a miér t kü lön kelleti fog la lkoznom értesítőjével. Itt 
igazán fontos s u t á n z a n d ó példával á l lunk szemben . 

P i k i e r b e l á t á s o s e l m é l e t e . (Pikier jogbölcseleté-
nek kr i t ikai vizsgálata.) Ir ta Jehl icska Fe renc dr. Buda-
pest, S t e p h a n a e u m nyomda , 308 lap. Ara 4 kor. 

Egy kel lemes meglepetésről s ie tünk jelentést t enni 
t. o lvasóközönségünknek ezen ú j iskolai évad kezdetén. 
Szorgalmas és nagyképzet tségü m u n k a t á r s u n k n a k , J e h -
l icska Ferenc d r . - n a k e n a p o k b a n megje lent fönti c imű 
könyvérő l van szó. Régen és á l t a lánosan érzett szükség-
letet elégít ki ez a jeles m u n k a : vi lágosságot hoz a 
p ik le r izmus kérdésében . P ik ier Gyula, m i n t az «európai 
m o d e r n e s z m e á r a m l a t o k n a k magyarországi előharcosa», 
m i n t a jogbölcselet t aná ra , az i f júság nagy részének 
nevelője, erös gondo la tá ramla to t indí tot t meg, egészen 
sa já tos szellemi a tmoszférá t te remtet t könyveivel és elő-
adása iva l a m a g y a r t á r s a d a l o m b a n , melynek nyomasz tó 
vol tá t s o k a n érezték, mely ellen időrő l - időre energ ikus 
h a n g o k emelkedtek t u d o m á n y o s és t á r sada lmi é le tünk-
nek legelőkelőbb fó rumai ró l — melyről azonban részle-
tes, beható , k imerí tő , m i n d e n tekinte tben tárgyilagos és 
világos ismerte tés m i n d e d d i g nem tá jékoz ta t ta az é rdek-
lődő közönséget . S épen ezt teszi Jehl icska Ferenc d r . -
n a k ú j o n n a n megjelent k imer í tő , nagy gonddal , éles 
elmével, tárgyi lagosan és szellemesen megírt , m i n d e n 
tek in te tben rá te rmet t m u n k á j a : azért üdvözöl jük oly 
nagy ö r ö m m e l s azért t ek in t j ük megjelenését t u d o m á -
nyos eseménynek. 

Szerző helyesen észrevette, hogy a gyakorla t i , jog-

bölcseleti e lveknek forrása az á l t a lános vi lágnézletben 
rej l ik, azért nagy szorga lommal megvilágít ja P ik le rnek 
világfölfogását , á tha tó elmeéllel polemizál h e d o n i k u s 
u t i l i tá r izmusával , miközben a legérdekfeszí tőbb t é m á k 
kerü lnek szóba, m i n t : az ember i boldogság kérdése, az 
ö römnek és a f á j d a l o m n a k szerepe az egyesek és a n e m -
zetek életében, az igazság és a hasznosság , a hedoniz -
m u s és az erkölcs kö lcsönös viszonya, a k o m m u n i z -
m u s n a k , a hazugság jogosu l t ságának stb. kérdései . Szerző 
a gyönyör beteges, neurasz tén iás filozófiájával az erő-
nek, az egészségnek, a nemze l fön ta r tó erkölcsnek, az 
ember i mé l tóságnak ősrégi s mégis ö rökké új bölcsele-
tét á l l í t ja szembe. A h e d o n i z m u s ellen fö lsorakozta t ja a 
filozófia ko r i f eusa i t : P la tó t , Aristotelest, a s to ikusoka t , 
Aquinói szent Tamás t , Leibnizot, Shaf tesbury t , Kantot , 
Hegelt, Schle ie rmacher t , Millt. Ez a rész ha tá rozo t tan 
sú lypont ja és legfényesebb oldala az egész könyvnek . 
Megelőzi ezen fejtegetéseket P ik ler ap r io r ikus , egyfor-
mulás t u d o m á n y o s módsze rének a vizsgálata és meg-
győző k imuta t á sa a n n a k , hogy az i n d u k c i ó n a k e lha-
nyagolása , az egyoldalú me tódus az ember és az ember i 
egyesületek te rmészetének félreismerését von ja m a g a 
u t án . A joga lkotó és jogfej lesztő tényezők közül n e m 
engedi szerző célzatosan kiszor í tani a világnézleteket , a 
val lást , az egyéniséget és a nemzet i sa já t ságoka t , amelyek-
nek a m ú l t b a n kifej tet t erejét ignorá ln i csak olyan i rány-
elmélet tud ja , mely azokat a jövő t á r sada lma t fo rmá ló 
tényezők közül nem tudományos , h a n e m poli t ikai cél-
szerűségi okokból k ikapcsolni szeretné. Nagy tudássa l 
megír t rész ez, mely fényesen rehabi l i tá l ja a m o n i s t a 
szociológusok által lekicsinyelt eszmei t á r sada lmi koef-
ficienseket. 

Aztán sorra következik az ember i ősjog, a t e rmé-
szetjog, a lételes jog, a bün te tő jog, a jog és igazságos-
ság p r o b l é m á i n a k tárgyalása , melyben szerző a be lá tá-
sos elmélet h iányos , egyoldalú és téves á l l á spon t j ának 
megvilágí tása mellett azon veszedelmes gyakorlat i kö-
vetkezésekre ís r á m u t a t , melyek Pikler anyagelvü és 
hedonikus-u t i l i t á r i s ta elveiből logikusan folynak. Ez a 
rész szerzőnek az európai és a magya r jogbölcselet i i roda -
l o m b a n való szép tá jékozot t ságáró l tesz tanúságot . Éles 
világot szórnak az egyes anyagokra és sa já tos é rdekes-
séget kölcsönöznek az egész könyvnek azon fo rdu la to -
sán megír t p á r h u z a m o k , melyeket szerző Pikier és a 
fo r rada lmi észjogászok, a p ik le r izmus és a tör ténelmi 
mater ia l i zmus , Pikier és cireneí Aris t ippus, Pikier és a 
görög szofisták stb. között von s melyek az o lvasónak 
lá tóköré t n a g y b a n kiszélesítik. 

Előkelő hang, nemes g o n d o l k o d á s m ó d je l lemzik 
ezen fejezeteket és st í lus «cum grano salis». A lelki élet 
mate r ia l izá lásának lehetetlenségét, Pikier benső el lent-
mondása i t , a belá tásos elmélet t u d o m á n y o s tak t iká i t 
födi föl azu tán erös kézzel a szerző, végre pedig higgadt 
megfonto lás u tán k imu ta t j a , mely benső okokná l fogva 
kell des t ruk t ívnek minős í ten i P ik ier t aná t a családra , a 
t á r s ada lomra , a nemzetre , az á l l amra és a val lásra nézve 
egyaránt . Igen helyénvaló itt rövid, de velős b e m u t a t á s a 
a p ú n nemze tnek , mely életében tú lnyomóan a be lá tá-
sos elvek szerint igazodott , míg végre teljesen rászol-
gált Catonak «ceterum censeo»-jára . 

Vonzóvá és t anu l ságossá leszi a m u n k á t a szem-
p o n t o k n a k nagy gazdagsága és vál tozatossága, mely a 



450 RELIGIO I.XVII. évf. 1908. 

szépen összeállított tartalomjegyzék áttekintésénél is 
azonnal szembe ötlik. A 308 oldalas, szépen kiállított 
könyv a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében és 
a főbb budapesti könyvkereskedésekben kapható. X. 

Kálvin a m a g y a r p r o t e s t á n s o k k ö z ö t t . Ritka 
háborúságnak vagyunk ez idő szerint tanúi a magyar 
protestáns egyházi lapokban. Egymással szemben és 
egymásközt viaskodnak a gondolatszabadságért — közel 
féléve. 

A szokatlan felindulásra a következő eset szolgál-
tatott alkalmat. Zoványi Jenő, sárospataki prot. theol. 
tanár, újból sajtó alá rendezte Warga Lajos elfogyott 
egyháztörténetét. Az első két kötetnél simán ment a 
dolog, a harmadiknál, mely ez év elején jelent meg, tört 
ki a háború. Zoványi t. i. a harmadik kötethez függelé-
ket csatolt és abban történeti tárgyilagosságra törekedve, 
Kálvint egészen új, már t. i. magyar protestánsaink házi 
történetében eddig szokatlan módon mutatta be. Szerinte 
Kálvin tulajdonkép nem is volt reformátor, hanem köz-
vetítő, eklektikus, nem alkotó tehetség. Nem a fejlődést, 
hanem a visszafejlődést szolgálta. Nem volt önfeláldozó 
lélek, mint egy reformátorhoz illik, hozzá türelmetlen s 
túlhajtott erkölcsi szigorában kegyetlenkedésekre vete-
medett. (Servet Mihály megégetését okozta.) 

Alighogv megkezdték a kész kötet szétküldését 
áprilisban, a konventi ülésen e miatt felszólalás történt 
s a kötet szétküldését beszüntették. Azóta a három 
kálvinista egyházi hetilapban foly e miatt a vita. Már 
külföldi protestáns tekintélyeket is megkérdezték, hogy 
mit tartsanak Zoványi nézeteiről, de hát pro és kontra 
váltakozván a vélemények, nem tudnak megállapodásra 
jutni se abban, mit tartsanak Kálvinról, se abban, mit 
tegyenek Zoványi val. Szóval kálvinista ember hozta 
zavarba a kálvinistákat vallásalapítójuk, az általában 
nagy reformátornak tartott Kálvin János egyéni értéke 
felöl. Nem tudom azért-e, hogy a figyelmet ettől a kel-
lemetlen kérdéstől elfordítsa, vagy afölötti keserüségé-
ben-e, hogy a nagy Kálvinról a saját felök merte lehúzni 
a gloriolát, de tény, hogy a budapesti «Prot. Egyházi és 
Iskolai Lap» utóbbi számai minden közelebbi ok nélkül 
ugyancsak mossák a katholikusok «negyedik istenét», 
a pápát, Máriát, szenteket, misét s a többit a régi, 
XVI. századi, tehát igen kopott stílusban. 

Ez azonban a saját bajukon nem segít. Bármit 
tartsanak is a pápáról,1 a fölvetett kérdés, Zoványinak 

1 Érdekesnek és tanulságosnak találom ez alkalomból 
idézni Harnack nézetét a pápás egyházról, magyar protes-
tánsaink némi tájékoztatására. «Was hat die römisch-katholische 
Kirche geleistet? — igy veti föl a kérdést s feleli: Nun zunächst — 
sie hat die romanisch-germanischen Völker erzogen und zwar in 
einem anderen Sinn als die östliche Kirche die Griechen, Slaven und 
Orientalen. Mag auch die ursprüngliche Anlage, mögen elementare 
und geschichtliche Verhältnisse jene Völker begünstigt und ihren 
Aufstieg mitbewirkt haben, das Verdienst der Kirche wird darum 
nicht geringer. Sie hat den jugendlichen Nationen die christliche 
Kultur gebracht, und nicht nur einmal gebracht, um sie dann auf 
der ersten Stufe festzuhalten — nein, sie hat ihnen etwas Fortbil-
dungsfähiges geschenkt, und sie hat selbst diesen Fortschritt in 
einem fast tausendjährigen Zeitraum geleitet. Bis zum 14. Jahrhun-
dert ist sie Führerin und .Mutter gewesen ; sie hat die Ideen ge-
bracht, die Ziele gesetzt und die Kräfte entbunden. Iiis zum 14. 
Jahrhundert — von da ab sieht man, wie die selbständig werden, 
die sie erzogen hat, und nun Wege einschlagen, die sie nicht ge-
wiesen hat und auf denen sie nicht folgen will und kann. Aber auch 
dann noch, in dem Zeitraum der letzten sechshundert Jahre, ist sie 

jellemzése Kálvinról, azért nem lesz megoldva. A meg-
oldása pedig valóban nehéz. Ha Zoványil elítélik, meg 
van mentve Kálvin, régi bevett fölfogásuk szerint marad 
nagy embernek, de hová lesz a gondolatszabadság? Ha 
pedig Zoványit hagyják, Kálvin leesett a magas piedestál-
ról s közönséges gyarló emberré válik. A dilemmát nehéz 
megoldani. 

Az utóbbi napokban a pozsonyi luth, theologusok 
is beleszóltak az ügybe s a gondolatszabadság nevében 
állást foglaltak — Zoványi mellett, mivelhogy — Kálvinra 
célozva — nem barátjai a túlhajtott embertiszteletnek. 

Sajátszerű egy jelenség! Luther és Kálvin annak ide-
jén elvetették az egyházi tanító-tekintélyt s állították 
helyébe tanítónak a holt betűt : a bibliát, melyet a hit 
és kinyilatkoztatás isteni forrásának hirdettek. Unokáik 
már hátat fordítottak ennek a kinyilatkoztatásnak is s 
az ész szuverenitására esküdve a bibliát toldozott-foltozott 
emberi irodalmi terméknek tartják. A biblia után ime 
magára Lutherre és Kálvinra is került a sor, most végre az 
alapítók ellen fordítják a szekér rúdját. Gyönyörű menet — 
lefelé. Mi marad hát a XVI. századi örökségből ? A név, 
hogy protestánsok. Ezután várhatjuk, hogy a közeli 
jövőben ennek is hadat üzennek, meri kritikájuk számára 
már igazán más nem marad hátra. 

A vita további fejleményei tehát érdekeseknek 
mutatkoznak. 

Természettudományi levelek. 
x. 

Kedves Barátom ! Folytassuk tovább megkezdett 
eszmecserénket a ránk emberekre nézve annyira fon-
tos kérdésről : a világfölfogásról. Van-e teremtő Isten, 
mint a keresztény világnézet tartja, vagy minden ma-
gától let t? mint a monisták vallják. Ezt kérdezzük 
a tudománytól a monisták érveit vizsgálva. 

Első erősségükkel, az örök anyaggal már tisztá-
ban vagyunk ; az anyagot elemeiben vizsgáló chemia 
fejét rázza, mert sem az örök, sem az öreg anyagban 

nicht so zurückgeblieben, wie die griechische Kirche. Der ganzen 
politischen Bewegung hat sie sich, mit verhältnismässig kurzen Un-
terbrechungen, vollkommen gewachsen gezeigt — wir in Deutschland 
spüren das hinreichend ! — und auch an der geistigen Bewegung 
nimmt sie noch immer einen bedeutenden Anteil. Sie ist freilich 
längst nicht mehr die Führerin, im Gegenteil, sie liemmt (igen !) ; 
aber gegenüber den Fehlern und Überstürzungen in den Fortschrit-
ten der Modernen ist ihr Hemmen nicht immer ein Unsegen. (No 
lám!) 

Zweitens aber, diese Kirche hat in Westeuropa den Gedanken 
der Selbständigkeit der Keligion und der Kirche aufrecht erhalten 
gegenüber den auch hier nicht fehlenden Ansätzen zur Staatsomni-
polenz auf geistigem Gebiet. In der griechischen Kirche hat sich die 
Religion so sehr mit dem Volkstum und dem Staat verschwistert, 
dass sie ausser in dem Kultus und der Weltflucht keinen selbstän-
digen Spielraum mehr besitzt. Aut dem Boden des Abendlandes ist 
das anders ; das Religiöse und das mit ihm verbundene Sittliche 
hat sein selbständiges Gebiet und lässt es sich nicht rauben. Das 
verdanken wir vornehmlich der römischen Kirche. 

In diesen beiden Tatsachen liegt des wichtigste Stück Arbeit 
beschlossen, welches diese Kirche geleistet hat und zum Teil noch 
leistet». Das Wesen des Christentums. 1893. 153—4. 1, 

Ebből megtanulhatja a tProt. Egyházi és Iskolai Lap»: ki a 
római pápa s hogy a higgadt, de mindenesetre tanult protestánsnak 
hogyan illik a pápaságról Ítélnie. 
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nem találja magyarázatát az elemeken magukon nyi-
latkozó bámulatos törvényszerűségnek, valamint ama 
tulajdonságaiknak, melyeknél fogva ezek a chemiai 
elemek mint «készített cikkek» jelentkeznek előtte. 

Ez a tapasztalat, ez a kézzelfogható chemiai tény 
magyarázatot kíván, mert hiszen valóság. Itt nem 
nyugtat meg Stuart Mill filozófiája, hogy marad junk 
a tüneményeknél s ne kutassuk okaikat ; a mi lett, 
a mi van, az oknyomozó magyarázatot kíván. Az ész 
nem tud más el járásban megnyugodni. A chemiai 
elemeken egy értelmes rendező, célokat tűző lény két-
ségbevonhatatlan nyomai jelentkeznek; ezt a tényt 
hiába azonosítjuk az anyaggal, hiszen maga az ember 
sem változtathat az elemeken, készített voltukat kény-
telen elfogadni s fölhasználni úgy, a hogy találja. 
Mit segíthet, mit magyarázhat itt meg a holt anyag, 
ha öröknek nézzük i s? 

A miként pedig a chemia az örök anyaggal, 
azonképen van a biologia a monislák másik erőssé-
gével : az élet spontán keletkezésével. Az élő szervezetek 
vizsgálódásában a biologia (élettan) eljut a szervezet 
alapeleméig: a sejtig, melynek magja a szerveződés 
irányító okfeje, az élet székhelye. A vizsgálatok szerint 
ez a mag nem minden organizmusnál van egyformán 
tökéletesen kifejlődve; a felsőbbeknél tökéletes, köz-
pontosított a lakban van meg, az alsó élő szerveze-
tekben (pl. a baktér iumokban) ellenben megosztott 
alakban fordul elő. Sejtmag nélküli életképes orga-
nizmusok egyáltalán nem léteznek, miután a néme-
lyek által ilyeneknek vitatott legalsóbbrendű szerve-
zeteken pl. a Haeckel által ilyeneknek állított mone-
rákon is bebizonyult a sejtmag léte. ( W a s m a n n : Die 
moderne Biologie. 1906. 184. 1.) 

Ez a maggal biró sejt a legalsóbb morfológiai 
egysége az organikus életnek; ebből támad az állat 
és növény, ennek űt ján szaporodnak az utódok; a 
hol ez nincs meg, ott élő organizmus nem jöhet létre. 
Oskar Hertwig szerint: «Die Kontinuität der orga-
nischen Entwicklung und des organischen Lebens 
beruht auf dem Grundsatz: omnis cellula ex cellula.» 
(Allgemeine Biologie. 1906. 569. 1.) 

Már most ezekhez a legalsóbb életegységekhez 
kapcsolódik az ösnemződésről szóló kérdés: váj jon 
lehetséges-e a sejtnek a szervetlen anyagból való 
keletkezése? A monisták lehetségesnek tartják, de 
csak afféle megokolással, mint Platetől hal lot tuk: 
«Bevalljuk mindnyá jan — így szólt — hogy még 
semmi tapasztalatunk nincs arról, az élők hogyan 
keletkeztek a szervetlen anyagból. De miután élő lé-
nyek vannak, tehát kellett keletkezniök s miután a 
teremtés nem magyarázat, meg kell engednünk m a -
gunknak a hipotézist, hogy egykor szervetlen anyag-
ból szerves lények keletkeztek». 

Sokkal kedélyesebben írt erről két év előtt a 
«Szabad Gondolat» (a Budapesti Napló melléklete) 
egyik magyar monis tá ja : «Az ősnemzést bizonyítani 
nem kell — ez az első állításunk. Nem kell, mert 

az a nélkül is világos, átlátható. S lia nem lenne 
igaz, akkor is föl kell vennünk az igazságok közé, 
mert a világegyetemről való mai fölfogásunknak ter-
mészetes kiegészítője. . . vele kényelmesen és szépen 
operálhatunk, ha a természet törvényeit nemcsak 
tudomásul vesszük, hanem az a szándékunk belőlük 
egy egységes és rendszeres világnézetet építeni föl a 
magunk számára, a mely pótolja a va l lás t . . . Ez elég 
ok, hogy elfogadjuk.» (Religio 1906. 341. 1.) 

Nem kell külön kiemelnünk, mert hiszen a nyi-
latkozatok világosan mondják, hogy a spontán ge-
neráció nem a természettudományi vizsgálatok ada-
taiból leszűrt tény, tehát nem tudományos állítás; 
hanem egyszerűen fölvett gondolat és pedig némely 
animozus, de őszinte monista bevallása szerint egye-
nesen a vallás pótlására, tehát támadó célzattal ki-
gondolva. Stat pro ratione voluntas. 

Mielőtt a kérdés részletesebb megvilágításába 
belemennénk, előbb tisztáznunk kell a fogalmakat. 
Miben különbözik tu la jdonkép a keresztény és a 
monista világnézet az élet keletkezését illetőleg? Hogy 
az első élő szervezetek (növények, állatok) a szervet-
len anyagból jöttek elő, mi is állítjuk, mert külön-
ben semmiből kellett volna teremtetniük, a minek 
fölvételére semmi szükség. A teremtési okmány sze-
rint is mondá Isten: Teremjen a föld zöldellő és 
maghozó f ü v e t . . . Hozzon elő a föld élő lényeket. 
(Genezis I. fej.) Úgy fogjuk föl tehát a dolgot, hogy 
a legelső élő lények a szervetlen anyagból jöttek 
létre a Teremtőnek az ősanyagba oltott erői által, 
tehát a tágabb értelemben vett teremtésnek köszönik 
létüket. Az anyag t. i. melyből előjöttek, már megvolt 
s a teremtői hatás csupán az anyag szerveződésére 
vonatkozott. A mit azonban nem úgy kell fölfogni, 
mintha a szervezetlen anyag előbb teremletett volna 
s a Teremtő csak később oltotta volna belé a szer-
vezett lények előhozására való képességet; ez benne 
foglaltatott az ősanyag teremtési tényében, épen úgy 
mint a fiziko-chemikus törvények, csak az erre vonat-
kozó képesség nyilatkozása később, a megfelelő külső 
föltételek beálltával, jött folyamatba. 

Ezzel a nézettel szemben a monizmus állítja, 
hogy a szervetlen anyag magától és saját képessé-
bői — a Teremtő kizárásával — hozta elő az első 
élő szervezeteket. Ezt értik ősnemződésen s ezt ta-
gadjuk azon az alapon, mivel a tudomány adatai 
szerint a szervezetlen anyag, mint olyan, szervezett 
élő lényt előhozni nem képes, nem képes sejtmagot 
előállítani, hanem omnis cellula ex cellula, élő lény 
csak élőtől származhatik. 

Az ősnemződésre vonatkozó kísérletek számosak, 
de ellenkezőjét kimutatni még senkinek sem sikerült. 
Számos chemikus iparkodott labora tór iumában az 
elválasztó űrt kitölteni, sikerült is nekik számos szer-
ves anyagot, mely rendes körülmények között csak 
az élő szervezetekben fejlődik, előállítani. Talán sike-
rülni fog a fehérjeanyag mesterséges szintézisét is, 
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a melynek a molekulái az élőlények szervezetének 
tu la jdonképen i alapkövei, lé tesí teni ; csakhogy ezek 
a fehér je molekulák a sej tben élnek s épen ezt az 
életet, a növés és tovaszaporodásnak ezt a képességét 
n e m képes senki a mesterséges fehér jébe belélehelni, 
szóval n e m képesek élő sejtet előállítani. 

Ez a felelet Plate egyik állítására. Azt m o n d j a : 
a p ro top lazma 12 ősanyagból, 12 elemből áll s az 
élőlényekre jel lemző fehér je csak 5 elemből. Ha a 
test a ha lá lban por rá eshetik szét, úgy kell — így 
okoskodik oly föl tételeknek is lenniök, hogy a 
porból viszont test t ámadha t elő. A porból — felel-
jük er re — t á m a d h a t n a elő élő test, ha a ha lá lban szét-
esett bármely ik test, min t élő szervezet, csak egy 
esetben is a porból s nem sejtből keletkeznék. De 
ilyen esetet n e m i smerünk , föltételeit sem, melyek 
ha léteznének, lehetetlen, hogy működésüknek valaha 
tanúi nem volnánk. A régi időkre, a Föld őskorára 
utalni, hogy talán az akkori viszonyok között kelet-
kezhetett élőlény a szervetlen anyagból, hiábavaló, 
mer t hiszen az ősanyag is csak a mai f iz iko-chemikus 
törvényeknek volt alávetve. 

A «Szabad Gondolat» említett monis tá ja sokkal 
kedélyesebben fogja föl a dologot. «Az állati élet — 
úgymond — csak egy bonyolul tabb összetalálkozása 
az anyagoknak. Egy véletlen, a me lynek be kell kö-
vetkezni. És a mikor bekövetkezett az a véletlen, akkor 
létrejött az első szervült vegyü le t . . . Szóval az életnek 
létre kellett jönnie.» Persze, hogy persze, igenis létre 
kellett jönn ie , miu tán csakugyan tényleg létrejött. 
De h o g y a n ? ez a kérdés. Mindez a tehetetlenség a 
kérdéssel szemben tehát csak azt bizonyítja, hogy 
az ősnemződés kívül áll a te rmésze t tudomány tapasz-
talatán. És a j ó monis ták mégis te rmésze t tudomá-
nyosnak nevezik vi lágnézetüket! Dudek. 

Vei a kath. nagygyűlésre! 
Szeptember 13., 14. és 15. nap ján tar t ja a magyar 

kathol ic izmus ez idei közgyűlését Budapesten.Mi céljok 
az ilyen nagygyűléseknek ? Eszmék cserélése, kölcsönös 
lelkesítés és a teendők megbeszélése a hitélet emelése 
és a további a lkotások terén. Tehá t a belső erők fe j -
lesztése, az egyház fölvirágoztatása, szóval oly teendők, 
melyek a kathol ic izmus elevenségének föltételei. 

A központban elhangzott eszmék, a kölcsönös buz-
dításból elevenedett öntudat be já r ja aztán az országot, 
még a legkisebb falut is, a hol ka thol ikusok laknak s 
hasonló elevenségre buzdí t ja a tagokat. így tör ténik ez 
m a világszerte s pezsgő hitélet, öntudatosság fakad 
nyomában . 

Az egyházi élet egyik megnyilatkozási f o r m á j a 
tehát a nagygyűlések, oly sajátos belügye az egyház-
nak, mely senkire és s emmire nem vonatkozik, min t 
a saját legbensőbb érdekeire . Senkit n e m támad, 
senki másnak ügyeibe n e m avatkozik, legföllebb 
pé ldá t ad arra, hogyan lehet gondozni a hitéletet. 

Az egyes e m b e r gyenge egymagában, a sokaság 
elevenítő. A rokonérze lműek találkozása, eszmecse-
ré je ha ta lmas megindí tó erővel rendelkezik. Azért 
j ö v ü n k össze, hogy egymást i smer jük , egymást buz-
dí tsuk és hogy h i tünkrő l tegyünk vallomást . 

Az eddigi hasznosaknak bizonyult nagygyűlé-
seink u tán az idei n e m kevesebb reménnye l kecseg-
tet. Az eszmék először csak gyúj tanak, azután meg-
ragad ják az egyeseket, m a j d többeket s a csendes 
nyár i eső m ó d j á r a n y o m u k b a n szinte észrevétlenül 
végre egy pezsgő, hittől elevenített élet t ámad. Váj -
j o n n e m ezen az uton vagyunk-e m á r ? Váj jon n e m 
más -e a hi téletünk, min t 3—4 évtized e lő t t? Hála 
Is tennek, igen; tehát folytassuk csak gyűléseinket. 
Fel testvérek ! az idén is ta lá lkozzunk minél többen. 

S. Budapes t . Sok ú. n. történeti nézethez szó fér. Men- Jeli 
demondákat ismételnek sokan történeti tények gyanánt. 
Érdekes, a mit írt Takáts Sándor, a levéltári kutató, a «Buda-
pesti Hirlap» aug. 12-ki számában az annyiszor emlegetett, 
de kevéssé ismert Kollonicsról. «Ismeretes dolog — úgy-
mond — hogy a legkomolyabb történetíróink is Kollonics 
püspök szájába adják azt az otromba mondást, hogy Magyar-
országot szegénnyé, aztán katholikussá és végül németté kell 
tenni. Ez a mondás Bécsben Kollonics előtt száz évvel járta, 
sőt megvalósításán is erősen dolgoztak. Rudolf tanácsosa, a 
gaz Unverzagt nyíltan hirdette azt, a mit száz évvel később 
Kollonics szájába adtak.» — De azért talán legközelebb is 
ismét fogjuk olvasni a mendemondát: mit mondott Kollonics? 
Különben Takáts, a ki már egyszer a «Századokban» oly 
szépeket irt Kollonicsról, mint nyitrai püspökről s magyar 
katonáiról, megírhatná kutatásai alapján a komáromi szüle-
tésű Kollonicsnak életrajzát; mert íróink erre még nem gon-
doltak, pedig sokszor van szájukon. 

O. De j lhe , A jövő számban. 
R. B u d a p e s t . Eötvös Károly a «Pesti Hirlap» júl. 28-ki 

tárcájában csevegett egykor híres hegedűművészünkről, Cser-
mák Antalról. Belemélyedt az őrültség, a lángész s a gon-
dolkodás problémájába s a többi között ezt a Vogt-féle ötletet 
hajtogatta : «a gyomorban, szívben és tüdőben s végül az 
agyban minő gépi és vegyi munkával módosul egy tál bab-
főzelék akként, hogy abból, ha Vörösmarty eszi meg «Szép 
Ilonka», — ha pedig Petőfi eszi meg «Szeptember végén» 
cimű remek költemények legyenek? nem tudjuk. Pedig bi-
zonyos, hogy ebből lettek vagy afféle egyéb táplálékból». — 
Az a benyomásom, hogy Eötvös uborkát evett aznap, mikor 
ezt a tárcát írta. 

T A R T A L O M . A ka tho l ikus ön tuda t . — Boldog 
Gizela és á rpádház i b. Margit szenttéavatása. Tomcsányi 
Lajos S. J.-től. — Nemzeti fejlődésünk. I. Maitáth József 
gróf-tól. — Fl inders Petrie kuta tása i a Szinai félszigeten. 
I. Kmoskó Mihály dr .- tól . — Jászi Oszkár tá rsada lmi 
ut i l i tar izmusa. I. Jehlicska Ferenc dr . - tól . — Egyházi 
vi lágkrónika. —y— /a - tó l . — Irodalom. Weszely : A székes-
fővárosi IV. kerületi főreáliskola értesítője. — Jehlicska : 
Pikier belátásos elmélete, a:-tői. — Kálvin a magyar 
protes tánsok között. — Természe t tudományi levelek. X. 
Dudektől. — Fel a kath. nagygyűlésre! — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr . egyetemi ny. r. tanár . 
Slephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L O F I Z E T E S I ARA 
Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
" EGYETEMI TANÍB 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A pápaság hatása nálunk- (i.) 

Szept. 18-án ünnepli X. Pius pápa aranymiséjét a 
katholikus világ. Mint a gyermekek atyjukhoz, úgy 
ragaszkodnak a hű katholikusok a szentséges atyához, 
mivel benne Péter - apostol utódját, Krisztus földi 
helytartóját tisztelik. 

A személyen túl messze kimagaslik tehát az isteni 
intézmény, melyet szent Atyánk képvisel. Emiatt túl-
áradó a mi tiszteletünk iránta, mert benne, mint a 
pápaság birlalójában, kapcsolódik a jelenhez a mult, 
nevezetesen mindazok a jótétemények, melyeket a 
pápaság részéről az európai népek életében följegy-
zett a múl tnak történelme. S eme európai népek 
között vagyunk mi is, az ezeréves múltú magyar 
nemzet, mely fönnmaradásá t és megszilárdulását egye-
nesen a pápaságnak köszönheti. 

A nagy pápai ünnepen, szent Atyánkat ünnepelve, 
ezért akarunk beszélni magáról az intézményről és nem 
a személyről s az intézményről sem általános vonat-
kozásaiban, hanem csak a mi nemzeti történetünk 
szempont jából : így közvetetlen közelről megragadóbb 
tények igazolják a mi tiszteletünket és minden el-
fogulatlan magyarnak tiszteletét a pápaság iránt. 

Kétségtelen történeti tény, hogy a maroknyi 
magyar nép sorsa — voltak vagy százezeren — a 
vezérek korában ezen a területen meg volt pecsételve. 
A germán és szláv elem közé ékelve háborgatásaival 
rászolgált, hogy innen kitessékeljék. Magasabb kul-
túráktól körülvétetve, nemcsak nyelvileg, de műve-
lődésileg sem illett ide, idegen volt mindenképen és 
szilaj nomád. Már a Duna-Tisza tá jára is a bessenyők-
től kergettetve telepedett le; most, kivált az augs-
burgi vereség után, a két kulturelem alig várt volna 
már sokáig, hogy őket u jabb vándorlásra kény-
szerítse, illetőleg hogy a kellemetlen szomszédtól 
minél hamarább szabaduljon. 

Két nőnek köszönhetjük, hogy a szláv és germán 
elem részéről fenyegető veszedelem tőlünk elhárítta-
tott s hogy a magyar, kivetkőzve nomád természeté-
ből, a kul túra ú t jára lépett és ezáltal nemcsak meg-
tarthatta a megszállolt területet, hanem idővel ténye-
zővé is válhatott a magasabb kul turá jú európai népek 
életében. A megkezdett művet aztán betetőzte II. Szil-

veszter pápa, ünnepélyesen fölvévén a magyart az 
európai népek családjába s a valamennyi által el-
ismert szellemi hatalmánál fogva fönmaradását biz-
tosította. 

Géza vezérnél kezdődött ez a fordulat, nem külső 
hatás nélkül. Népe ugyanis jó viszonyban állt a mai 
Sziléziát lakó fehér horvátokkal, a későbbi lengyel 
nemzet egyik törzsökével.így történt,hogy Géza I.Miesko 
fejedelem férfias lelkű nővérét Adelheidot kérte s 
nyerte el feleségül 973-ban.1 Ezen tény s a között, 
hogy ugyancsak 973-ban já r t I. Ottó császárnál a 
magyar békekövetség s indultak el hozzánk a német 
hittérítők, az összefüggést nem nehéz fölismerni. 
A lengyel fejedelmi ház katholikus volt, egész ter-
mészetes, ha ezen i rányban a hatást Gézára sógorá-
ban s kivált nejében keressük, a kiről később azt 
írták, hogy férjét és az egész országot markában tar-
totta. El kezdett tehát oszladozni a veszedelem, mely 
a szláv népcsalád részéről fenyegetett. 

I. Ottó császár is ha j landó volt a kért békére 
azon föltétel alatt, ha Géza a hittérítőknek utat nyit 
Magyarországba. Megtette s ezzel, mint Pauler meg-
jegyzi, a német keresztény sem volt m á r többé ellen-
ség.2 A magyarság a kereszténység révén biztos rév-
par tnak indult. 

Abban a vallásos korban ugyanis, a középkor 
X. századáról van szó, az európai embernek arra, 
hogy tőle fajilag különböző bármely népet testvéréül 
fogadjon, két körülmény volt szükséges: ha vele 
együtt ugyanazt a kath. vallást vallja s ha a keresz-
ténység közös atyja, a pápa, gyermekének ismeri el. 

Géza fiában, Istvánban, atyja kezdeményezése a 
legszerencsésebb fordulatot vette, a végső megszilár-
dulás felé. Az Adelheiddal hozzánk átültetett keresz-
tény politika a fönnmaradhatás további biztosítékait 
kereste és meg is találta és pedig ismét házasodás 
útján. A gondos szülők Istvánnak feleséget kerestek 
Bajorországban. Az ara, Gizella, IV. Henrik bajor 
hercegnek, ama német törzs fejének volt huga, mely-
lyel, mint legközelebbi német néppel, a magyarnak 
legtöbb baja volt. Géza is verekedett velük. A házas-
ság mindent felejtetett. A rokon III. Ottó császárnak 

1 Karácsonyi : Szent István király élete. 6. 1. 
1 Pauler ; A magyar nemzet története. I. 23. 1. 
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sem volt kifogása, hogy Henrik herceg nővére István-
nak nejévé legyen és «részt vegyen a kereszténység 
terjesztésében, megszilárdításában a sokáig ellensé-
ges nép között». 

Ez volt a második kötelék, mely mint Géza 
nejével a szláv, úgy most István nejével a germán 
népcsaládhoz kötötte, rokonává tette a magyart. 
A magyar megszűnt betolakodott elem lenni. 

Még csak egy körü lmény hiányzott a teljesség-
hez, a pápai fölavatás, mely a kifejlett kedvező viszo-
nyok között alig maradhatot t el és pedig a függet-
lenül alakulandó magyar állam javára . Ha István 
gondozta a kereszténységet, nevelése és rokoni össze-
köttetései hozták magokkal. Hogy pedig munká já ra 
a pápánál kérjen megerősítést, rokonai és a kor szel-
leme inspirálta. Képzelni se lehetett ezt akkor más-
kép. «A keresztény kath. vallás, mond ja nagy állam-
tudományi művében Andrássy Gyula gróf,1 óriási 
munká t végzett, mikor őseink ide bevándorollak. 
A latin és a germán fajok szertehuzó törzseit szellemi 
egységekké forrasztotta össze. Áthatotta a társadal-
mat, a családot, az egyént. Szabályozta, csaknem 
minden vonatkozásában, az egész életet. A különböző 
ha j lamú és törekvésű fajokba hatalmas közös alap-
vonást oltott, mely őket mindörökre összekapcsolta 
s a többi világtól elválasztotta.» S ennek az új világ-
nak szellemi irányító középpontja a pápa volt. 

A népek és egyesek nem is érezték magokat jól, 
ha nem a szent Péter oltalma alatt állottak. Akkor 
még a politikának az erkölcstől s erkölcsnek a val-
lástól való elválasztásáról semmit sem tudtak, hanem 
vallás hatotta át a politikát csakúgy, mint a magán-
életet. A vallástól áthatott társadalom akkor a földet 
nem paradicsomnak, hanem siralomvölgynek nézte. 
A középkor szemében a vagyon, a hatalom, az állás 
nem volt öncél, hanem eszköz csupán és annyit ért, 
a mennyiben segített az örök életre. A mint ma min-
denben folyton emlegetjük az államot, ez akkor is-
meretlen volt, helyette a középkor embere előtt fő 
volt az üdvösségre vezető egyház. 

Hogy szent István a pápához fordult nemcsak 
egyházi intézkedései megerősítéseért, hanem koro-
náért is, az annyira természetes, hogy az ellenkezője 
szinte elképzelhetetlen. A schismatikus Konstanti-
nápoly reá nézve nem bírhatott vonzóerővel, arról 
egyszerűen nem lehetett szó ; hogy pedig a nyugoti 
császárhoz nem fordult, vallásos lelkülete meg füg-
getlenségi érzéke követelte. A császárt viszont rokoni 
ha j lamai fékezték, ne hogy akadályt gördítsen a 
pápánál István kívánsága elé. 

Szilveszter pápa örömest teljesítette István óhajait ; 
nem annyira a követség egyszerű referádája, mint 
inkább mindaz erősítette meg István felől való jó 
véleményében, amit rokoni összeköttetéseiről tudott. 
S midőn Istvánt 1001-ben a Szilvesztertől küldött 

1 Andrássy : A magyar állani fönnmaradásának s alkot-
mányos szabadságának okai. I. 7. 1. 

koronával Esztergomban megkoronázták, a nemze 
fönnmaradása koronáztatott meg. Nem is hal lunk szent 
István után többé oly veszedelemről a germán vagy 
szláv népcsalád részéről, mely a nemzet fönnmaradá-
sát fenyegette volna, kivéve, mikor a meghasonlott 
hazafiak magok hívták be az idegen hatalmat. A pápa 
védő ka r j a őrködött a magyar fölött. 

A legmélyebb történeti igazságot fejezte ki tehát 
az ország hercegprímása, midőn azt hirdette, hogy : 
kard szerezte, kereszt tartotta fönn e hazát. Azért 
mindig csodálkozom két jelenségen, mely nálunk 
időről-időre fö lmerü l ; az egyik, midőn valaki ki-
fogást emel szent István, a honalapító királyunk 
tisztelete ellen ; a másik, midőn a pápát könnyű száj-
jal s szinte megvetőleg nálunk idegen hata lomnak 
nevezik. Vagy nem magyar az olyan, kit a nemzet 
tradíciói nem érdekelnek, vagy pedig a felekezeti 
elfogultság annyira elvakította, hogy nem képes a 
történeti eseményeket tárgyilagosan megítélni. E két 
alak nélkül ugyanis soha sem lett volna a magyar 
az, a mivé fejlődhetett, önálló, kulturális néppé ; 
létének biztos alapját István király és Szilveszter 
pápa vetették meg. 

Vannak, mint Andrássy gróf is,1 kik a nemzet 
fönmaradhatásának föltételeit egyszerűen a hazai 
terület földrajzi fekvésében s őseink azon józan föl-
fogásában keresik, hogy nem törekedtek u jabb hódí-
tásra. De tévesen. A földrajzi kedvező fekvés csak-
ugyan megvan, hazánk területe szép földrajzi egysé-
get képez; de ahhoz, hogy a népnek használjon, 
valami kell és pedig nélkülözhetetlenül, az t. i., hogy 
az életképesség föltételei magában az itt lakó nép-
ben meglegyenek. Különben, mint az előbb itt letele-
pedett hunoknál és avaroknál lá t juk, a földrajzi fek-
vés mitsem használ, a nép fönnmaradását nem képes 
biztosítani. A másik körülmény meg történetileg egy-
általán nem nyer beigazolást. A letelepült magyar-
nak sok volt a jelen terület is, azt sem tudta be-
népesíteni ; azonkívül neki zsákmány kellett, nem 
új terület ; terület csak annyiban érdekelte, a meny-
nyiben barmai t legeltette, vadászhatott, halászhatott, 
magasabb célja nem volt. 

Ne képzeljük ugyanis a honfoglaló magyart 
magasabb kulturális eszmekörbe, mint a minőben 
tényleg volt. Erre pedig a legbiztosabb világot vet-
nek szent István törvényei, ezekben nyilatkozik meg 
a magyarnak lelki világa száz évre rá, hogy már 
itt lakott a keresztény szláv hódoltak között. Ezek a 
szigorú, szinte kegyetlen törvények lopást, ölést s 
hasonlókat sújtva, mutat ják, hogy még igen alacsony 
és nyers volt a kormányzottak lelki világa, kiket a 
mai mértékkel mérni nem lehet s bennök valami 
hódítási okosságot nem lehet keresni. Nagyon a 
korba s annak a primit ív ál lamalkotó lelkébe belát 
Károlyi Árpád, midőn ezeket ír ja : «Oly országban, 

1 Andrássy i. müve I. 1—6. 11. 
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melyre ez a név alig, az államé meg épenséggel nem 
illik, szinte szédítően mesés újítás volt oly közigazga-
tási egységek megteremtése, melyek a mellett, hogy 
rendszert hoztak az embertömegbe s helyet és szere-
pet jut ta t tak kinek-kinek a királyság területén, szo-
ros és közvetetlen összeköttetésben állnak a köz-
ponti királyi akarattal is, mint ennek végrehajtó 
közegei. A magyar földből ország s Magyarországból 
állam csak azzal az alkotással lőn, a melybe az első 
magyar király geniális lelkét egészen belélehelte.1 

A kalandvágyó, zsákmánytszerető nép, erősen 
megtizedelve a külföldi kalandokban, sirját ásta 
volna meg itt, nem pedig létét biztosította, ha közbe 
nem lép a kereszténység, valamint Géza s István 
erősen fegyelmező keze és lia a pápa a korona ado-
mányozásával magasra nem emeli a kitűnő rokoni 
összeköttetései által támogatott István tekintélyét és 
ezáltal nem szankcionálja a magyar nép európai 
létét. 

A pápaság tehát ott állott bölcsőnknél, midőn 
ennek a népnek a léte vagy nemléte forgott kockán. 
Áldó keze azonban még sokszorosabban mutatkozott, 
midőn a nemzet további megszilárdulásáról volt szó, 
a miről a jövő cikkben szólunk. 

A párbér-kártérítésről. 
A nemkathol ikusok részéről teljesített dologi ter-

mészetű párbérszolgáltatások tárgyában a vallás- és 
közokt. miniszter 106/1908. ein. sz. a. az egyházi fő-
hatóságokhoz s utóbbiak út ján az érdekelt lelké-
szekhez egy a szakminisztérium által kiadott s a 
lelkészek által pontosan kitöltendő és há rmas ható-
ság (a kerületi esperes, városi vagy községi elöljá-
róság és főszolgabíró) által ellenőrzendő, illetve 
felülvizsgálandó és hitelesítendő rovatos kimutatás 
kíséretében rendeleti felhívást bocsátott ki, melynek 
célja, a nemkatholikusokat a katholikus lelkészek-
nek «tényleg» teljesített párbérkötelezettsége alól fel-
menteni s ennek fejében a kath. lelkészt egyidejűleg 
más úton kártalanítani. 

A fenntírt számú miniszteri felhívás és az ezzel 
kapcsolatos egyházfőhatósági és közigazgatási ható-
sági utasítások szövege ismeretes s a folyó évi szep-
tember 1-én, mint zárós határnapon, a nevezett lel-
készi kimutatások immár a kultuszminiszter hivatalos 
asztalán várták elintézésüket. 

Legyen szabad a felvetett párbérügyben kizáró-
lag csak annak kártérítési kérdésénél és nem pusz-
tán a terv szerint veszélyeztetett anyagi szempont-
ból, de a jog szerint keresztülvezetendő elv szempont-
jából az ügy és az összes érdekelt magyarországi 
katholikus plébániai javadalmasok érdekében, a 
nyilvánosság előtt, a gyakorlati élet tapasztalati lényei-
vel támogatott következő észrevételemet megtennem. 

1 Csánki : Árpád és az Árpádok, 1908. 267. 1, 

A tervbe vett párbér-kártalanitási eljárás és az 
ezen eljárási elvek szerint megállapítandó kártalaní-
tás nem teljes, nem tökéletes és pedig azért nem, 
mert az egyházlátogatási okmányokban eredetileg már 
megvolt és fizetett párbérjövedelem és a jelenleg tervbe 
vett irányelvek szerint megállapítandó úgynevezett 
«tényleges» párbérjövedelem között mutatkozó érzé-
keny különbözet, mely mindig a plébánia-javadalom 
hát rányára jelentkezik, jövedelemcsonkítást ered-
ményez és pótolhatatlan módon örök időkre vég-
legesíttetik. Ez pedig jogfosztást, joglemondást jeleni, 
melyet sohasem fogunk visszaszerezni, ha egyszer 
feladtuk. Most tehát, midőn felismertük a tévedést 
és még m ó d u n k b a n áll ezen segíteni, legyen akaratunk 
is ezt megtenni annál is inkább, mivel lelkészi eskünk 
kötelez reá. 

Ez okból a kérdéses párbér jövedelem kár ta laní-
tása csak azon esetben fog teljes mértékben a jog 
és igazság alapján rendeztetni és csak akkor leszen 
a jól felfogott ér telemben ilyennek tekinthető, ha 
nemcsak a nemkatholikusok állal «tényleg fizetett» 
illetve teljesített párbér vétetik mérlegre, hanem a 
«tényleg nem fizetett» párbér is, melyet a nem-
katholikusoknak és egyebeknek (például az erkölcsi, 
jogi személyeknek, vállalatok, pénzműveleti, gazda-
sági vagy ipari részvénytársaságoknak stb.) valamely 
jogalapon(CanonicaVisitatio, szokásjog,szerződés stb.) 
fizetniök kellene, de tényleg nem fizetik s annak 
megfizetését jogtalanul megtagadják, a rendezés 
tervébe szükségképen egyik főszabálynak felvétetik. 
Mert jogelv ezen kérdés megoldásánál az, hogy 
(veszem itt most csak a Canonica Visitatiót jogalap-
nak) a Visitatio Canonica megkötése időpont jában 
már megállapított és fizetett párbérjövedelem egyedül 
képezheti csak a párbérjövedelem kártalanítási eljá-
rásának az alapját. Ugyanez áll természetesen, a 
maga törvényes mód ja szerint, az egyéb párbéri jog-
alapokra nézve. 

Indokolt ezen jogelv alapján emelt észrevételem 
egyebek között azért is, mer t az egyházlátogatási 
okmányok szerint a papi járandóságok kiszolgálta-
tása nem kizárólag az egyes katholikus híveket, hanem 
az úrbéri telkeket, házakat biró összes lakósokat 
(incolae, coloni és nem catholici) terheli (ime a 
dologi teher) s ez alapon annak fizetése alól az úrbéri 
telket vagy házat bíró nem katholikus, avagy az úr-
béri telkeket vagy házakat különféle célra össze-
vásároló vállalat, erkölcsi vagy jogi személy sem 
menekülhet, különösen azért nem, mivel az egyház-
látogatási okmány százados országos gyakorlat szerint 
kétoldalú szerződésnek tekintetik. 

Ezen kérdésnél tehát a plébániai javadalmak 
illetve lelkészek párbér jövedelme ez oldalról is, sőt 
e részről elsősorban volna méltányolandó, nehogy 
a nemkatholikusok és különböző fiktív személyek 
által összevásárolt telkek után ezen ú j tulajdonosok 
a katholikusok, mint eredeti tulajdonosok által fizetett 
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párbért most megtagadják. Mert különben az ország-
ban igen sok plébániai javadalomnál annak párbér -
jövedelme most és a jövőben még inkább — talán 
már pótolhatat lanul — csonkíltatni, a mindenkor i 
j avadahnas lelkész károsíttatni s mindketten joguk-
tól megfosztatni fognak. 

De ésszerű és időszerű is ezen meglévő jognak a 
keresztülvitele a párbérkártalaní tási eljárásnál. 

Észszerű azért, mer t ha szemmel tart juk az ingat-
lanok forgalmát a katholikusok és nemkatholikusok 
vagy különböző vállalatok között különösen a vidé-
ken, a mi visszatarthatatlanul még fokozódni fog, 
továbbá a megélhetés nehézségeit, a rohamosan és 
előkészületlenül bekövetkezett drágaságot, kivándor-
lást, a rendezetlen szociális viszonyokat stb. — úgy 
tapasztaljuk és statisztikai tényként megállapíthat-
juk, hogy a katholikusoktól a nemkatholikusok, fő-
kép izraelita kézre történő vagyonátruházás a lélek-
számhoz mérten nem áll arányban ; ugyanis sokkal 
több ingatlan, mely a papi járandóságok kiszolgál-
tatási jogalapja, — megy a katholikus tulajdonos-
ról a nemkathol ikusokra és fiktív személyekre, mint 
megfordítva; mely utóbbi esetben a párbér a papi 
járandóságok kiszolgáltatásánál rendezést nem igé-
nyel, mert ezen (katholikus) tulajdonosok úgy ere-
detileg, mint most is a papi járandóságok kiszolgál-
tatására az egyházlátogatási okmány, mint kétol-
dalú szerződés megkötése óta kötelezvék ; azonban az 
előbbi esetben, midőn ugyanis katholikus kézről 
nemkathol ikus vagy erkölcsi jogi személyre megy 
át a papi járandóságok kiszolgáltatási alapját képező 
ingatlan, — bár a lapjában és jogilag ez sem vitás, 
hogy t. i. a párbér ezen nemkathol ikus új tulajdonos 
által is fizetendő; csakhogy az ilyen új tulajdonosok 
k ibú jn i aka rnak párbérfizetési kötelezettségük alól,— 
a milyen eredetileg soha egyetlen sem volt izraelita 
kézen, miként ezt közjogi törvényeink igazolják,1 

a párbér ingatlan alapon szabályozandó. 

Következik ebből és nyilvánvaló, hogy csak azon 
ingatlan-forgalomból, mely katholikus kézről nem-
katholikus kézre vagy valami erkölcsi testület, jogi 
személy avagy különböző célra alakult vállalat stb. 
kezére kerül, kell a lelkészi jövedelem, illetve helye-
sebben: a plébánia- javadalom egyik fa já t : a pár-
bérjövedelmet megmenteni, illetve kártalanítani. 

• Továbbá időszerű is ezen meglévő jognak a 
keresztülvitele a párbérjövedelem kártalanítási el-
járásnál . 

A vidéki plébániajavadalomnak, — elíekintve 
a csekély kivételektől — állandó, ma jdnem fillérig 
meghatározható bevétele van ma ép űgy, mint a 
múl tban volt. A plébániajavadalom jövedelmi for-
rásai ma ép űgy kimutathatók és ellenőrizhetők' 
mint a múl tban voltak. Ezen jövedelmi források a 

1 Az izraelitáknak nem volt ingatlanszerzési képességűk. 
Csak Deák Ferenc, illetőleg 18C7. óta. Tehát midőn a Cano-
nika Visitatio készült, ez mind párbérköteles úrbéri telek volt. 

megélhetésre ma már alig elegendők, azoknak el-
vétele avagy csak csonkítása is annyi volna, mint a 
javadalmast a nyomorúságnak és folytonos nélkü-
lözéseknek kitenni. Mert ha anyagilag gondtalan 
megélhetése volt is a vidéki plébánia-javadalmas-
nak 30-40 év előtt, úgy ezt ma állítani, a gyakorlati 
élet nem ismerésén alapuló állításnak jelezhető. Azt 
hiszem ez bővebb indokolást nem kíván. 

Ha körülnézünk a vidéki plébániajavadalmasok-
nak a megélhetési feltételek megszerzésében kifejtett 
küzdelmére, akkor látni fogjuk, hogy sokszor más, állá-
sukhoz nem is illő világi foglalkozást űznek, nem 
ri tkán az ápolandó vagy felvirágozandó hitélet hát-
rányára. És mié r t ? Hogy istenadta természeti jogon 
alapuló papi állásukhoz megfelelően megélhessenek. 
Tehát a megélhetés súlya első sorban a vidéki lel-
készre nehezedik. 

Ma a viszonyok lényegesen változtak, megnehe-
zedtek, a társadalom minden rétege mozog, jelent-
kezik a szükségtől kényszerítve. Miért csak a lelké-
szek egy osztálya, a vidéki plébániajavadalmasok 
s azok sorsát intéző kományzóság mondjon le jogai-
ról, azon már kivívott, meglévő jogairól, a mely 
jogokból a megélhetésre szánt jövedelmi forrás 
származik ? 

Ezek előrebocsátásából folyományképen vilá-
gosan kitetszik, hogy az előbb emiitett kultuszminisz-
tériumi kimutatás címeiben kitett ezek a kifejezé-
sek : «a nemkathol ikusok által teljesített» és «tény-
leges» egyoldalii kifejezések, melyek a párbérkár -
talanítási eljárás teljes és megfelelő rendezésének és 
keresztülvitelének a jelzésére és irányítására nem 
alkalmasak. 

Ezeket az illetékes tényezők jóindulatú figyel-
mébe ajánlom. Ochaba János dr. 

Nemzeti fejlődésünk. 
II. 

Hogy királyaink s maga a nemzet is mennyire 
igyekeztek a szomszéd népekkel szemben a helyes 
egyensúly elvét fenntartani, külpolitikai intézkedéseik 
bizonyítj ák. 

így szent István azzal, hogy Asztrikot — Kalocsa 
püspökét — küldi Rómába II. Szilveszter pápához 
koronáért , a koronázásnak egyházi jelleget ad és 
nem tette ki Magyarországot azon veszélynek, hogy 
Ottónak, a német császárnak, hűbérese legyen. A pápa 
Magyarországot — sub protectione — védnökségébe 
fogadta, egyébként teljes függetlenségét meghagyta. 
Tekintve Magyarország helyzetét, István nemcsak 
hitbelileg, hanem politikai szempontból is bölcsen 
cselekedett, hogy nem a görög, hanem a római katho-
likus egyházhoz fűzte Magyarország sorsát. Ez tette 
lehetővé, hogy a magyar fejedelmek kulturailag 
érintkezzenek a szomszéd nyugati népekkel, házas-
sági szerződéseket kössenek a szomszéd dinasztiák-
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kai és ez menti meg a magyar népet mindazon 
bajoktól, melyek a Kelet hanyatlásával és gyöngü-
lésével, továbbá az izlam bomlasztó hatásával járnak. 

Szent István halála után újból visszahatás kelet-
kezik. A forradalom elől menekülő Péter helyébe 
Aba Samut, a nádor t ültették a királyi székbe. Péter 
először az osztrák herceghez és onnan III. Henrik, 
német királyhoz menekül, a kinek segítség fejében 
hűbérül ajánlotta föl Magyarországot, s ezzel az oly 
gonddal őrizett nemzeti függetlenséget veszedelem 
fenyegette. Az ebből fejlődött harc az első független-
ségi harcunk. III. Henriknek sikerül a ménfői ütkö-
zetben elesett Aba Samu helyére Pétert visszahelyezni, 
ez a következő évben elismerte Henrik fennhatóságát 
s ezzel Magyarország hűbéri viszonyát. De nem úgy a 
nemzet, mely függetlenségét visszaszerzendő, követeket 
küld Oroszországba Endréért , kinek sikerül a vér-
tesi győzelem után IX. Leó közbenjárására a morva-
mezei békeszerződés oly értelemben, hogy Magyar-
ország a hűbéri viszonytól ment, azaz ismét függet-
len lesz. 

Tagadhatatlan, hogy sohasem volt kedvezőbb 
Európa helyzete, mint ezen korban ama célra, melyre 
I. Ottó óta a német királyok törekedtek: a római 
császárság újjászervezése német fennhatóság alatt. 
Németországban a hercegségek a királyi hatalom 
közvetlen hatáskörébe estek, Lengyel- és Csehország 
a német birodalom fegyvere előtt meghajoltak, a 
pápai hatalom pár tküzdelmek áldozata lőn, Francia-
ország tehetetlen volt, Magyarország Péter idejében 
elismerte a császár fennhatóságát. A magyar nemzet 
függetlenségi törekvése volt oka annak, hogy e vesze-
delmes politikai helyzetben oly eredményeket tudott 
kivívni, melyek a morvamezei szerződésben elismer-
tettek. Magyarország eme helyzete később Lengyel-
és Csehország fejlődésére is befolyással volt. Igy lőn 
Magyarország az önállóság elvének képviselője Euró-
pában. 

Ugyancsak ehhez hasonló helyzetet lá tunk Sala-
mon korában, ki IV. Henriknek igéri oda az orszá-
got, de VII. Gergely megdorgálja őt azon törekvése 
miatt, hogy Magyarországot hűbérországgá tegye. 

Szent László alatt a nemzet a keresztény vallás 
tanaiban újjászületve, második i f júkorát éli. Magyar-
ország a keleti népek ellen Európa védőbástyája lőn. 
Utóda, Kálmán a tengerpart meghódítása által szent 
László művét kiegészítette és 1102-ki dalmát koro-
názás által befejezte. A történelem nagy elismerés-
sel adózik neki, mint a magyar tengeri politika meg-
alapítójának, mely nélkül önálló ipar és kereskede-
lem és politikai függetlenség sem létezhetik. 

II. Géza idejében is azt látjuk, mily ügyesen 
oldja meg a magyar király az egyensúly elvét azzal, 
hogy egyrészt a görög aspirációkat hiúsítja meg, 
másrészt a német császár terjeszkedésének vet gátat. 
Továbbá, hogy az igazi pápának, III. Sándornak fogja 
párt ját úgy, hogy a krónikás is azt í r ja ró la : «Nehéz 

időben gonosz fajzat ellen híven igyekezett fejedelmi 
tisztjében eljárni.» 

Manuel görög császár látva azt, hogy I. Frigyes 
a pápával viszályba keveredett, azt remélte, hogy 
feléje fordul a figyelem, a miért is oda törekedett, 
hogy a régi római birodalom területét, a középten-
ger vidékét megszerezze. Erre pedig szüksége volt a 
hűbéres magyar királyságra, továbbá Dalmáciára. 
Ezen tervébe ütközött Blachin (Csudomil) szerb feje-
delem, midőn Belus nádor tanácsára a görög fenn-
hatóságot a magyarokéval cserélte föl, a minek meg-
torlására Manuel sereget küld, de Géza is Szerbiába 
siet és két szerencsés ütközet után Manuelt békére 
kényszeríti. 

Majd pedig midőn a két elégületlen testvér, Ist-
ván és László Barbarossához folyamodnak, Géza 
a jándékokkal és 600 íjásszal lekötelezi magának 
Barbarossát. Igy kerülte ki a magyar király mind a 
két császárság veszélyes befolyását az ország függet-
lensége tekintetében. 

Ugyancsak helyes politikai látókörre mutat a 
magyarok szövetsége Rudolffal a cseh Ottokár ellen 
való hadakozásban, mely a legnagyobb befolyást 
gyakorolta azon világtörténelmi esemény eldöntéséi'e, 
mely abban állott, hogy a szláv befolyás megtöretett, 
helyette Habsburgi Rudolf személyében olyan dinasztia 
kezébe jutott a hatalom, mely a r ra volt hivatva, 
hogy az ú jkorban családjának és nemzetének a vezér-
szerepet juttassa a politikai ügyek elintézésében. 

T u d j u k a történelemből, hogy Ottokár kedvező 
eredményre számított már azért is, mert a német 
rendek az erélyes Rudolftól lassankint idegenkedni 
kezdtek, a ki ez oknál fogva a birodalmi seregre 
alig számíthatott. Döntő volt így a magyarok segélye, 
a kik 40.000-re menő seregükkel Rudolfhoz csatla-
kozva, a stilfridi ütközetben a győzelmet Ottokár 
kezéből kiragadták és ezzel a Habsburg-ház hatalmi 
jövőjét megalapították. íme a nemzet érzéke a pán-
szlávizmus terjeszkedése ellen. 

Károly Róbert alatt pedig a magyar király az, 
kinek kezében Kelet-Európa politikai szálai egyesül-
nek. Ő a békebiró a nevezetes visegrádi kongresszu-
son és ő alatta fejlődik ki lassankint Magyarország 
keleti nagyhatalommá. 

Az aldunai tar tományok viszonya Magyarország-
hoz igen nagy jelentőségű a keleti kérdés miatt, 
melynek megoldásától Magyarország európai szerepe 
van föltételezve. Ezen keleti kérdés élessé kezdett 
alakulni abban az időben, midőn a török mindig 
közelebb és közelebb nyomult a görög birodalom 
fővárosa felé, melynek elfoglalása a világuralmi törek-
vésével összefüggésben volt. A török előnyomulásá-
nak gátat vetni, egy, Magyarország fennhatóságát el-
ismerő aldunai állam létrehozása által a török szom-
szédságot mentül messzebbre tolni amagyarhatároktól , 
ez a magyar állam érdekeit előmozdító politika, de 
egyszersmind a nyugati ál lamok védő pajzsa. E gon-
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dolat Nagy Lajos agyában az indító ok arra, hogy 
Bosznia-, Szerbia-, Oláh- és Bolgárország ellen had-
járatot indítson. 

Fő eszköznek látszott e célra a vallási egységnek 
megalapítása, mely a területi egységet is létrehozza. 
E terv megvalósítására Palaeolog János görög csá-
szárral is szövetkezeti és XI. Gergely kész volt a 
többi európai hata lmakat is belevonni, de a pápán 
kívül más nem igen fogta föl ezen eszme jelentő-
ségét és így az egész török elleni vállalat megbukott. 

Mátyás királyunk nyugati politikájából is lát juk 
azt, hogy Mátyás az akkori európai helyzetet méltá-
nyolva, csakhamar belátta, hogy Magyarország ön-
állósága a legnagyobb veszedelemben forog az akkori 
két nagyratörő dinasztia közölt. A Habsburg-ház ter-
jeszkedő családi poli t ikája egyrészt, Csehország nem-
zeti királysága Podjebrad alalt másrészt volt azon 
kettős szirt, a melytől Mátyásnak az országot távol 
tartani kellett. Ezen általános politikai szempont adja 
belső magyarázatát annak, miért bocsátkozik Mátyás 
először Podjebráddal , azután Frigyessel háborúba. 

A keleti politikáról pedig, sajnos, tudjuk, hogy 
sem az Anjouk, sem Mátyás nem voltak képesek 
európai jelentőségük miatt oly nemzeti politikát 
űzni, mely az ország déli határait biztosítva, azt a 
török veszedelemtől megmentette volna. Mátyás fényes 
uralkodása dacára hazánk folyton ki volt téve a 
török berohanásoknak. Ezen támadásokkal szemben 
aránylag igen kevés az, a mit Mátyás tehetett. Európa 
fejedelmei közül egyedül a pápák voltak azok, a kik 
nagy áldozatokat hoztak, de a többi fejedelmek rész-
vétlensége visszariasztotta Mátyást is, mint Nagy 
Lajost a támadó háborútól és így csak védelmi 
harcokat jelezhetünk. 

Mindezek elősorolásából tehát azt látjuk, hogy 
Magyarország mindig helyes politikai érzékkel birt 
annak megítélésében, hogy a germán, szláv, török 
stb. törekvésekkel szemben miként kell ék gya-
nánt oda illeszkedni, hogy Európa egyensúlyi elvé-
nek mérlege az egyik vagy a másik oldalra ne 
billenjen. Ezt pedig mindenkor a szomszédokkal 
egyetértőleg tehette és teheti meg. Igy a jelenben is 
nem az elszakadás, nem a dinasztiától való elpárto-
lás, hanem a ragaszkodás, a valódi reális paritas és 
nem a papirra írt, de be nem tartott paritas lehet 
az egyedüli helyes eszköz arra, hogy kellő súllyal 
hathasson akár a germán, akár a szláv törekvések 
ellensúlyozására. 

Tehát csak a történelmi múlt jához és politikai 
érzékéhez lenne a magyar hűtlen, ha az együttműkö-
dés ösvényét nem keresné. De Ausztriának is meg 
kellene tennie a magáét. 

III. 
És itt nem hagyhatom fölemlítés nélkül, hogy 

abban az időben, melyben Széchenyi István gróf 
eszmékért harcolt, a haza boldogulását óhaj tó s azért 

önzetlenül küzdő hazafiaknál, úgy elmaradottságunk 
okára, mint a további teendőkre nézve, két egymás-
tól lényegesen eltérő fölfogás uralkodott . 

Ugyanis míg Széchenyi István azt állította, hogy 
bajaink és elmaradottságunk okát nagyobbrészt ön-
magunkban kell keresnünk, még pedig a folytonos 
és kitartó szellemi és anyagi munkálkodásra nehe-
zen hajló keleti természetünkben és épen azért tettre 
kelve, anyagi eszközeink öregbítésével karöltve, szel-
lemi haladásunkat is fokozva, kell a nemzet emel-
kedését e lőidéznünk: addig Kossuth Lajos bajaink 
és elmaradottságunk egyedüli forrásának állami füg-
getlenségünk hiányát és kiaknáztatásunkat tartotta s 
azért állami függetlenségünk visszaszerzésére irányí-
tott politikai ténykedésen kívül minden más műkö-
dést időelőttinek, eredménytelennek és célhoz nem 
vezetőnek nyilvánított. 

Ki ne tudná azt, hogy csakis a minden veszély-
től ment, szabad és független önelhatározás lehet 
leghathatósabb tényezője úgy az egyéni, mint a nem-
zeti boldogulásnak s alapja acé l tuda tos ha ladásnak ; 
de ne felejtsük el azt sem, a mit épen Széchenyi 
István mondott, hogy a legszebb szándék és a leg-
jobb akarat is parlagon hever ott, hol a kivitelhez 
nincs meg az anyagi erő. Nem lehet, de nem is 
szabad, ha csak hálátlanok lenni nem akarunk az 
egyik vagy másik irány képviselőitől az önzetlen 
hazafiság elismerését megvonnunk, mert jól tudjuk, 
hogy mindkét irány követőinek szemében egy cél 
lebegett: a haza boldogulása, melyet legjobb és leg-
nemesebb meggyőződésük szerint elérni kívánlak, 
lia más-más eszközöket és eltérő utakat választot-
tak is. 

De ma, midőn a letűnt lélekemelő korszak éles 
küzdelmeinek heve közelebbről nem érint, az azóta 
elért eredmények fölött nyugodtan elmélkedhetünk 
s akkor arra a meggyőződésre ju tunk, hogy ma a 
viszonyok mindjobban Széchenyi Istvánnak adnak 
igazat. 

Egy dolog azonban kétségen kívül áll, hogy mi 
magyarok, kik fajrokonok, söt most már barátok 
nélkül állunk és beékelve vagyunk idegen nemzeti-
ségek közé, a helyett, hogy egymást támogatnók, 
egymást marcangoljuk, csak úgy fogjuk fa junkat a 
megsemmisüléstől, á l lamunkat a végpuszlulástól meg-
óvni, ha a nemzetiségi politikánkat megváltoztatjuk 
és pedig oly irányban, hogy a nemzetiségeknek, a 
mi őket megilleti, megadjuk, de kérlelhetlen szigor-
ral su j t juk azokat, a kik a magyar állam egységét 
megbontani, tekintélyét aláásni merészkednek, és ha 
másrészt királyunkkal kibékülve, vele jó egyetértés-
ben minden függő kérdést (katonait, gazdaságit, poli-
tikait stb.) még az általános válaszlói jog behozatala 
előtt r endezünk ; mer t addig minden vesztünkre 
áskálódó belső és külső ellenségnek nyitott ajtót 
hagyunk, hogy hitelünkben anyagilag és erkölcsileg 
megrontsanak. Magyarország csak úgy fejlődhet, 
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csak úgy haladhat szellemi és anyagi téren, állami 
teljes függetlenségét csak úgy érheti el egykoron, ha 
koronás királyával egyetértésben és egyértelmúleg 
gondol, érez és tesz. 

Mailáth József gróf. 

A keresztények üldözése Nero császár alcitt. 
I. 

A kereszténység már az I. században megvaló-
sította világra szóló isteni küldetését : a krisztusi 
vallás hirdetői apostolkodásukban eljutottak Spanyol-
országig és a római birodalom hatalmas területét 
bevetették az üdv igéivel.1 Róma, a birodalmi fővá-
ros, a kereszténység középpontja, a hol az apostol-
fejedelmek az igaz hit hirdetői. A diadalmas keresz-
tény világnézet azonban az intézményeiben és er-
kölcsi hatásában korhadt pogányságnál ellenállásra 
talált, melyet a Jeruzsálemből kiinduló zsidó ellen-
misszió mindenütt szított. A római császárság a 
kereszténységben Nagy Konstantinig a birodalmi 
hatalom legnagyobb ellenségét látta, melynek kipusz-
títására minden eszközt megengedett. A keresztények 
ellen a támadó föllépést Nero császár nyit ja meg a 
64-iki évben kiütött római tűzvész alkalmával. Innen 
kezdődik a római birodalomban a keresztények ül-
dözése.2 

A túlhajtott modern történeti kritika és cél-
irányosság nem kételkednek annak kijelentésében, 
hogy a római birodalom részéről a keresztények 
első üldözése csak Decius alatt történt s hogy az 
I—II. században a keresztények politikai tekinte-
tekből, de nem mint keresztények szenvedtek ül-
dözést. 

Mommsen Th. 1886-ban «Über die gangbaren 
Vorstellungen von den sogenannten Christenverfol-
gungen» beszél3 és négy évvel később fölállítja saját 
elméletét, mely szerint az üldözéseket máskép kell 
fölfognunk, mint eddig, és óva int «vor der herge-
brachten Weise von Christenverfolgungen schlechthin 
zu reden», mely a fölcsigázott képzelődés szuggesz-
tív látomásából származik.4 Véleményét végre úgy 
módosította, hogy a keresztények az által, hogy a 
kereszténységet megvallották, kijelentették a pogány 

1 V. ö. Harnack, A. : Mission und Ausbreitung des Chris-
tenthums in den ersten drei Jahrhunderten, II. (Leipzig, 
1906), 72-75. 

2 Az üldözés (persecutio) helyett gyakrabban használa-
tos a «processus Christanorum» ; ez elnevezés azonban nem 
fedi a történeti tényeket, mert föltételezi, hogy a «qualitas 
Christiana» minden esetben törvényes eljárás keretében lett 
büntetve. — V. ö. Weis, I. E. : Christenverfolgungen. (München, 
1899.) 1 s köv. 

3 Mommsen, Th., Römische Geschichte, V. (Berlin, 
1886) 523. 

4 Sybels : Historische Zeitschrift. LXIV. [N. F. 28. Bd.] 
(München und Leipzig, 1890) 389—429. 

istenek tiszteletének megtagadását és így magukat a 
felségsértés vétkeseivé tették.1 

Mommsen fölfogását Franciaországban Guérin L. 
és Allard P. elvetették. Guérin az üldözések okául 
időnkint kibocsátott császári edictumokat nevez 
meg, melyeket politikai okokból és a nép hangu-
latához képest adtak ki. Az eljárás nem a rendőr-
séghez, hanem a büntetőigazságszolgáltatáshoz tar-
tozott az összes formaiságokkal együtt.2 Allard 
ellenben Nérótól származó szigorú törvényt téte-
lez föl, mely csak a Commodus utolsó éveiben en-
gedett meg kegyelmi tényeket.3 

Velük szemben az angolok közül Hardy E. G. 
és Ramsay W. M. foglaltak ellentétes álláspontot. 
Hardv az üldözéseket rendőri ténykedésnek minősíti 
a keresztények ellen, a kiket büntetőjogi alapon nem 
lehetett bevádolni, de rendőrileg gyanusaknak tar-
tottak ; üldözésüket előidézte a népgyülölet, meg-
kívánta az állami érdek, a korszellem és az egész 
birodalmi szervezet.4 Ramsay szerint Vespasianus 
megerősítette Nero rendőri rendeletei t ; a hivatalno-
kok pusztán vallási vádalapot nem néztek, mivel a 
keresztényeket min t gonosztevőket ítélték el. A bün-
tetés oka nem az engedetlenség volt a fönnálló tör-
vénnyel szemben ; de mivel a kereszténység az 
akkori politikai és társadalmi viszonyoknak ép el-
lenkező világnézet volt, nem létezett vele szemben 
rendes törvényszéki eljárás, hanem követőit, a nép-
düh befolyása alatt, mint rablókat kezelték.5 

1 «The Christian atheism, the negation of the national 
gods, was, as I have shown elsewhere, the contempt of the 
(Iii publici populi Romani, in itself high treason or as the 
Christians expres ist, thoughts being free, but words not, 
the mere Christian name, the «testimony» of such atheism 
constitutes a crime in the eye of the law.» — Expositor, 
VIII. (London, 1893) 3. 

Mommsen három osztályra osztja a keresztények ellen 
követett el járást: 1. «Das criminelle Einschreiten gegen den 
Christen wegen eines ihm zur Last gelegten nicht religiösen 
Verbrechens ; 2. das criminelle Einschreiten wegen des unter 
den Begriff der maiestas gezogenen Religionsfrevels, und 
3. das polizeiliche Einschreiten insbesondere gegen den zum 
Christenthum abfallenden römischen Bürger». — Historische 
Zeitschrift, 1890, i. h„ 416 köv. 

2 Guérin, L. : Etude sur le fondement juridique des 
persécutions dirigées contre les chrétiens pendant les deux 
premiers siècles de notre ère. Nouvelle Revue historique 
de droit français et étranger, XIX. (Paris, 1895), 601—646, 
713—737. 

3 Allard P. : Le christianisme et l'empire Romain de 
Néron á Thédose, (Paris, 1902), 64. — V. ö. U. a. : Histoire 
(les persécutions, 3 tomm. (Paris, 1892—94). 

4 Hardy, E. G. : Christianity and the Roman government. 
A Study in imperial administration. (London, 1894). 

Semeria G. Ilardyhoz hasonló fölfogással itéli meg a 
keresztények üldözését. — Semeria, G., Il primo sangue 
cristiano storia délia persecuzione da Nerone a Commodo. 
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L e B l a n t E . 1 és G ö r r e s F.2 s ze r in t a k e r e s z t é n y e k r e 
á l t a l á n o s b ü n t e t ő j o g i vé t ségeke t b i z o n y í t o t t a k , m e l y e k 
m i a t t e l i t é l é sük köve tkeze t t . H a s o n l ó k é p v é l e k e d i k 
C o n r a t M.,3 a m i k o r a k e r e s z t é n y e k ü l d ö z é s é b e n n e m 
a ke r e sz t énység , h a n e m et től f ügge t l en gazte t t b ü n -
te tését v i ta t ja . H a r n a c k A.4 az e l l e n k e z ő t á l l í t j a , h o g y 
a k e r e s z t é n y e k e l l en veze te t t e l j á r á s n á l a b í r ó s o h a -
s e m k u t a t o t t «f lagi t ia» u t á n , h a n e m m a g á t a neve t 
b ü n t e t t e . 

N e u m a n n K. J. c sak D o m i t i a n u s c sászá r i d e j e 
ó ta i s m e r k e r e s z t é n y ü l d ö z é s t és egyedü l f e l ségsé r -
t é s mia t t . 5 

C a l l e w a e r t E . a k e r e s z t é n y s é g e lső ü l d ö z é s é b e n 
á t m e n e t i és c s a k R ó m á r a s z o r í t k o z ó r e n d ő r i e r ő -
s z a k o t lát, n o h a T e r t u l l i á n , S u l p i c i u s S e v e r u s é s s zen t 
P é t e r leve le v o n a t k o z ó b i z o n y s á g a i a l a p j á n á l l a n d ó 
« i n s t i t u t u m N e r o n i a n u m » lé tezésérő l beszél." E fel-
fogás t A l l a rd P . is e l f o g a d j a és e l ő b b i á l l á s p o n t j á t 
f e l ad ja . 7 

P ö h l m a n n R. c s a k a g y ú j t o g a t á s m i a t t v i t a t j a a 
b ü n t e t é s k i m o n d á s á t : egyesek m e g v a l l o t t á k a vád 

1 Le Blant, E. : Sur les bases juridiques des poursuites 
dirigées contre les martyrs. (Comptes rendus de l'Académie 
des Inscriptions, nouv. sér. II. Paris, 1866) 358—377. — Le Blant 
Lactantius azon helyéből (lib. V. Institutionum, cap. 11.) indul 
ki, a hol Ulpianus néhány töredékének összegyűjtését említi 
és a Pandectából különféle törvényeket (super crimen laesae 
maiestatis, sacrilegium, contra haeterias et magias) szed össze, 
melyeket a keresztények ellen alkalmaztak s így folytatja: 
«Quelque nouvelle qu' ait été l'accusation du christianisme, 
je n'aperçois donc point, que la société païenne ait du cher-
cher, pour se défendre un grand nombre d'armes d'excep-
tion. Ses lois, sa jurisprudence traditionelle, la latitude lais-
sée au juge dans l'appréciation du fait, comme dans l'appli-
cation de la peine, concourraient puissament à la protéger 
contre la péril, et si je réserve quelques responsa prudentium, 
quelques réglements spéciaux sur la procédure, sur le voix 
de contrainte, quelques constitutions impériales enregistrées 
par Ulpien et que nous avons perdues, je ne pense point, 
que les suppressions faites dans son livre par les compila-
teurs du Digeste aient dû être considérables. — V. ö. Le 
Blanl : Les persécuteurs et les martyrs aux premiers siècles 
de notre ère. (Paris, 1893), 70 s köv. — De Bossi a leghatáro-
zottabban utasítja vissza Le Blant fölfogását. — Bullettino di 
archeologia erristiana. (Bóma, 1867.) 29. 

2 V. ö. Kraus, Beal-Encycl. d. christl. Altertümer, I. 
(Freiburg i. Br., 1882.) 215 s köv. : «Christenverfolgungen». 

3 Conrat (Cohn), H. : Die Christenverfolgungen im römi-
schen Beiclie vom Standpunkte des Juristen (Leipzig, 1897.) 
20 s köv. 

4 Herzog-Hauck : Beal-Encycl. für protest. Theologie und 
Kirche 3. kiad. III. 842 s köv.: «Christenverfolgungen». 

5 Neumann, K. I. : Der römische Staat und die allgemeine 
Kirche bis auf Diocletian, I. (Leipzig, 1890), 13 s köv. — Schü-
rer, Die ältesten Christengemeinden in röm. Beich-Bectorats 
rede (Kiel, 1894) is a császárkultusz megtagadásában találja 
a főokot. 

0 Callaewaert, C. : Les premiers chrétiens furent-ils per-
sécutés par édits généraux ou par mesures de police ?, Bevue 
d'histoire ecclésiastique. II. (Louvain, 1901) 771—779; III. 
(1902) 5 -15 , 324-348, 601-614. 

7 Allard, P. : Dix leçons sur le martyre, (Paris, 1906). 
75 s köv. 94. s köv. 

v a l ó d i s á g á t ; a t öbb i t ped ig , m i v e l k e r e s z t é n y e k n e k 
j e l e n t e t t é k ki m a g u k a t , m i n d e n t o v á b b i e l j á r á s m e l -
lőzésével í t é l t ék h a l á l r a . 1 L i n s e n m a y e r A. s z in t én 
m e g e n g e d i , h o g y a b ü n t e t ő e l j á r á s t a k e r e s z t é n y e k 
el len a g y ú j t o g a t á s m i a t t i n d í t o t t á k m e g ; d e t o v á b b á 
á l l í t j a , h o g y c sászá r i r e n d e l e t e k e g y m á s u t á n j e l e n -
tek m e g a k e r e s z t é n y s é g m i n t «rel igio i l l ici ta» e l n y o -
m á s á r a . 2 A l e g m e r é s z e b b W o r k m a n H . B., a ki N e r o 
i d e j é b e n a k e r e s z t é n y e k b e n a n a r k i s t á k a t f e d e z fel, a 
k i k e l l en r e n d b o n t ó t e r m é s z e t ü k m i a t t m i n d e n m e g -
t o r l ó i n t é z k e d é s t a l k a l m a z h a t t a k . 8 

Ha a z o n b a n a k e r e s z t é n y e k n e m h i t ü k é r t o n t o t -
t ák v é r ü k e t , a v é r t a n u k t i sz te le té t a k a t h o l i k u s egy-
h á z t ö r t é n e l m i t é v e d é s r e a l ap í t j a . Szen t Ágos ton t ö b b 
i zben h a n g o z t a t j a : «Mär ty re rn n o n faci t p o e n a , s ed 
causa .» 4 A t ö r t é n e t i t é n y e k e t az e m b e r i e l m e e l f e r -
d í the t i , de le n e m t a g a d h a t j a , a m i k o r b i z o n y í t á -
s u k r a f o r r á s m u n k á k k a l f e l e l h e t ü n k . A s z k e p t i c i z m u s 
a t á rgy i l agos k r i t i k á n a k m e g ö l ő j e . 5 

Lukcsics József dr. 

'Flinders Petrie kutatásai a Szinai félszi-
geten. (il.) 

Wadi Maghârah. 

Kr. e. úgy vagy 2000 évvel ké t f é l d r á g a k ő igen 
n a g y b e c s b e n ál lot t : a l a p i s lazul i és a t ü rk i z . Az 
e lőbb i , a s s z y r u l u k n ú , — a l k a l m a s i n t i n n e n e r e d a 
g ö r ö g xuavEoç «kék» szó — az i r á n i f e n s í k o n f o r d u l 
e lő n a g y o b b m e n y i s é g b e n é s i n n e n k e r ü l t M e z o p o -
t á m i a közve t í t é séve l f o r g a l o m b a . Az e l - a m a r n a i l e v e -
l e k b ő l t u d j u k , h o g y e k ő igen n a g y sze repe t j á t s z o t t 

1 V. ö. Herzog-Hauck : Beal-Encycl. f. prot. Theologie 
und Kirche XIII. (1903.) «Nero» alatt. — Vele egybehangzik 
Schiller H. véleménye. — Schiller, II. : Ein Problem der Taci-
tuserklärung [Commentationes philo!, in hon. Th. Mommsenii], 
(Berlin, 1877) 41. 

2 Linsenmayer, A. : Die Bekämpfung des Christentums 
durch den römischen Staat bis zum Tode dès Kaisers Julian. 
(Berlin, 1905.) 

3 Workman, H. B. : Persecution in the early Church. 
(London, 1906) 54 s köv., 62 s köv., 364 s köv. 

4 S. Augustinus : In psalm. 34. sermo 2. §. 13. (Migne, 
Patr. lat. XXXVI., 340.); sermo 285. in SS. Castum et Aemilium, 
§. 2. ; sermo 275. in S. Vincentium (ibidem, XXXVI1L, 1254, 
1293). —V. ö. De baptismo, 1. IV. c. 7., §. 24.; contr. ep. Gau-
dentii, 1. II. c. 20., §. 22. (ibidem, XLIII., 169, 717). — Epist. 
185., §. 9. (ibidem, XXXIII., 796.). — Ugyanily értelemben 
szólnak Maximus Taur., serm. 89., (ibidem, VII., 712), Szent 
Jeromos, in ep. ad Pliilem., vers. 1. (ibidem, XXVI., 605), 
Nagy szent Gergely, ep. II., 51. (ibidem, LXXVII., 592), Szent 
Cyprian, De unitate, 14; Ep. 73. ad Jubaian., §. 21. (Härtel, 
222 s köv., 794). Aranyszájú szent János, Adv. Jud., IV., §. 3. 
(Migne, Patr. graec., XLVIII. 874.) és Theodoretus, De cur. gr. 
air. serm. VIII. (ibidem, LXXX1II., 1022). — Kneller Hat der 
römische Staat das Christenthum verfolgt? cikksorozatában 
helyesen következtet: «Wo kein Glaubenhass, da ist auch 
kein Verfolger ; wo kein Verfolger, da auch kein Blutzeuge. — 
Stimm, aus Maria-Laach, Jahrg. 1898. 3. 

5 V. ö. Profumo, A. : Le fonti ed i tempi dello inc.endio 
Neroniano : (Bóma, 1905) 7 s köv. 
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abban a cserekereskedésben, melyet kölcsönös «aján-
dékok» cimén Bábel és Mitanni királyai folytattak 
az egyptomi udvarral. Egyptomnak is volt egy ilyen 
drágakő-specialitása, mely szintén keresett cikke volt 
a régi nemzetközi fogalomnak : a türkiz, Egyptom 
nyelvén : mafkat. E kő legfontosabb lelőhelyeinek 
egyike volt a Szinai félsziget. Nem csoda tehát, hogy 
a félsziget türkizbányai m á r a legrégibb időkben 
erősen izgatták a pharaók kapzsiságát. 

Az ókorban két nagyobb türkizbányát találunk 
üzemben a félsziget területén. Az egyik a Maghárah-, 
vagyis a «barlangvölgy» mentén terül el, a másik 
attól kelet felé, egy roppantul komplikált völgy-
komplexus ölében, melynek központját a Serablt el 
Hádim nevű romok alkotják. Ez utóbbival m a j d 
később foglalkozunk még; jelen cikkünkben egy bib-
likus szempontból igen fontos kérdést vetünk fel. 

A Magárah-völgyben ugyanis egy sereg régi 
egyptomi felirat maradt meg, kezdve az első dynasz-
tiától egészen a huszadikig. A feliratok egy részét 
néhány év előtt egy angol részvénytársaság, mely a 
régi türkizbányák kiaknázását tűzte ki céljául, bar-
bár módon megrongálta. «A gótok», úgymond Flin-
ders Petrie, «a kik védelmezték és megőrizték Bóma 
emlékeit, művelt emberek a dividendák után szaladó 
angolokhoz képest».1 Mindazonáltal nehezebben hozzá-
férhető helyeken hét elég jókarban levő felirat ma-
radt a helyszínén az első öt dynasztia idejéből.2 

Néhány feliratot m á r régebben helyeztek el a kairói 
s a londoni British Múzeumba. 

E feliratokból látjuk, hogy a pharaók már a 
legrégibb időkben felismerték e bányák fontosságát 
és azok kiaknázására katonai fedezet alatt tekintélyes 
munkáskaravánokat szoktak kiküldeni. Ezek élén a 
,neter sahu' a «pecsétőr» állott, ki olykor a ,mer-
ahenuti ' «a belügyek feje» vagy a ,mertamehu' «az 
észak országának feje» cimét viseli a feliratokban, 
jeléül annak, hogy a pharaók szemében ezeknek az 
expedícióknak nagyjelentőségű kormányzati tények-
nek kellett lenniök, hogy az ország első hivatalnokai-

1 Researches p. 47 : The Goths, who protected and pre-
served the monuments of Rome were cultivated in compari-
son with the dividend hunting Englishmen. 

2 Researches pp. 41—45 : A feliratok között a legrégibb 
Semerhet reliefe az I. dynasztia 7. királyáé, Fl. Petrie szerint 
Kr. e .5300 körül." Megjegyzendő, hogy Fl. Petrie chrono-
lógiája a rendestől erősen eltérő számításokon alapszik, 
a mint azt egy külön cikkben ki fogjuk fejteni. A harmadik 
dynasztia korából három uralkodó felirata maradt meg : 
1. Sa-neht, a dynasztia alapítójáé, kinek képe jellegzetes sze-
recsenvonásokat árul el, 2. Zesser-é, 3. végül Snefru, a dynasz-
tia utolsó királyáé. E feliratok majd mind egyforma szöve-
güek : «N. N. a nagy isten, ki hatalmat, állhatatosságot, életet 
ad, ki minden egészségnek, a szív teljes megelégedésének 
adója s az országoknak örökös leverője». A pharaók istení-
tése tehát már akkor is divatban volt. Az ötödik dynasztia 
idejéből (Petrie szerint 4454—4206 Kr. e.) szintén három fel-
irat maradt in situ : 1. Sahura-é, 2. Ra-n-user-é, 3. Men-Kau-
hor-é. 

nak egyikét bizták meg vezetésével. A «pecsétőr» után 
rangban a ,herp aha' «a palota kapujának parancs-
noka» következett, szintén egy magas állású királyi 
tisztviselő, azután a , sahu hery ä mer sahu' «a pecsétőr, 
a főpecsétőr megbízottja», ki az expedíció parancs-
nokát helyettesítette, a ,mer gemaau' a «csónakosok 
feje», a kik a Vörös-Tengeren át a szükséges élelmi-
szerek szállításával voltak megbízva, a ,ta en peru 
hez' a «fiscus gazdája» valami ellenőrféle, mellette 
a ,mer ses a «főírnok, — az egyptomiak bureaukra-
tismusa megelőzte a modern államokét — ennek 
alárendeltje volt a ,ses en pend hez' a «fiscus írnoka» 
egy alárendelt íináncféle, ma jd a ,mer-adetu' a «csó-
nakok feje», ki az expeditió céljaira rendelt vízijáró-
művekre felügyelt s a ,mer-mashau ' a «tábornok» ki 
az expedíció mellé beosztott katonaságot vezényelte. 
Egyes jól fölszerelt karavánok mellett ,ur sunu' «fő-
orvos» is szerepelt.1 Akárcsak mainapság. 

Megjegyzendő, hogy ezzel a különböző feliratok-
ban szereplő tisztviselők jegyzéke koránt sincs kime-
rítve. FI. Petrie 25 különböző rangosztályban levő 
hivatalnokfélét sorol elő. Négy munkás élén egy elő-
munkás állott ; tíz e lőmunkás egy sereghajtónak volt 
alávetve. Ilyen volt vagy nyolc. 

Egyes feliratok után itélve az expedíciókban pa-
lesztinaheliek is résztvettek, mint pl. III. Amenem-
hat idejében valami «Hebdel, Retennu fejedelmének 
testvére». Ez az adat azért is érdekes, mer t a körül-
mények után itélve Hebdet csakis valami délpalesz-
tinai seik testvére lehetett, következőleg Retennu alatt 
a Szinai félsziget északi és Palesztina déli részét kell 
értenünk. Két más, szintén ebből az időből való fel-
irat a karaván tagjai között aamu beduinokat emlí t ; 
az egyik tízet, a másik húszat. Ugyancsak előfordul 
aamu-törzsbeli munkásfelügyelő is, jeléül annak, hogy 
az egyptomiak a félsziget nomádja inak közreműkö-
dését is igénybe vették.2 

Nagyobb bányászkaravánok 5—600 emberből 
állottak. Ezek élelmezése nem volt könnyű feladat 
és nagy előkészületeket vett igénybe. Az áradás el-
multával, november hó vége felé, a heroopolisi öböl 
mentén a szükséges élelmiszereket felhalmozták. 
December havában a főpecsétőr átvette a raktárakat 
és a szükséges munkaerőt berendelte; a mint ez 
megtörtént, az expedíció tüstént útnak indult, mert 
minden veszteglés az élelmiszerkészlet hiábavaló apa-
dását eredményezte volna. 

FI. Petrie számításai szerint 600 ember mellé 
körülbelül 500 szamárra és hat csónakra volt szük-
ség a karaván élelmezésére. A csónakok a felhal-
mozott eleséget a Wadi-Baba torkolatához szállítot-
ták, a honnan mintegy 250 szamár a szükséges kész-
leteket a bányák közelébe hurcolta. Oda és vissza 
egy fordulat ötnapi utat vett igénybe. Nem kis ne-
hézséget okozott a megfelelő vízkészlet beszerzése is. 

1 Researches, p. 110—118. 2 Researches, p. 118. 
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Tévedés ugyanis azt hinni, hogy a félsziget csapa-
dékviszonyai 6000 év alatt lényeges változást szen-
vedtek volna. Ép a Maghárah-völgytől két angol mér-
föld távolságban gránitba vágott régi egyptomi kút 
azt bizonyítja, hogy a félsziget klimatikus viszonyai 
inkább javultak, mintrosszabodtak,a mint aMaghárah-
völgy bányáitól nem messze fekvő Igneh-völgy dús 
ákácfái azt mutat ják, hogy ott a völgy feneke talaj-
vízben gazdag kell, hogy legyen. Ha azonban föltesz-
szük, hogy a Wadi Igneh növényzete 4000 év előtt 
dúsabb lett volna, alig érthető, mért vesződtek volna 
az egyptomiak a gránit fúrásával, holott a közelebb 
fekvő völgy puhább talajában hamarább és kisebb 
fáradsággal boldogultak volna. Hasonló következte-
tésekre ju t Currelly két más megfigyelés alapján. 
Szerinte a félszigeten talált homokkőfaragványok 
aránylag mind igen jó karban maradtak meg jeléül 
annak, hogy az egyptomi korban a félsziget klimája 
ép oly száraz volt, mint most. Azonfelül Curelly a 
Wadi Gaa sziklatalaján egy sereg palaeolithikus kést 
talált, melyek élei mind igen jó karban maradtak 
meg. Föltéve m á r most, hogy a Wadi talaját valaha 
termőföld borította volna, a növényzet és a nedves-
ség az élekre okvetlenül simílólag és tompítólag 
hatna, mely eset a mi nedves kl ímánk alatt minden-
kor bekövetkezik.1 

A Szinai félsziget forrásokban igen-igen szegény. 
Kisebb kutak előfordulnak több helyen is, de ezek 
hamar kifogynak, úgy hogy nagyobb embertömegek 
részére csakis a Wadi Gharandel (a bibliai Elim) és 
a Wadi Nasb forrásai jöhe tnek számba. FI. Petrie 
szerint 600 emberből álló karaván ivóvízzel való el-
látása 200 szamarat vesz igénybe. 

Ezek az adatok a bibliai exodus (zsidó kivonu-
lás) helyes megértése szempontjából rendkívül fon-
tosak. Voltak ugyanis egyes tudósok, a kik a kivo-
nulásnak hagyományos magyarázatát abból a szem-
pontból támadták, hogy az egyptomi türkizbányák 
őrizetére rendelt őrség a zsidók előnyomulását meg-
akasztotta volna. Egyesek a Maghárah-völgy men-
tén, szemben az egyptomi bányákkal, egy emelkedet-
tebb helyen régi erőd nyomait vélték feltalálni. 

FI. Petrie kutatásai szerint azonban a Maghárah-
völgyben képzelt «erőd» nem más, mint végtelenül 
primitiv akolszerű kőtákolmányok romhalmaza, me-
lyek csakis vadállatok ellen nyújtottak némi mene-
déket. A kérdéses «erőd» semmiféle ostromot kiál-
lani képes nem volna.2 Eltekintve attól, hogy igazi 
erődí tmények nyoma sehol sincsen, a vidék oly víz-
szegény, hogy nincs az a katonaság, mely a szomjú-
ságot egy-két napnál tovább kibírná. Azonfelül egy-
általában nem áll az, hogy a Maghárah-völgy bányái 
közelében az egyptomiak állandó őrséget tartottak 
volna. A mint mainapság a rekkenő meleg a nyár 
folyamán a félsziget mélyebb völgyeiben való tartóz-

1 Researches, pp. 206—7; 228. 2 Researches, p. 39. 

kodást lehetetlenné teszi, ugyanúgy volt az régen is. 
A feliratok mind azt bizonyítják, hogy az egyptomi 
bányakaravánok csakis az esős időszak tar tama alatt 
dolgoztak. A mint a tavaszi meleg beállt, a munká t 
be kellett szüntetniök és haza takarodniok. A sera-
bit-i romok között előfordul egy stele, melynek fel-
állítója, Horurra, III. Amenemhat kortársa, nagy dolog 
gyanánt említi, hogy már a meleg időszak kezdeté-
vel ment bányászni, mikor a munka csaknem lehe-
tetlennek látszott, s hogy Phamenoth havában ért 
oda és Pahon havában tért haza.1 Ebből is látnivaló, 
hogy az egyptomiak bányaexpediciói rövidtartamú 
kirándulások voltak, melyekben 600 embernél nagyobb 
csoportok alig vehettek részt, úgy hogy ez a néhány 
fegyvertelen munkás s a kiséretökben levő kevés 
katona a zsidóság tömeges előnyomulását megakasz-
tani sehogy sem lett volna képes. 

Kmoskó Mihály dr. 

Jászi Oszkár társadalmi utilitárizmusa mint a 
keresztény erkölcstannak a szurrogátuma. (n.> 

De még egyéb nehézségei is volnának Jászival 
szemben a mi kérdezősködő bará tunknak. Szép do-
log, mondha tná a többi között, ha valaki a köznek 
használni igyekszik. Azonban, hogy az ember a tár-
sadalmi hasznosságot tekintse erkölcsi cselekvőségé-
nek zsinórmértékéül, az mégis csak magas és nehéz 
posztulátumnak látszik. Nem könnyű dolog ám elta-
lálni, váj jon ez vagy az a cselekedet az egész tár-
sadalomra nézve tényleg hasznos lesz-e, vagy sem. 
Ez a hasznosság legalább sok esetben nagyon pro-
blematikus dolog. Annak a megítélése, vájjon bizo-
nyos intézkedés, cselekvésmód az egész társadalom 
szempontjából előnyös-e, vagy káros, nagy tudást, 
óriási körültekintést, gazdag tapasztalást tételez fel. 
Hogy azt valaki bizton megítélhesse, ismernie kell a 
mindenkori társadalmi viszonyokat, azoknak múlt já t 
és jelenét, a társadalmi életnek gazdag szerkezetét; 
mindehhez pedig nagy történeti, lélektani és szo-
ciológiai tudás szükségeltetik. Ismeretes dolog, mily 
nehéz művészet a törvényhozás, a melynek a tör-
vények hasznos és káros voltáról döntenie kell. Ilyen 
nagy tudományt p. o. a fiatal emberektől, a kik sem 
nagy tudományra , sem gazdag tapasztalatokra szert 
nem tehettek, kívánni nem lehet. A szegény emberre 
nézve pedig, a ki magasabb kiművelésben nem ré-
szesült, meg épen lehetetlenné lenne téve az erköl-
csös cselekvés. Hiszen, hogy is szerezhetné meg 
ahhoz a szükséges tudást és körültekintést? Nagy ne-
hézség biz ez és Jászi még nagyobbá teszi azt, mint 
a többi utilitarista etikus. 

Nála t. i. nem az általánosan vett társadalmi-
lag hasznos cselekedet bir erkölcsi jelleggel és ér-
tékkel, hanem annak csak egy bizonyos fajtája, még 

1 Researches, p. 165. 
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pedig az, a mire a társadalomban az általános kész-
ség még hiányzik. «Csak az a hasznos, erkölcsös — 
ír ja Jászi — a melynek követésére még az általános 
készség hiányzik».1 («Az erkölcs oly eljárási módok 
szabályzata, melyek megfelelő végrehajtására a tár-
sadalomban az általános készség még hiányzik.»2 

«Ha valamely szükséges eljárási módra ilyen általá-
nos, önkéntes, szinte reflexszerű készség létrejön : az 
illető szabály erkölcsi jellegét elveszti».3 

Ez a megszorítás Jászi etikai rendszerének 
«differentia specificája». A társadalmi util i tárizmus-
sal sűrűn találkozunk a modern etikusoknál ; Comte, 
Cumberlande, Pufendorf, Shaftesbury, Überweg, Laas, 
Gizycki stb., hasonló i rányban keresik az etika zsi-
nórmér tékét ; Jászit mindezektől főképen az épen 
felhozott klauzula különbözteti meg. Csak ennyiben 
beszélünk Jászi-féle társadalmi utilitárizmusról. Es 
itt közbevetőleg sietünk megkérdezni : vájjon miért 
fosztaná meg a létrejött készség az erkölcsös csele-
kedetet, vagy szabályt annak etikai jellegétől ? A Marx 
által ostorozott angol Lycurgusok, piócák, kegyetlen 
tőkések önzését az angol polgári társadalomban nagy-
fokú emberbarát i érzés- és gondolkodásmód váltotta 
föl. Milliók gyűlnek össze évenkint a szegények fel-
segítésére. Mondhat juk tehát, hogy az angol társa-
dalomban létrejött már az általános készség a sze-
génysorsűaknak önkéntes támogatására. 

Vájjon azért ez a segítség, adakozás elvesztette-e 
a maga etikai ér tékét? Nem erkölcsös az többé? 
És pedig csupán azért, mert ez a dicséretreméltó 
készség a társadalomban létrejött? Sőt az egész 
földkerekségen tapasztalható az az. örvendetes jelen-
ség, hogy pl. nagy katasztrófák esetén részvét tölti 
el az egész emberiségnek a szivét és minden faj- és 
valláskülönbség nélkül sietnek az emberek ember-
társaik segítségére. Gondoljunk csak az internacionális 
pénzgyüjtésekre a szegedi árvíz, az indiai éhínség, a 
búr háborű, az ischiai földrengés, az orosz zsidó-
üldözés eseteiben, vagy a szegény néger gyermekek 
számára, a missziók céljaira. Bizonyos fi lantróp-
készség jött tehát létre az egész emberiségben; de 
váj jon ki fogja azt állítani, hogy ezen nemes cselek-
vésmód nem erkölcsös, etikailag nem becses többé? 

Ámde té r jünk csak vissza a mi főnehézségünkre. 
Nem gondolja-e Jászi Oszkár, hogy mégis csak túl-
sókat követel az embertől, mikor kötelességévé teszi, 
hogy még a társadalom hajlandóságait , készségeit is 
kutassa, ha erkölcsösen akar cselekedni? Szabad-e 
az erkölcs út jába ily nagy nehézségeket, akadályokat 
gördíteni? Melyik átlagember lesz képes a társada-
lom lelkületét, gondolkodásmódját , készségeit annyira 
ellenőrizni, hogy azokat minden cselekedetének zsi-
nórmértékéül tehesse? Azt gondoljuk, hogy ezen 
nehéz feladat megoldására legföljebb néhány kivéte-

1 I. m. 51. és kk. 11. 
2 U. o. 22. 1. 
3 U. o. 23. 1. 

les ember, lángelme, tudós lenne képes, a közön-
séges halandók pedig az etikai élet teréről le lenné-
nek szorítva. Ha tehát ragaszkodunk Jászinak klau-
zulás erkölcsnormájához, akkor valóságos értelmiségi 
cenzust állítunk föl az e t ikában; az erkölcsösséget 
a nagy elmék és tudósok monopól iumává tesszük; 
új és eddig hallatlan privilégiumot biztosítunk a 
szellemi arisztokratáknak és megdöntjük azt az 
egyenlőséget és egyenjogúságot, a mit a keresztény-
ség az etika terén megvalósított. Ám hol marad aztán 
a demokra t izmus? 

Ez Jászi Oszkárnak értelmiségi etikai cenzusa. 
Ámde fölállít ő a maga erkölcsnormájával még vagyoni 
etikai cenzust is. Ha ugyanis a társadalmi hasznos-
ságban kell lá tnunk a cselekedetnek erkölcsi érték-
mérőjé t ; ha annál etikaibb a cselekedet, minél na-
gyobb hasznot hoz a t á r sada lomnak: akkor annak 
az embernek kell odaítélnünk a legmagasabb erköl-
csösségnek a pálmáját , a ki a társadalomnak leg-
többet használhat. Ámde a közjónak előmozdítása és 
ezen előmozdításnak a foka sokszor oly külső kö-
rülményektől függ, amelyekéit az ember nem tehet. 
A gazdag, magas állású ember mindenesetre nagyobb 
hasznára lehet a társadalomnak, mint a kevésbbé 
tehetős. Egy Rothschildnek csak a kisujj át kell meg-
mozgatnia és többet tehet a társadalom hasznára 
egy pillanat alatt, mint egy közönséges halandó a 
legnagyobb erőmegfeszítéssel és egész életén át. 
Vájjon azért erkölcsösebbnek fogjuk-e tekinteniRoth-
schildot, mint azt a szegény ember t ? Tegyük föl, 
hogy Zeppelin gróf csakugyan föltalálta volna a kor-
mányozható léghajót. Bizonyos, hogy vele együtt so-
kan, kevesebb anyagi eszközzel, kisebb szerencsével, 
tán szerényebb rátermettséggel, de tisztább szándék-
kal, nagyobb önzetlenséggel fáradoztak ezen probléma 
megoldásán, ámde, sajnos, még annyira sem vihet-
ték, hogy egy próbafölszállást is megkockáztathattak 
volna. Kérdés m á r most : kinek az erkölcsössége 
nagyobb : azé-e, a ki a kormányozható léghajót 
tényleg föltalálta, vagy azoké, akiknek az minden 
fáradozás mellett sem s ike rü l t . . . ? S vájjon olyan 
emberek, a kik nem kerülnek abba a szerencsés 
helyzetbe, hogy valami nagy dolgot műveljenek a 
közjóért, hanem azért viselik a mindennapi élet 
keresztjét, hősiesen megküzdenek az élet bajaival, 
dolgoznak, fáradoznak, a becsület út járól le nem 
térnek: váj jon ezek semmire sem vihetik az erkölcs 
t e rén? Vagy mindig etikailag törpéknek fogjuk őket 
t a r t an i ?És ellenkezőleg: váj jon például az i ránytű ,a 
könyvnyomdászat, a gőzgép föltalálói eo ipso erkölcsi 
por ten tumoknak tekintendők? Ki fogja a szerencsét, 
a tehetséget, a vagyonosságot erkölcsi érdemnek 
be tudni? 

Egy orvos egész életén át azon fáradozott, hogy va-
lami orvosszert találjon föl a tuberkulózis el len; 
azonban fáradozásait siker nem koronázta. Egy pa-
tikus pedig hasznavehető mérget fedezett föl a pat-
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kányok és egerek pusztítására. IIa a patikusnak a 
maga mérgével csak egyetlen egy patkányt is si-
került elpusztítania, nemde tényleg többet használt 
a társadalomnak, min t amaz orvosnak összes meddő 
fáradozásai? De hát azért kinek ju tna eszébe ennek 
alapján több etikai értéket tulajdonítani a pat ikus-
nak, mint amaz orvosnak? Vagy kérdjük: kit becsül-
j ü n k többre : azt az evangéliumi szegény özvegy-
asszonyt, a ki csak két fillért dobott be az alamizsna-
gyűjtő ládába, vagy azokat a gazdag farizeusokat, 
a kik büszkeséggel és bőségesen vetették be a pén-
züket az alamizsnagyüjtőbe? Jézus azt mondta egybe-
gyűlt taní tványainak: «Bizony m o n d o m nektek, 
hogy e szegény özvegy többet vetett mindazoknál , 
kik a pénztárba vetettek. Mert mindazok abból ve-
tettek, a mivel bővelkedtek, ez pedig az ő szegény-
ségéből, a mije volt, bele vetette minden vagyonát»1 

így itélt az Úr. Hát Jászi? Ő a gazdag farizeusok-
nak kénytelen oda ítélni a pálmát, mert nála az «er-
kölcsös egyértelmű a hasznossal.» A ki többet hasz-
nál, többet ad, az erkölcsileg magasabban is áll. 

Ime, ez az a vagyonbeli etikai cenzus, a mit 
Jászi a maga erkölcstanában fölállít. így aztán a 
magasabb erkölcs a bankárok, tőkepénzesek, a gró-
fok és hercegek előjogává válik s ama sokféle 
egyenlőtlenséget, a mi a társadalmat megosztja, 
sikerült megtoldanunk egy újjal, tudniillik az eti-
kai egyenlőtlenséggel. Hogy aztán a demokrat iz-
mussal mi lesz, annak csak Jászi Oszkár a meg-
mondhatója . Mi ennek és az előbbi pontban kifej-
tett meggondolásnak alapján kénytelenek vagyunk 
azt mondani , hogy Jászinak társadalmi utilitáriz-
musa nem ugyan «Herrenmoral», hanem «Moral 
der Herren», az urak erkölcstana. Már pedig az 
erkölcs nemcsak az uraknak, hanem mindenkinek 
való. Azért az erkölcsnormának világosnak, közcl-
J'ekvőnek kell lennie, a mily világos és közelfekvő 
az emberi természet ; másrészt olyannak is kell 
lennie, hogy belőle senki monopól iumot ne csinál-
hasson, vagyis közösnek és eltulajdoníthatatlannak 
kell lennie, a mily közös és eltulajdoníthatatlan az 
emberi természet. Jehlicska Ferenc dr. 

Tyházi L o n d o n . Megtérések Angliában és Amerikában. Az 
anglo-amerikai episcopális egyház tagjainak körében igen 

® erős áramlat van hullámverésben Róma felé. Nevezetes, 
ónika. hogy az ebből az áramlatból kikerülő konvertiták vala-

mennyien a társadalom legfelsőbb, gondolkodó rétegei-
ből válnak ki s köztük vezető szerepet épen az anglikán 
egyház prédikátorai, lelkészei játszanak. Legtöbb ilyen 
megtérés jelenleg É. A. E. Á.-ok területén történik. Az 
utóbbi hónapok jelentős vallási eseménye gyanánt a 
Clevelandban (Ohio á.) megjelenő «Catholic Universe» 
azt említi, hogy az episcopális egyházból újabban 13 
lelkész tért meg vagy van a megtérés útján. 

1 Márk 12, 43. 

A kik erre a döntő lépésre szánták el magukat, igen 
különböző életkort értek el. Vannak, kik protestáns hit-
tudományi tanulmányaikat alighogy bevégezték. Mások 
már sok évre terjedő protestáns pasztorációra tekinthet-
nek vissza. Ez utóbbiaknak megtérése határos a hősi 
elszántsággal azért, mert ők legnagyobb részt házas 
emberek és családjukról teljes pátyamásítás útján kény-
telenek gondoskodni. A kik még nem házasok, könnyeb-
ben boldogulhatnak. Néhányan kath. papipályára szán-
ták el magukat s kath. hittudományi tanfolyam hall-
gatásába fogtak bele. 

Nem lesz érdektelen, ha néhányat e konvertiták 
közül névszerint is bemutatunk. Elsőnek rev. Rüssel I. 
Wilbur-t, a fondu-lac-i egyházmegye archidiákonusát 
említjük fel, azután következik Mr. Henkle, kit Oxford-
ban graduáltak, a hol Driver és Cheyne vezetése alatt 
tanult protestáns hittudományt. Protestáns hitének meg-
ingása ebből a tanulási korszakából datálódik. Minden 
esetre furcsa hatással lehet egy-egy romlatlan if jú 
kedélyére, ha tanáraitól azt hallja, hogy az anglikán 
egyház álláspontját nem képes igazolni. Meghamisított 
történeti tények szövevényén alapszik. Külön említésre 
méltó még rev. I. P. Hasiam, chicagói esperes, a ki 
főleg Chicago «Slum» kerületeiben fejtelt ki áldásos 
tevékenységet, a legszegényebb néprétegek javára. 
Mr. Rendal, Menzel tanítványa, hírneves művész. Volt 
prot. hitközsége a baptisták felekezetének legszigorúbb 
ágozatából való. Egy volt protestáns lelkészek öt tagból 
álló csoportja Philadelphiában dr. Garvey környezetében. 
Ezek felekezetöknek dogmatikai álláspontjával már tel-
jesen szakítottak s csak idő kérdése, hogy a kath. egy-
házba vezető utat megtalálják. A fond-du-lac-i anglikán 
segédpüspök, rev. Reginald Heber Weller (To.) is már 
otthagyta állását és egy napilap hire szerint a jezsuiták-
hoz akar menni St. Louisba. 

Angliában és Amerikában az ily megtérések újabb 
időben oly sűrűn fordulnak elő, hogy az itteni «Catholic 
Times» ezt írhatta : «Elmultak azok az idók, midőn egy-
egy protestáns lelkész visszatérése a kath. egyházba 
egész hasábokat vett igénybe a lapok rovatai sorában. 
Most az ily dolog már fel sem tűnik, magától értetődik.» 
Angliában protestáns lelkészek számosabban térnének 
vissza a kath. egyházba, hogyha családosak, feleséggel 
és gyermekkel, a róluk való gondoskodással megterhelve 
nem volnának. Ez a körülmény sok protestáns lelkészre 
nézve legyőzhetetlen akadály. Élő példa erre nézve egy 
itteni lelkésze a magas egyháznak. Neje és gyermekei 
már katholikusok, de ő nem hagyhatja el állását, mert 
családja akkor kenyér nélkül maradna. Olt, hol a protes-
tánsok még mindig ragaszkodnak a Luther- és Kalvin-
féle vaskalapossághoz, az ilyen eset lehetetlenség volna. 
A «türelem» szájhősei protestáns lelkészt katholikus 
családdal nem tűrnének meg maguk között. Kidobnák 
az utczára. 

Ha az angol türelmesség oka iránt vagy kíváncsi, 
azt nem annyira az angol véralkat flegmatikus sajátságá-
ban kell keresned, mint inkább abban, hogy az angol 
protestantizmus, mennél szigorúbban vizsgálja, annál 
nagyobb erővel győződik meg arról, hogy különösen az 
ő protestantizmusa mennyi gyalázatos ferdítésnek és 
bűnnek köszönheti létét. 

— y — l a -
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A p á r b é r k é r d é s r ő l . I r ta : Váradíj L. Árpád dr. 
Budapes t . 1908. 156 1. 

Rövid idő alat t a másod ik monograf ia erről az 
életbevágó kérdésrő l . Kollányi Fe renc T i m o n téves el-
méletét a pá rbé r oblációs eredetéről cáfoló s itt a 
«Religió»-ban megje len t nagy t a n u l m á n y a volt az egyik, 
a más ik a je len m u n k a Váradvtól , mely min t kiegészí-
tése je lentkezik Kollányi müvének , gyakor la t i i r ányban . 
Összefoglaló t á j ékoz ta tás a p á r b é r eredetéről , jogi ter -
mészetéről, ha tósági intézéséről, rendezéséről. Az elmé-
leti rész e lőrebocsá tása u tán , melyben hason lókép 
állást foglal T i m o n elmélete ellen, kü lönösen ismertet i 
a p á r b é r ha tósági intézését, k ü l ö n szól az erdélyi kepé-
ről s u t a t m u t a t a ma i viszonyok közé nehezen beillő 
és sok kellemetlenséggel j á r ó pá rbé rügy rendezésére. 

A m ű n e k nagyobb részét «Függelék» képezi, a p á r -
bér re vona tkozó törvények, rendeletek, kúr ia i dön tvé-
nyek, minisz ter i rendeletek gyűj teménye , melyek egy-
m a g u k b a n is m u t a t j á k emez ügy végleges és mai vi-
szonyoknak megfelelő rendezésének szükségét . 

Úgy látszik, a tévedésnek is szokot t va lami haszna 
lenni . Ha T i m o n m ü v e másod ik k i a d á s á b a n nem ta r t j a 
f ö n n vá l toza t lanul régi á l l á spon t já t , ta lán ez a két jeles 
m u n k a sem í ród ik meg. Pedig mindaket tő , nagy k u t a -
tások á r á n egy d a r a b régi m a g y a r kul túr tör téne te t m u -
tat be, m i n ő volt a fö ldesúr és jobbágy viszonya, mi -
ként keletkezett a földesúri jogon a párbér , m i n ő volt 
a p l ébános és a h ivek v i s zonya? s h a s o n l ó k kellő vilá-
gí tásba helyeztettek azon egy oknál fogva, mer t T i m o n 
elméletét n e m a fö lkuta to t t ada tok ra a lapí tot ta . Meg-
tet ték ezl mos t Kollányi és Várady s kü lönösen Várady 
m u n k á j a n a g y b a n fog hozzá já ru ln i a p á r b é r törvényes 
rendezésének végreha j tásához , mer t hiszen szemeink 
előtt áll a m a i ál lapot, a ha tóságok intézkedései, a mi 
egyenesen azt mu ta t j a , mikén t kell a rendezést keresztül-
vezetni. 

Érdekes , hogy Klucli nyi t ra i püspök a mul t század 
elején m á r t isztán lát ta a p á r b é r dologi természetét , 
a m e n n y i b e n szerinte «az a lap í tás idején a t e rménybe l í 
szolgál ta tások kirendelése n e m c s a k a nép a ján la tábó l , 
h a n e m a fö ldesurak köz reműködése mellett tör tént». 

Dicséretes dolog, hogy Várady dr. nagy elfoglalt-
sága mellett is vett m a g á n a k időt s megí r ta e művé t , 
mer t gyakorla t i s zempontbó l á l lásánál fogva ta lán ő 
ismeri l eg jobban az ügyet, a n n a k kü lönböző elintézési 
fázisait s így ő m o n d h a t j a meg legjobban, m i legyen a 
teendő. Va jha a pá rbé r a papság megnyug ta t á sá ra 
végre va l ahá ra kellő rendezési s t á d i u m b a ju tna , sokan 
há l á sak lennének érte. 

B ü n t e t é s i r e n d s z e r ü n k . Irta : Éder K á l m á n tör-
vényszéki biró . Budapes t , 1908. 52 1. 

Ez a t a n u l m á n y k ü l ö n l e n y o m a t a «Kathol ikus 
Szemle»-böl, a miér t mégis megemlékezünk róla, az 
t a r t a l m á n a k kü lönös fontossága. Szinte e l szoktunk attól 
a jogászi fölfogástól , mely b e n n e nyi la tkozik. Míg jogá-
sza ink nagy s z á m b a n a b ű n t és a bünte tés t mater ia l isz-
t ikus m ó d o n fogják föl s a jogot e lválaszt ják az erkölcs-
től, Éde r az örök keresztény elvek t a l a j á ra ál l í t ja azt 
vissza s a keresztény világnézet szerint mél ta t j a a 
s zabadaka ra t áva l visszaélő bűnös t s a r á szabandó b ü n -
tetést. 

Kü lönben bünte tés i r endszerünke t s a Csemegi-féle 
bünte tő-kódexet , ezt az ul t ra l iberál is a lkotás t birál ja , 
melyet j ó lenne mie lőbb megreformáln i , mer t nagyon 
kedvez a keztyűs b ű n ö s ö k n e k . 

Nagyon hangsúlyozza Éd er az elitéltek lelki gondo-
zását s ká rhoz t a t j a b ö r t ö n r e n d s z e r ü n k á l h u m a n i z m u s á t , 
sőt Angl iára h ivatkozva, h a j l a n d ó volna visszahozni a 
bo tbün te tés t is. «Bírói t apasz ta la ta ink a botbi in te tés 
a lka lmazásá t k íván ják , Nem is m a g a m vagyok, n e m 
ugyan az elmélet tudósa i , de a gyakor la t i jogászok 
közt, a ki a bo tbün te tés t h a t h a t ó s bünte tés i eszköz-
nek ta r t ja , h a b á r a l iberál is apos to lok szuverén meg-
vetésétől való félelem, hogy reakc iósnak , «a középkor t 
visszavágyó konzervat iveknek» ne bélyegeztessenek, 
nagyon sok hi vét a bo tbün te t é snek v issza tar t ja véle-
ményének a ny i lvánosság előtt is kifejezést adni» . 
(35. 1.) 

Szomorú kép az, hol hazánk vidékeit k r imina l i sz -
t ikus szempontbó l bemuta t j a . A k i rá lyhágontú l i és a 
tiszai rész áll legeiül, a hol a kul turá l i s v iszonyok is a 
leggyarlóbbak. 

Ö r ü l ü n k a jogászok közt az i lyen föleszmélésnek, 
a mi lyen É d e r sora iban nyi la tkozik . A jogi fölfogás 
terén pogányu l vagyunk, pogány eszméken pedig n e m 
épülhet föl az igazságnak megfelelő bünte tés i rendszer . 
Adja Isten, hogy a jog terén is v i ssza té r jünk a keresz-
tény világnézethez, csak a k a d j o n Édernek minél t öbb 
követője a jogászok közt. 

* 

C a t h o l i c i d e a l s i n s o c i a l l i f e . P. Cuthberl. W e s t -
mins t e r Art a n d b o u k c o m p a n y . I. kö t . 

«A szociális élet ka tho l ikus ideái» c imen írt P. Cu th -
ber th igen érdekes angol nyelvű művet , me lynek magas , 
t isztult gondola ta i a legszélesebb kö rben é rdemelnek 
figyelmet. 

A m ű n e m egységes m u n k a , i n k á b b töredékes. 
A szerző k ikapot t n é h á n y eszmét, azokat földolgozta, 
beáll í tot ta a m i t á r sada lmi é le tünkbe, igazolva, hogy a 
ka tho l i c i zmus a t á r sada lmi életben, a n n a k r e f o r m j á b a n 
je lentős szerepet já tszot t és játszik. És mél tán . Egyetlen 
egy vallás s incs anny i r a összenőve az élettel, egy sincs, 
mely az ember természetéhez, a t á r sada lmi élethez oly 
közel fekvő, anny i r a természetes volna — min t épen a 
ka tho l ikus . É p e n azért a t á r sada lmi éleinek va lóban 
ideál jai — a ka tho l ikus t an magasz tos eszméi, épen 
azért té r vissza a t á r s ada lom a ka thol ic izmushoz , hisz 
nem t u d meglenni nélküle. A tá rsas élet éltető levegője 
tehát — a k a t h o l i k u m . Mihelyt ennek világnézletéről 
letérne a t á r sada lom, f o r r a d a l o m b a menne . 

És ez természetes. Mert ugyan mi a t á r sada lmi 
é le t? Az egyedek összegének élete. Milyen legyen az 
egyednek ö n m a g á b a n és m á s o k k a l való élete, hogy azok 
természetes joga sérelmet ne szenvedjen , ez m i n d oly 
dolog, melyet precizirozni kell, mer t a bölcselet indi -
v idua l i zmusa , t e r ro r i zmusa n e m lét jogosult . A ke t tő 
között van az aranyigazság, a mi t a ka tho l ic izmus is 
tanit . Ezt fejtegeti a szerző a «the c h u r c h and persona l 
liberty» «az egyház és a személyes szabadság» c i m ű 
fejezetében. Szembe száll a néme t f a jokná l l áb r akapo t t 
téves nézettel, hogy az egyház a személyes szabadságot 
békóba veri, föltétlen meghódo lás t k íván m i n d e n kez-
désben s hogy mily szerencsés helyzetben v a n n a k a p r o j é s -



466 RELIGIO I.XVII. évf. 1908. 

t á n s népek, melyek teljes egyéni szabadságot élveznek. 
Ezzel szemben tény : az egyház védi a szabadságot , de 
n e m az igazság r o v á s á r a ; tér t enged neki sa j á t terré-
n u m á n . 

A «keresztény á l l am»- ró l í r t fejezetében meg i smer -
tet a keresztény á l lam ismer te tő jegyeivel. Buzdít arra , 
hogy az á l l a m b a n élvezett egyházszabadság biztosí téka 
n e m a k o n k o r d á t u m b a n , h a n e m a népnek az egyházzal 
való együttérzésében van ; ebben van az egyház ereje is, 
nem pedig a d inasz t i ákban , m o n d j a Mann ing b íboros 
u t án . 

A nőkérdésrő l , a házasságról val lot t nézelei tel jesen 
ka tho l ikus fölfogáson a lapu lnak . A nő érzékenységénél , 
i deá l i zmusáná l fogva oly va lak i re van utalva, ki eme 
gyengesége mellet t m e g t u d j a védeni és ez a férfi. Épen 
ezért a f emin izmus teljes egészen nem b í rha t lé t jogo-
sultsággal. 

Legérdekesebbnek ta lá l tam a «The priest and so-
cial reform», «a p a p és a sociális reform» fejezetét 
melyben kézzelfoghatólag beb izony í t j a , hogy evangé-
l iumi kovász, tökéletes keresztény élet né lkül n incs 
reform. Hiába való a sok kiál tozás a tö rvényhozáshoz 
a lka lmas törvények u t á n , h a n incs a ki megtar t sa . 
Megtar t ja pedig az, a k inek van lelkiismerete, érzi fele-
lőségének súlyát . A tö rvényhozás nagy tömegeknek 
dolgozik, a ka tho l ic izmus pedig a tömegek egyedeit 
gyú r j a , faragja , idomí t ja . «Egy tökéletes keresztény, 
m o n d j a Cuthber t , többet ér egy c somó törvénynél .» Ha 
m i n d e n k i t á t h a t n a az evangél iumi szellem, a k k o r «az 
Is ten országa m i b e n n ü n k lenne», Ezt az Is ten országát 
belevinni a le lkekbe a p a p föladata. E m u n k á j á t n e m 
a n n y i r a a theologia- igazságokkal fogja megoldani , min t 
i n k á b b a szeretet műveive l . A nagy s o k a d a l m a t nem 
a szavak, az eszmék győzik meg, h a n e m a cselekede-
tek. Az apos to lkodás legyen e ko r p a p s á g á n a k jelszava, 
ebben m e r ü l j ö n ki m u n k á j a is. 

Még egyet! Cutber t is megál lap í t ja azt a fon tos 
igazságot, hogy mentő l égetőbb a szociális r e f o r m , 
anná l j o b b a n érzik a val lás szükségét, a n n á l i n k á b b 
közeleg a világ hozzája . Morál és keresz tény hit né lkü l 
n incs , n e m is lehet szociális r e fo rm. Ilyen valósuló 
ideálokér t pedig küzden i nem lehet m e d d ő dolog, de 
biz ta tó ar ra , hogy va lósu lásuk közelben van . 

Csepela Lajos dr. 

Természettudományi levelek• 
XI. 

Kedves Barátom ! Az élet keletkezése az orga-
nizmusban, szóval a sejt, a protoplazma megoldat-
lan talány a monistákra nézve. «Semmi tapasztala-
tunk nincs arról, az élők hogyan keletkeztek a 
szervezetlen anyagból» — mondja Plate. És mégis 
erőltetik az ősnemződést. Ha a tapasztalat nem 
bizonyítja, hát egyszerűen feltételezik, ők, a kik 
különben mindent letagadnak, a miről a tapasztalat 
nem tanúskodik. 

És hogy mily véghetetlen könnyelműséggel, reto-
rikai formákkal, ötletekkel tudják pótolni a tudo-
mány adatait, ha dogmatizmusnk úgy kívánja, mutat ja 

Plate már említett odadobott nyilatkozata, melyre 
vissza kell térnünk, s mely szerint a protoplazma 
12 ősanyagból, 12 elemből áll ; az élőlényekre jellemző 
fehérnye csak 5 elemből. Ha a test — úgymond—a halál-
ban porrá eshetik szét, úgy kell oly feltételeknek is 
lenniök, hogy a porból viszont test támadhatot t elő. 
Ilyen frázissal nyugtatják meg magokat. 

Plate ebben különben csak Haeckel formulájá t 
ismétli, melynek tarthatat lanságára Reinke kiéli tanár 
figyelmeztetett. (Naturwissenschaftliche Vorträge I. 
57. 1.). T. i. a protoplazma 12 elemének a fölszámlá-
lásával még semmi sincs mondva, a kérdés egyálta-
lán nincs megoldva. Jeder Biologe, i r ja Reinke, wisse 
heutzutage, dass im Protoplasma äusserst zahlreiche 
chemische Verbindungen enthalten sind. Az elemek 
az anyagi alap, mint a kő, a tégla a házépítésnél. 
De a kő, a tégla még nem ház ; a 12 elem még 
nem a protoplazma. Ha ezek az elemek igen bonyo-
lult vegyi összetételekbe (ezek a Reinke: Verbin-
dungjai) nem lépnek, szó se lehet a protoplazma kelet-
kezéséről. Már pedig a föltételeket, melyek között 
ezek az igen bonyolult vegyi összetételek valamely or-
ganizmus közreműködése nélkül, tehát élő szerveken 
kívül, puszta anyagból jöhetnének létre, fantáziájának 
legnagyobb megerőltetése mellett egy chemikus sem 
képes kigondolni s a mint a nagyszámú próbálgatás, 
kísérletezés mutat ja , tényleg nem valósulnak meg. 
Cellula ex cellula. Új pete csak élő állat petéjéből 
támad, a chemikus vegyi görebében soha. 

De feltéve, hogy az emberi kutató észnek sike-
rülni fog valaha a 12 elemből az élethez szükséges 
vegyi összetételeket is létesíteni, azok is csak holt 
protoplazma-anyag maradnak, melyből épen a leg-
főbb dolog, az élet fog hiányozni, mint hiányzik a 
12 elemből. Tudja azt ugyanis minden chemikus, 
hogy a hol puszta anorganikus erők működnek, az 
élethez szükséges vegyi összetételek nemcsak nem 
jönnek létre, de ha megvoltak is, ezen erők hatása 
alatt egyszerűen felbomlanak, tehát éppen ellenkezője 
történik annak, a mit Plate a 12 elemtől kiván. Azért 
neveztem frázisnak odadobott nyilatkozatát. (L. Brei-
tung: Entwicklungslehre und Monismus. Stim. aus 
M.-Laach. 1908. 157 1.). 

Tehát az a sejt ! Ha a sejt nem állana út jukban, 
a monisták könnyebben boldogulnának materialiszti-
kus világnézetük elfogadhatóságával. Azért emlegette 
annyit Méray Horváth Károly a Pikler-féle társada-
lomtudományi társaságban. (Huszadik Század. 1906. 
521. 1.). 

Nagy súlyt helyezvén a kérdés tisztán látására, foly-
tatólag felütöttem a Haeckel iskolájához tartozó The-
sing legújabb biológikus művét. Vájjon van-e valami 
u jabb mondanivalója ? Úgy találtam, hogy nincs. Vázol-
ván a mindenféle, de eredménytelen ilyen irányú kí-
sérleteket, végül a már ismert frázissal nyugszik bele 
az ősnemződésbe : «Nyíltan be kell vallanunk, úgy 
mond, hogy egész a jelen pillanatig az organizmu-



23. szám. RELIGIO 467 

sok spontán keletkezését közvetlenül még sohasem 
vették észre, annyira, hogy egyáltalán nagyon kérdéses, 
vájjon a mai életfeltételek mellett az ősnemződés 
egyáltalában lehetséges-e ; mindazonáltal az ősnemző-
déshez mint jogosult észkövetelményhez mégis ra-
gaszkodnunk kell (már észkövetelmény lett helöle !), 
ha csak ezen az egy ponton a természetes, törvény-
szerű fejlődés helyébe csodát nem akarunk állítani. 
Hogy földünk történetének mely időpontjában jelent 
meg az első élet és hogy milyenek voltak akkor a 
külső föltételek, ezen pont felett sohasem fogunk a 
merő gyanitásoknál tovább juthatni.» (Biologische 
Streifzüge. 1908. 108. 1.). 

Ott vagyunk tehát, a hol voltunk, s annyit tu-
dunk, mint elébb. A monisták Thesing szerint is az 
életet a mai napig nem tudják megfejteni. Miért 
mondják mégis untalan, hogy az ő világnézetük 
természettudományos ? Miért űznek szemfényvesztést ? 

Az idézetben feltűnik egy ujabb retorikai be-
csusztatás, az t. i., hogy az ősnemződést annak 
dacára, hogy nem létezik, mégis el kell fogadnunk, 
hacsak — úgymond — a természetes, törvényszerű 
fejlődés helyébe csodát nem akarunk állítani. Micsoda 
beszéd ez ? Hát a keresztény világnézet csodát állít a 
természettudománytól lehetetlennek nyilvánított ős-
nemződés helyébe ? Esze ágában sincs. Csak azt 
mondja, hogy a Teremtő képesítette az anyagot arra, 
a mire magától nem képes, az élet létrehozatalára, 
az élet föltételeit megállapította, s az anyag termé-
szetes és törvényszerű fejlődés ut ján létre is hozta 
azt s létrehozza a mai napig. Cellula ex cellula. Ez 
a természettudomány tapasztalata szerint az anyagra 
nézve természetes és törvényszerű, míg az ősnem-
ződés természetellenes, mivel természete ellen köve-
telik ezt a monisták a szervetlen anyagtól. Csodáról 
itt se jobbról, se balról nem lehet szó, a «csoda» 
az egészen mást jelent. 

Végül megkérdeztem a magyar tudománytól, 
mit tud az élet Haeckel-féle eredeztelésére nézve? 
Entz Géza dr. nemrég bemutatta az amébát (Term-
tud. Közlöny 1906. ápr. számban), azt a mocsaraink-
ban élő egysejtű lényt, mely az «állatok módjára 
táplálkozik s melyből egy irányban a növény-, a 
másik irányban az állatország fejlődött», (276. 1.) 
vagy, mint más helyen mondja, mely «az emberhez 
vezető fejlődés kezdőpontjául tekintendő». 

Tehát az a kezdő őslény, Entz szerint, még 
most is létezik. Átalakult a mai flóra- és fauna-
világgá s meg is maradt átalakulás nélkül. Neveze-
tes egy lény tehát; mivel azt a nyúlós, nyálkás, kocso-
nyás élő állományt, mely az améba testét alkotja, neve-
zik protoplazmának s a benne észlelhető szürkés 
gömböt magnak s az ilyen maggal ellátott élő pro-
toplazmatömegetsejí/ie/f hívják. Ez az, a miről fönnebb 
Plate beszélt. 

Entznek itt lett volna alkalma nyilatkozni a két 
kérdésről: hogyan lesz élővé az améba s hogyan 

történhetett rajta az a nevezetes átalakulás a mai 
állat- és növényvilággá? Az ősanya hogyan szülte 
gyermekeit? A miben tudvalevőleg összegződik az 
egész származástani kérdés. 

De tudósunk éppen e két kérdésre nem felel. 
Vájjon miér t? Mert nem tud felelni, hiszen ha felelni 
tudna, ő volna a világ legokosabb embere. Leirja 
az amébát, életműködéseit, sőt még pszichikus nyil-
vánulásait is (!), mint a lelki élet legegyszerűbb kez-
deteit. Egyebekben csak annyit mond, hogy «ez az 
a sokat emlegetett kezdetleges élőlény, mely az em-
berhez vezető, szakadatlan fejlődési sorozatban mint-
egy a kezdőpontot jelzi». 

Ősünk tehát itt tanyázik körülöttünk a mocsa-
rakban s a legnagyobb tudós lángelméje, vatesi 
szeme sem tudja megmondani : az élete honnan 
van? hogyan leltünk belőle emberek? 

Szóval Entz a legfőbb kérdésre nem szól sem-
mit. Ignoramus-ba burkolódzik, a mi jobb is, mint 
Thesing semmitmondó frázisait ismételni. 

Ezzel megvilágítottuk a monisták álláspontját az 
élet-eredet kérdésében, anyagias világnézetüknek ezt 
az egyik főtámoszlopát s láttuk, hogy minden állítá-
suk csak föltételezés. A miből következik, hogy 
mondhatnak ugyan akármit, csak azt nincs joguk 
mondani, hogy világnézetük természettudományos, 
mint azt nálunk Szalay Károly (Tanügyi reformesz-
mék 1904.) oly nagy hévvel fejtegette s oktatásunkba 
is bevitetni akarta. Dudek. 

Az iparművészeti társulat egyházművészeti 
kiállítása. 

Ennek a kiállításnak pedig a története a követ-
kező. 

A művészetek kritikusai és a művészek észre-
vették, hogy egyházi művészetünkben sok a selejtes, 
a gyári munka, sok az idegenből bevándorolt tucat-
árű, föl kell tehát frissíteni egyházi művészetünket 
is. Azután a magyar iparművészet, mely annyi ügy-
buzgalommal és ízléssel dolgozik, a művészeteknek 
ezt az ágát, ezt a területét is le akarja a maga szá-
mára foglalni s nagy erejével, talán állami segítség-
gel is, az egyházi művészet szintjét fölemelni. A püspöki 
karnál is támogatást kért a társulat művészeti meg-
rendelések esetén és 0 Eminenciája, a hercegprímás 
szívesen vette a társulat mozgalmát. 

A társulat lelkesedéssel indult meg újonnan ki-
tűzött célja felé. Hivatalos lapjában lelkes cikk jelent 
meg az egyházi művészetek érdekében, még pedig 
a modern egyházi művészet érdekében s a katholikus 
nagygyűléssel kapcsolatban kiállítást is rendezett a 
társulat, a melyben a mi egyházi művészetünket 
akarta bemutatni. A kiállítás — sajnos — meglehe-
tős csekély érdeklődés mellett meg is nyilt s mikor 
végigjártuk a termeket, ugyancsak éreztük «a ki nem 
elégített várakozás» érzelmét. Némelyek ugyan azt 
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mondták, hogy az egész kiállítás célja volt bemutatni, 
milyen ne legyen többé az egyházművészeti kiállítás, 
no de ez csak kibeszélés. Ezreket beleölni ilyen 
negativ cél elérésébe bárgyúság volna. Meg azután 
nem is hordott össze mindent épen a társulat, a mit 
pedig össze tudott volna teremteni. Nem láttuk pél-
dául azokat a szép kelyheket, kereszteket, a melye-
ket a társulat pa lo tá jában terveztek és már ki is 
állítottak. Nem láttunk sok modern szentképet, a 
melyeket a társulatok évről-évre bemutattak. Márk 
Lajoson, Hegedűs Lászlón stb. kívül mások is fes-
tettek talán ú jabban szentképeket. 

A legfőbb dolog pedig, hogy ezen kiállításból 
senki nem tanul. Nem tanulnak a papok, mert hisz 
olyan stílű egyházi miseruhákat , zászlókat, képeket 
minden kispap látott, sőt talán szebbeket is. Az egy-
házi edények pedig a fővárosi kirakatokban ragyog-
n a k ; gyári áruk és semmi egyéb. 

Nem tanul belőle a világi elem sem sokat ; hisz 
az úgyis keveset ért a dologhoz (kivéve a műkri t ikuso-
kat), legföljebb gyönyörködik az arany, ezüst, selyem 
dús választékán és botránkozik Gulyácsi képe előtt, 
hogy micsoda falusi fruska az a «Mária»? 

Szóval a társulat és az izzó lelkű írók elkövet-
ték azt a hibát, hogy nagyon felajzották az ember 
várakozását, sok eszmét dobtak a közvéleménybe 
(legalább is az érdeklődőkébe), a katalógus előszavá-
ban is óriási perspektívát nyitottak, a melyeknek 
megvalósulása fölött tatán századok is elmúlnak s 
pozitivet, értékeset, tanulságosat nem adtak. A kiállí-
tás e lhamarkodva történt, ez a benyomásom. 

Középszerű igények mellett is mit várt volna a 
közönség a társulattól ? Be kellett volna mutatnia 
először a jelenlegi műipart . Ide tartozott volna az a 
sok miseruha, zászló, egyházi edény, orgona, karton, 
oltár, rossz szobor, Roskovics-, Lötz- stb. kép, szóval 
a mit a jelen idők produkáltak. Azután a társulatnak 
nemcsak a katalógus előszavában, de szemmel lát-
hatólag is be kellett volna mutatnia programmját . 
Ide tartoztak volna saját szobrai, oltárai, kelyhei, 
keresztjei, a dékáni-féle csipkék, saját miseruha 
szövetmintái, templom-tervei. Mert nem elég ám a 
sok szép szó, elég ha kritikusok beszélnek. A társu-
latnak valóságban is kellett volna valamit nyújtania. 
Ha pedig erre nem volt ideje, kár volt most rendezni 
a kiállítást. Kár volt a sok költségért. Egy esztendeig, 
sőt esztendőkig is elvártunk volna. 

Végre külön be kellett volna mutatnia a «Mű-o 
hely»-nek, mint önálló tényezőnek merész vállalko-
zását. Ez a fiatal társulat mutatja, hogy akar ja a 
szépet, akar saját lelkéből teremteni. Bár tudom, 
hogy sokan lesznek más véleményen, mégis ezen 
törekvő, fiatal gárda lelkes munkássága megállít. 

A «Műhely» egy egységes problémát akart meg-
oldani. Egy főpap vagy főúr számára tervezett kápol-
nát. (A többire nézve fölvilágosítást nyújt a kataló-
gus.) A kápolna falai kedves aranytónusban hatnak, 

négy freskószerű képpel. Az oltár asztala kőből, felső-
része fából készült, részben aranyozva ; talán az 
alapja nagyon új még. A raj ta levő Mária-szobor 
azonban fekete egy kicsit. Az oltár mögött igen szé-
pek a festett ablakok, diszkrét, tömör színezéssel. 
Az orgona kidolgozása ügyes, de a sípok elhelye-
zése ngy hat, mintha kürtőket látna az ember beezüs-
tözve. 

A «Műhely» művészeinek csak gratulálni tudunk. 
Beméljük, hogy egészen be fogják magukat élni az 
egyház l i turgiájának és a liturgiával kapcsolatos 
szerek szellemébe s nemcsak az anyag nyelvét értik 
meg, de az anyag nyelvét egészen összhangzásba 
hozzák ma jd az egyházi tárgyak lelkével. Ez a kis 
kezdet nagyon biztató. Rövid idő alatt szép munkát 
végeztek. Kevés beszéd, sok telt! 

A Jungfer-féle vasból, bronzból való ötvös-művek, 
templomvasalások, ügyes mester kezére vallanak. 

A mi Zsolnaynk kiállítása pedig inkább arról 
győz meg, mennyi szép dolgot tudna produkálni , ha 
igazi mővészekkel fogna kezet. 

Kőrös fáit szerettük volna látni másképen is kép-
viselve, nemcsak kartonokkal. Hiszen talán ő a leg-
nagyobb freskófestőnk jelenleg és azt hiszem, hivatva 
volna szebb templomaink kifestésére. De a kartonokat 
csak a műértők élvezik. 

Most még valamit kérdezek a társulattól. A tár-
sulat nagyon szeretné (de én is), hogy a papok s a 
hívek művészi megrendeléseikkel hozzá forduljanak. 
De hogyan szerzett erre é rdemet? Ezen kiállításban 
minden van képviselve, csak a társulat nincs ! Talán 
a sötétbe ugorjon a p u b l i k u m ? Ezen kiállításból 
legföljebb azt a prakt ikus hasznot lehet meríteni, 
hová forduljon alkalomadtán az ember ? Megmutatja 
minden üzlet ajtaját , csak az iparművészeti társulat 
palotájába nem vezet be. Talán erre mosolyogva azt 
feleli a társulat: most jövünk m i ! Köszönöm akkor 
a magam és mások, főleg a kiállítók beugratását. 

— / . 
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R E L I G I O 
T U D O M Á N Y O S , T Á R S A D A L M I É S I R O D A L M I K A T H O L I K U S F O L Y Ó I R A T 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

EI .OFIZETESI AHA 

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K 1 2 - D U D E K J Á N O S d r . 
" 6 . e g y e t e m i t a n á k 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A bibliakritika főkérdései korunkban. (i.> 
Székely István dr., Rector Magnificus székfoglaló beszéde. 

Megilletődve foglalom el a nagy Pázmánytól 
alapított és dicsőemlékű Mária Terézia királynőnk 
által újjáalakított egyetemünk rektori székét: jogos 
büszkeséggel, lia egyetemünk háromszázados múlt-
já ra s elődeim fényes sorára tekintek ; hálával kar-
társaim iránt, kiknek bizalma a rektori méltóságra 
érdemesített ; de aggódó lélekkel, ha föladatom 
nagyságára s ezzel szemben saját gyöngeségemre 
gondolok. Azonban attól merí tek bizalmat és erőt, 
kinek áldását a szentegyházban kértük. Számítok a 
tekintetes Egyetemi Tanács és tanártársaim bölcs és 
hathatós közreműködésére ; kérem és remélem a 
magas minisztérium szives támogatását a magyar 
kultura munká jában . Megnyugtat az a tudat, hogy 
művelt, becsületes magyar if jak kormányzását ve-
szem át, a kik tudják, hogy ma a népek versenyé-
ben a tudomány, erkölcs és munka győz s a kik 
érzik, hogy az egyetemi polgárság nemcsak jogokat 
ad, hanem a beiktatáskor adott szó erejénél fogva 
az egyetemi hatóságok tiszteletére és a szabályok 
iránti engedelmességre is kötelez. 

M * * 

Régi dicséretes szokása az egyetemeknek, hogy 
az új rektor székét az egyetem komoly tudományos 
jellegéhez illő beszéddel foglalja el, melynek tár-
gyát — hacsak az oktatás vagy kormányzás ügyei-
vel foglalkozni nem kénytelen — a rektor szaktudo-
mányának korszerű és közérdekű kérdései közül 
veszi. Azáltal, hogy a különféle tudományok időn-
kint szóhoz ju tnak a rektori székben, kifejezésre ju t 
az egyetem igazi egyetemessége, a tudomány sok-
oldalúsága, a szakok és karok testvérisége és össz-
hangja. Rendén lesz tehát, hogy most a theologia 
szólaljon meg e helyen. Annál inkább, mert még a 
művelt körökben is kevesen vannak tájékozva a mai 
theologia érdekes és fontos kérdéseiről s azon tudo-
mányos munkáról , mely a val lástudomány műhelyé-
ben végbemegy. Mindamellett nem szándékom 
valami elvont spekulációról beszélni ; hanem szakom-
ból, a pozitiv theologiából, névszerint a bibliai tudo-
mányokból akarok egy olyan mozgalmat ismertetni, 

mely egy század óta rendkívüli elmeéllel és mun-
kával folyik s mely külföldön már régen a laikus 
közönségben is érdeklődést keltett és kihatással van 
más tudományszakokra, sőt a mennyiben a vallási 
és erkölcsi eszmék alapjait érinti, agyakor la t i életre 
is. Ez a mozgalom a biblia kritikája. 

A biblia a zsidó és keresztény vallás történeti 
okirattára és tudományos forrása, világnézetünk, er-
kölcseink és műveltségünk alapköve. Azonkivül az 
ókori történelemnek, valamint a gondolkodás és mű-
velődés történetének elsőrangú kútfeje. Nincs könyv, 
mely fontosságra azt megközelítené, akár a vallás, 
akár a tudomány szempontjából. 

Maga a biblia nem egységes mű, hanem 
73 kisebb-nagyobb (46 ó- és 27 újszövetségi) könyv 
gyűjteménye, melyeket a hivő keresztények és rész-
ben a zsidók Istentől sugalmazott (inspirált) szent-
könyveknek tartanak. Az egész gyűjtemény mintegy 
2000 nyomtatott lapra terjed. Megnyitja a sort Mózes 
öt könyve (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deu-
teronomium), mely az őstörténetet és a mózesi tör-
vényhozást tárgyalja. Következnek különféle törté-
neti, erkölcsbölcseleti és költői müvek s a próféták 
szónokias alakú jövendölései. Az újszövetségi bibliá-
hoz tartozik a négy evangelium (Jézus élete) és az 
apostolok története, szent Pál és más apostolok le-
velei, végül egy drámaszerű jövendölés, a Jelenések 
könyve. Mindezen könyvek részint héber és arami, 
részint görög nyelven vannak írva s az eredeti szö-
vegen kívül számos régi fordításban és több ezer 
kéziratban marad tak fönn. 

A bibliai könyvekről kétezer év óta számtalan 
nyelvészeti, irodalomkritikai, történelmi és exegeti-
kai kérdés merül t föl. Minthogy a bibliai történet és 
tanok összefonódnak az ókori történettel és szellemi 
mozgalmakkal : a bibliának ma jd minden lapja a 
legkülönbözőbb tudományos kérdések egész ra já t 
veti fölszinre. Viszont az ókori történelem és nép-
rajz, a vallás- és művelődéstörténelem kénytelenek a 
biblia adataival foglalkozni. Az utóbbi század keleti 
fölfedezései pedig rendkívüli érdeklődést keltettek a 
biblia iránt s ujabb segédeszközöket és óriási lendü-
letet adtak a bibliai tudományoknak. A nagy mű-
velt népek versenyezve kutat ják a bibliai események 
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színhelyének, Palesztinának, Egyptomnak, Babylon-
nak talaját ; a brit, párisi és berlini múzeumok meg-
teltek bibliai vonatkozású tárgyakkal; a kövek meg-
szólaltak, eltemetett kéziratok napfényre kerültek ; a 
külföldi egyetemek és akadémiák munkájában és 
kiadványaiban pedig egyre nagyobb helyet foglal cl 
a biblia. 

Ezen tudományos mozgalmakban a bibliai tudo-
mányok a modern történetírás módszerének meg-
felelőleg erősen kritikai irányban fejlődlek, vagyis a 
biblia leírása és magyarázata mellett kifejlesztették 
a biblia hitelességének, eredetének és tekintélyének 
bírálatát, az irodalomtörténeti és tárgyi kritikát.1 

Igaz, hogy a bibliakritika, mint minden új helyzetbe 
került tudomány, néha ingatag föltevésekbe, túlzá-
sokba, sőt tévedésekbe esett. De elfogulatlan szem-
lélőnek el kell ismerni, hogy botlásai mellett is bá-
mulatos munkát végzett s maradandó becsű ered-
ményeket ért el. 

Az a kérdés merül itt föl : van-e keresztény 
szempontból a kritikának szerepe a biblia körül? 
Igenis van. Tévedés azt hinni, hogy a kritika föl-
adata csak a cáfolás. A kritika vizsgál és ilél; el-
itéli azt, a mi hamis, de be is bizonyítja, a mi igaz. 
Azok a kérdések pedig, melyekkel a bibliakritika a 
maga hatáskörében foglalkozik, nem dogmák, hanem 
saját módszerükkel tárgyalandó tudományos, főleg 
történeti kérdések. A hitigazságokat nem érinti a 
kritika; azok részben úgyis kívül esnek az emberi 
tudomány határain. A mennyiben pedig az ész és 
tapasztalás körébe esnek vagy a tudománnyal érint-
keznek, kiállják a kritikát és nem félnek tőle. Min-
denesetre legyen azonban a kritika alapos, komoly 
és túlzásoktól ment. A hyperkritika nem tudásra, 
hanem alaptalan kételkedésre vezet; a helyett hogy 
megtalálná az igazságot, elhomályosítja és megingatja 
azt. Ne legyen továbbá a kritika negativ, mely ok-
talanul lerombol minden meglevőt, a nélkül hogy 
helyébe jobbat tudna építeni; hanem legyen pozitiv, 
mely a kipróbált és megerősített alapokon előbbre 
viszi a tudományt. 

1 Kritika alatt az ismerettanban és tudományos mód-
szertanban értjük valamely ismeret vagy állítás igazságának 
vizsgálatát és megítélését. Azért a történelmi tudományok 
kritikai módszere az, mely az értesülés forrásait kutatja s 
megbirálva azok tekintélyét, az értesítést elfogadja vagy el-
veti. A bibliakritika a biblia történeti igazságának azaz ere-
detének, hitelességének (authentia) és tekintélyének vizsgá-
lata. De a bibliában tekinthetjük magát a könyvet mint iro-
dalmi müvet vagy annak (tényekre vonatkozó) tartalmát. 
Azért kétféle bibliakritikát kell megkülönböztetni : irodalom-
történeti és tárgyi (reális) kritikát. A bibliakritika nem külön 
tudományszak, hanem a bibliai kérdések tárgyalásának mód-
szere, ellentétben a puszta leíró vagy közlő módszerrel. 
A miről itt beszélünk, az az úgynevezett felső bibliakritika 
(höhere Bibelkritik). Ettől különbözik a bibliai szövegkritika, 
mely a régi kéziratok, idézetek és fordítások fölkutatása, 
összehasonlítása és birálata útján a szövegnek legeredetibb és 
leghelyesebb alakját igyekszik visszaállítani. 

Ezen általános megjegyzések után tekintsük meg 
közelebbről az irodalomtörténeti és tárgyi biblia-
kritika néhány érdekesebb kérdését. 

I. 

Az ószövetségi irodalomtörténeti kritikában leg-
fontosabb és legvitásabb kérdés Mózes könyveinek, a 
Thorának vagy Peniateuchusnak eredete.1 

Azt, hogy a Pentateuchust maga Mózes írta, az ős-
régi zsidó hagyomány s legalább az V. századig 
Kr. e. kimutatható tanúbizonyságok alapján régen 
úgyszólván mindenki vitán felül álló igazságnak tar-
totta. A XVI. és XVII. században merültek föl elő-
ször egyes hangok, melyek azt állították, hogy a 
Pentateuchus vagy annak egyres részei Mózesnél 
ujabbak, legalább Mózes után át voltak dolgozva.2 

De e vélemények maradandóbb nyomokat nem 
hagytak hátra. 

A mai Pentateuchos-kritika alapját tulajdonkép 
nem is theologus, hanem AstrucJ. orvos és csillagász 
vetette meg 1753-ban, a ki a Pentateuchus első 
könyvére, a Genesisre vonatkozólag fölállította az 
úgynevezett okiratelméletet (Urkundenhypothese). 
Abból, hogy Mózes I. könyve az Istent héberül majd 
Elohim, majd Jehova, helyesebben Jahve néven ne-
vezi, azt következtette, hogy e könyv két fő okirat-
ból áll: az elohislából és jehovistából, melyeket Mó-
zes illesztett egybe, illetőleg könyvébe beolvasztott.3 

Később némelyek ezt a véleményt Mózesnek mind 
az öt könyvére kiterjesztették s az okiratok össze-
illesztését és kibővítését Mózesnél ujabb (a bírák 
korában élő) szerzőnek tulajdonították.4 Mások tovább 

1 Az alábbiak megértéséhez szükségesek a zsidó történet 
következő adatai. Mózest élt Kr. e. a XV—XIII. században, 
utána következett a palesztinai honfoglalás Josue alatt, majd a 
törzsszervezet és birák kora körülbelül 1400—1000. Az 1000, év 
körül alapították a zsidó királyságot, mely Salamon után kél 
részre szakadt, Juda és Izrael országára. Izrael országának 
véget vetett Szargon asszyr király Kr. e. 722-ben; Juda or-
szágának pedig Nebukadnezár babyloni király 588-ban, ki a 
zsidó népet a babyloni fogságba hurcolta. Innen 50 év múlva 
Cyrus bocsátotta a népet haza, míg egy ujabb század múlva 
444-ben Ezdrás újraszervezte a zsidó vallást és egyházat s 
kihirdette a törvényt. (Neh. 8, 1. skk.) 

2 Már szent Jeromos mondja egy helyen : «Sive Moysen 
dicere volueris auctorem Pentateuchi, sive Esdram ejusdem 
instauratorem operis, non recuso». (Adv. Helvid. n. 7.) Né-
hány régibb sejtelemtől eltekintve először Karlstadt és Ma-
sius a XVI. században kezdtek kételkedni arról, hogy a stíl, 
a szöveg szószerint Mózestől származik-e. A XVII. században 
Peyrerius és Spinoza vonták kétségbe a Pentateuchus mózesi 
eredetét és egységét. Az érvek hatása alatt több katholikus 
theologus (mint Bonfrére, Rich. Simon, Bossuet, Huet) meg-
engedett bizonyos jelentéktelen változtatásokat és toldalé-
kokat. 

3 Astruc azonkívül megkülönböztetett tíz kisebb ok-
iratot. Művének cime : Conjectures sur les mémoires origi-
naux dont il paroit que Moyse s'est servi pour composer le 
livre de la Genèse; Bruxelles, 1753. (Névtelenül jelent meg.) 

* Eichhorn (1779. skk.) Ewald (1831.) stb. Ilgen pedig 
1798-ban két elohistát különböztetett meg. 
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mentek s azt vitatták, hogy a Pentateuchus Mózes 
után lassankint keletkezett töredékek halmaza, me-
lyeket a habyloni fogság (Kr. e. a VI. század) körül 
raktak össze terv és összefüggés nélkül. (Töredék-
elmélet, Fragmentenhypothese.)1 Mások ismét a Penta-
teuchusban tervszerű, összefüggő elohista alapmű-
vet (mely a Genesis elején kezdődik) és későbbi ter-
jedelmes (jehovista és deuteronomista) beszúrásokat 
és adalékokat különböztettek meg. (Kiegészítéselmé-
let, Ergänzungshypothese.)2 

Ezen vélemények és előmunkálatok alapján ke-
letkezett az ujabb forrásműelmélet (Quellenschriften-
hypothese), melyet az utóbbi évtizedekben a szabad-
elvű protestáns theologusok éles észszel, nagy tudás-
sal és munkával építettek föl, különösen pedig Well-
hausen fejtett ki és okolt meg s a mely elmélet, túl-
zásaitól megtisztítva, a katholikus és konzervatív 
protestáns theologusok közt is hívekre talált.3 

A pápaság hatása nálunk- (»•) 
A magyar nemzet léte itt e hazai föld határai 

között i lyenformán biztosítva volt, nem kerülhetett 
többé az egykor itt tanyázó hun és avar nép pusz-
tuló sorsára. Egy szent király és egy nagy pápa kö-
tötte meg a magyar állam és a római szentszék föl-
bonlhatatlan frigyét és ez a megmaradhatás legfőbb 
biztosítékát képezte abban a korban. 

1 így Geddes (1792—1800.) és Vater (1805.) ; utóbbi 39 tö-
redéket különböztetett meg. Ilyenformán vélekedett eleinte 
De Wette is (1807. és 1829.), a ki különben a Pentateuchust 
az izraeliták nemzeti hőskölteményének nevezte el. 

2 Ilyenformán Ewald (1823.), Stähelin (1835.), Bohlen 
(1835.), Bleek (1836.), Tuch (1838.), De Wette (1840 óta), Frz. 
Delitzsch (1852.). 

3 A forrásmű-elméletnek alkotói és lényegében hívei a 
következők: Reuss (1833., 1881.), Ewald (1843.), Knobel 
(1852. skk.), Hupfeld (1853.), Kuenen (1861.), Schräder Eb. 
(1863. és 1869.), Graf (1866.), Nöldeke (1869.), Delitzsch Ferenc 
(1880. skk.), Wellhausen (1876—99-ig), Strack, a ki a túlzások 
ellen harcol (1883-1906.), Budde (1883., 1906.), Dillmann 
(1886.), Westphal (1888., 1892.), a mérsékelt Driver (1891., 
1895.), Bacon (1893. sk.), Klostermann, a ki ezen elméletet a 
kiegészítés-elmélet szellemében lényegesen módosítja (1893— 
1905.), Cornill (1897. skk.) stb. Protestáns részről ujabb idő-
ben az elméletnek ellenségei, bár a Pentateuchusban külön-
féle elemeket vagy átdolgozásokai többnyire elismernek : 
Green W. H., Hőmmel Fr., James-Robertson, Jacob, Eerd-
mans stb. A forrásmü-elmélet különösen a következő mun-
kákban van megalapítva, illetőleg jól ismeretetve : Wellhau-
sen : Die Composition des Hexateuchs und der bist. 
Bücher des A. T. im Jahrb. f. Deutsche Theol. XXI. Bd. 
1876. sk. Berlin, 1889. és 1899. Gesch. Israels. Berlin, 1878. 
Prolegomena zur Gesch. Israels, 1883. V. Ausg. Berlin, 1899. 
Skizzen und Vorarbeiten, II. Heft. Berlin, 1885. Bleek-Well-
hausen : Einleitung in das A. T. V. Aufl. Berlin, 1886. VI. Aufl. 
1893. Driver: An introduction to the lit. of O. T. Edinburgh 
1891. VII. edit. 1898. Holzinger: Einleitung in den Hexa-
teuch, 1893. Klostermann : Neue Kirchl. Zeitschr. 1894. skk. és 
Der Pentateuch, Leipzig, 1907. Strack : Einleitung in das A. T. 
VI. Ann. München, 1906. Cornill : Einleit. in das A. T. V.Aull. 
Tübingen, 1905. 

De a nehéz kezdethez viszonyítva nem kevésbé 
nehéz volt a nemzet további belső megszilárdítása, 
a nemzeti élethez szükséges erkölcsi alapok kiépítése. 
A nomádból otthonülő, foglalkozó, új gondolkozású, 
szóval európai életet élő s rendszeres intézmények-
hez ragaszkodó nép fölnevelése. Nem ment ez egy-
szerre, valóban nem, úgyszólván az Árpádok egész 
kora telt el ebben a vajúdó munkában. István művét 
s független királyságát időről-időre belülről, a nemzet 
kebelében fenyegette erős veszedelem ; talán ide 
nézett Kölcsey is, midőn elegikus himnuszában éne-
kelte: Hányszor támadt tenfiad, szép hazám, keb-
ledre . . . 

Árpádkori háromszázados történetünk egy hal-
maza a folytonos belső bonyodalmaknak és testvér-
harcoknak. István méltatlan utódjával, nővére fiával, 
a velencei Péterrel kezdődik ez az állapot s tart az 
Anjoukig. Péter és Aha Samu királyok életre-halálra 
szóló harca megindítja a német befolyást; Péter be-
hívja III. Henriket s hübérül fölajánlja neki az or-
szágot; folytatja a műveletet I. András és fia Sala-
mon. Fölváltják a kegyetlen testvérharcok : I. András 
és Béla, Salamon és Béla fiai, Kálmán király és öccse 
Álmos, majd Kálmán törvénytelen fia Borics és Vak 
Béla király között. Borics behívja a görög császárt, 
ugyanazon csapáson jár tak II. Géza testvérei : István 
és László s ránk nehezedik a görög befolyás. Majd 
midőn ennek III. Béla véget vet, nyomon kisérik 
Imre király és testvére II. András, IV. Béla és fia 
István pusztító harcai, tetejébe IV. Kún László alatt 
végül bekövetkezik az általános züllés. Ily körülmé-
nyek között egy nemzetnek megszilárdulása valóban 
nehéz munka. 

Fraknói Magyarország viszonyáról a Szentszékhez 
irt nagy klasszikus műve nyomról-nyomra a meg-
mondhatója, hogy a ki ezekben a belső emésztő ba-
jokban ra j tunk segített, a ki a veszélyt tőlünk el-
hárítani folyton iparkodott, a ki feddett, békített, 
védett, irányított s a nemzetet tönkre menni nem 
engedte, azok sorjában az akkori római pápák voltak. 

Géza herceghez, amaz alkalomból, hogy közte és 
Salamon közt ellenségeskedés tört ki s Géza a pápá-
hoz fordult támogatásért, VII. Gergely — s ez a leg-
első fönnmaradt levél, melyet pápa írt a magyarok-
hoz — 1074-ben a többi közölt ezeket í r ta : «Leve-
ledből örvendve tapasztaljuk azt a dicséretes buzgó-
ságot és lelkesült tiszteletet, mely szivedet és lelkedet 
az apostoli szentszék irányában betöltvén, üdvössé-
gednek zálogául szolgál és minket nag)T örömre hangol. 
Viszont az apostoli szentszék támogatására bizton 
számíthat az, a ki irányában a kellő tisztelettel és 
bizalommal viseltetik». 

A szintén hozzáforduló Salamonnak már szemre-
hányást tesz : «Te — így válaszol neki VII. Gergely — 
ki egyébként is a királyi erkölcsök és erények útjáról 
letértél, szent Péter jogait, a mennyiben tőled függ, 
megrövidítetted és elidegenítetted, mivel az ő orszá-
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gát, mint halljuk, a németek királyától hűbérül fo-
gadtad el. Ha ez csakugyan így történt, be kell lát-
nod, hogy szent Péter kegyére és a mi jóakara-
tunkra nem számíthatsz.» 

Legérdekesebb azonban Gézához, már mint király-
hoz intézett levele, midőn ez követe által kormányra-
lépéséről értesítette: «Sok jót hallottunk felőled — 
írja ugyanaz a VII. Gergely — dicséretes tetteid hire 
eljutott hozzánk. Ezért szeretünk téged és jó hír-
neved gyarapodását kívánjuk. Ugy hisszük, jól tudod, 
hogy Magyarországnak, más nemes országok példá-
jára , saját szabadsága állapotában kell maradnia, 
más ország királyának nem lehet alávetve, hanem 
csak a római egyetemes anyaszentegyháznak, mely 
alattvalóit nem rabszolgáknak tekinti, hanem gyer-
mekei gyanánt öleli magához. Mivel pedig rokonod 
(Salamon) az országot bitorló módon a német király-
tól s nem a pápától vette át, hisszük, hogy uralko-
dását isteni ítélet akasztotta meg.» 

Gergely pápa ezen nyilatkozatában egyrészt az 
ország függetlenségét hangoztatja, másrészt azt mondja, 
hogy Magyarország csak a szentegyház fönhatósága 
alatt áll. Némelyek ezt újabban, nem ismervén a 
stilus curialist, hűbérre magyarázzák. Egészen téve-
sen. Hűbéresnek lenni és, mint a pápa hangoztatja: 
saját szabadsága állapotában maradni, a középkor-
ban egymást kizáró két helyzet volt. A viszony, me-
lyet szent István király Magyarország és a Szentszék 
között teremtett, erkölcsi, nem politikai természetű 
jogokat és kötelességeket vont maga után; egyáltalán 
nem volt hasonló ahhoz, a mely a német birodalom 
fejedelmei és a császár között állott fönn, vagy utóbb 
a sziciliai királyok és a pápák között létesült. Erköl-
csinek, egyházinak is maradt azután is. 

VII. Gergely, mint látjuk, nem igényelte maga 
számára azt a hatalmat, hogy ő foszthassa meg ko-
ronájától a méltatlan királyt, ő jelölhesse ki u tódjá t : 

az új királytól (Gézától) hűségi esküt nem követelt, 
még kevésbbé adófizetést. Pedig ezek jár tak vele a 
hűbéri viszonnyal. Ebből a római szék magyarországi 
fönhatóságának tisztán erkölcsi, egyházi természete, 
különbözése a sziciliai királyság fölött később gyako-
rolt pápai hűbéri uralomtól, szembetűnő.1 

A mint pedig Magyarország függetlenségét foly-
ton sürgették a pápák, úgy belső meghasonlásaink 
között atyai barátaink, támogatóink voltak mindig. 
Mint Angyal Dávid írja : «A pápaság Magyarországnak 
legállandóbb és legerősebb politikai szövetségese volt 
az Árpádok korában».2 Mily súllyal esik az ilyen 
segély egy fejlődő és a meghasonlásoktól zaklatott 
nép életében! 

Hányszor kellett a pápáknak közbelépniük a 
testvérharcok között és a sok mindenféle nehézség 
elhárítása céljából? S szavaiknak — őseink becsii-

1 Fraknói : Mágyarország összeköttetései a római szent-
székkel. I. 22—5. 1. 

2 Gsánki : Árpad és az Árpádok. 258. 1. 

Jetére legyen mondva — legtöbbször volt is foganatja. 
Igy a többi között III. Isván halála után (1173-ban) 
három pártra szakadt a nemzet. III. Sándor pápa, a 
törvényes örökösödési rend követelményeit tartván 
szeme előtt, Béla herceg mellett foglalt állást, kit 
saját anyja s az esztergomi érsek is ellenzett, úgy hogy 
a kalocsai érseket kellett megbízni a megkoronázá-
sával. S az eredmény? III. Béla a legnagyobb Árpá-
dok egyike, ki alatt az ország a belső békének, az 
állami szervezés és a nemzeti művelődés szempont-
jából kiválóan termékeny éveit egyenesen a szent-
széknek köszönhette. 

De nem soroljuk föl közbelépéseiket, hisz az 
ilyen esetekre vonatkozó leveleik Fraknóinál sorba 
olvashatók. Csak még az Árpádokat felváltó Anjoukra 
vetünk tekintetet. 

Anjou Károly Róberttel (1308) kezdődött nálunk 
az igazi európai élet és rend. A nemzet tagjai azóta 
«membra sacrae coronae.» Acsády szerint: «Károly 
lett az államegység, a közrend apostola, a magyar 
királyi hatalom újjáalakitója, ő mentette meg az álla-
mot.» 1 S mennyi küzdelmükbe került a pápáknak, 
míg az Anjoukat a mi érdekünkben trónra ju t ta t ták? 
Az igaz, hogy ezért félreértés, megszólás lett jutal-
muk szinte a mai napig. Andrássy Gyula gróf is nem 
rég írta, hogy Kun László halála után a pápa idegen 
érdekek szolgálatába akarta haj tani Magyarországot, 
miután 1290-ben az Anjouknak adományozta oda 
szent István koronáját . 2 

Se idegen érdekekről, se a korona adományo-
zásáról nem volt szó, hanem arról, hogy Kun László 
lévén az utolsó törvényes Árpádfi, koronáját nővére, 
Mária, Anjou Károly neje, illetőleg fia örökölje, mivel 
őt illette meg. Törvényes jogot védett tehát a pápa 
nemcsak Mária, hanem, mint utóbb a viszonyok 
jobbra fordulása mutatta, igazán a mi érdekünkben, 
a nemzet józan fejlődése, megerősödése érdekében. 

Legyen ennyi elég a múltból, visszaemlékezés-
képen abból az alkalomból, hogy X. Pius pápa jubi-
leumát ünnepeljük. Nekünk magyaroknak tehát eny-
nyire idegen hatalom a pápaság ! Dehogy idegen ! 
Atyánk, nevelőnk volt nemzeti kiskorúságunk idején, 
a mit tagadásba vonni nem szabad csak azért, mivel 
már nagykorúak vagyunk s még kevésbé azért, mivel 
idővel vallásilag megoszoltunk. Az érdemekért tartozó 
hála és elismerés fölül áll a felekezeti elfogultságon, 
a mint a felnőtt férfiút későbbi sorsa nem menti 
fel az alól, hogy szüleinek gondjait, fáradozását mindig 
köszönettel elismerje, melyet nevelésére fordítottak. 

Nehezen nevelhető nemzet vagyunk mi ma is, 
hát még az első időben, az Árpádok korában. Sok 
jó tulajdonságunk mellett ugyanis nagyon sok a mi 
gyarlóságunk, pedig századok viharzottak el fölöttünk, 
sok csapás ért, mely megtörhette volna némely nagyon 

1 Acsády: A magyar bii odalom története. I. 415. 1. 
2 Andrássy i. műve 25. 29. 1. 
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fölösleges hibánkat. S sajnos nem törte le, a miből 
elképzelhető, milyen munkájok lehetett még őseinkkel 
az első nevelőknek s mindjár t István királynak és 
hosszú sorban a pápáknak, akik életrevaló nemzetté 
akartak nevelni bennünket 1 

Tehát fölülemelkedve a felekezeti elfogultságon, 
mindnyájan higyjünk az igaz szavú történelemnek s 
mint olyanokhoz illik, a kik ismerik multjukat, mint 
a magyar nemzet tagjai magunk szempontjából is 
nagyon érdemes intézménynek tekintsük a pápa-
ságot. Hálánk lerovására igen szép bizonyságot 
állítnánk ki magunkról, ha az egyik legnépszerűbb 
pápának, a Budavára felszabadítása (1(386) nagy 
mozgatójának s anyagi támogatójának, XI. Incének, 
ott a Budavárában szobrot állítanánk. Századok kö-
szönetét rónánk le ezzel a pápaságnak. 

A keresztények üldözése Nero császár alatt. 
II. 

A kereszténységet a római birodalomban először 
Nero császár üldözte és akarta vérbe fojtani.1 

Krisztus után a 64-ik évben julius 19-én Rómá-
ban a Caelius és Palatínus mons között kigyuladt 
a Circus maximus. A bódékban felhalmozott gyúlé-
kony anyagok hatalmas tápot nyújtottak a magasba 
csapkodó lángoknak, melyek a 14 városrészből lü-et 
elhamvasztottak. A tíz napig tartott tűzvész nyomán 
kiáltó inség és nyomor ütöttek tanyát. A kétségbe-
esett nép a tűz keletkezésének okát kutatta. 

Az általános gyanú Nerora esett. «Sed non ope 
humana, non largitionibus principis, aut dem um 
placamentis decedebat infamia, quin iussum incen-
dium credcretur. Ergo abolendo rumori Nero sub-
didit reos et quaesitissimis poenis affecit, quos per 
flagitia invisos vulgus Christianos appellabat. Auctor 
nominis eius Christus Tiberio imperitante per pro-
curatorem Pontium Pilatum supplicio affectus erat 
repressaque in praesens exitiabilis superstitio ru r -
sus erumpebat non modo per Judaeam originem 
eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undi-
que atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. 
Igitur pr imum correpti, qui fatebantur, deinde indi-
cio eorum multitudo ingens haud proinde in cri-
mine incendii, quam odio humani generis coniuncti 
sunt et pereuntibus addita ludibria, et ferarum ter-
gis contecti laniatu canum interirent aut crucibus 
affici aut f lammandi atque ubi defecisset dies, in 

1 Tertullián nyíltan hirdeti : «Consulite commentarios 
vestros ; illic reperietis primum Neronem in hane sectam 
cum maxime Romae orientem caesarino gladio ferocisse. 
Sed tali dedicatore damnationis nostrae etiam gloriamur. 
Qui enim seit ilium, intelligere potest nonnisi grande ali-
quod bonum a Nerone damnatum». — Q. Tertulliani Opera, 
ed. F. Oehler. (Lipsiae, 1853.) I., 131. (Apologeticum, c. 5.) — 
Másutt (in Scorpiaco, c. 15.) hasonlóan kiált fel: «Vitas 
Caesarum legimus, orientem fidem Romae primus Nero 
cruentavit». 

usu nocturni luminis urerentur. Hortos suos ei specta-
culo Nero obtulerat et circense ludicrum edebat 
habitu aurigae permixtus plebi vel circulo insistens; 
unde quamquam ad versus sontes et novissima 
exempla meritos miseratio oriebatur tanquam non 
utilitate publica, sed in saevitiam unius absume-
rentur.»1 

Csak Allard kétkedő lelke mondhatja Tacitus e 
fényes bizonyságáról, hogy «récit trop souvent ob-
scur».2 A klasszikus hely bizonyító erejét legradiká-
lisabban akarta Hochart megdönteni azon önkényes 
kijelentéssel, hogy az eredeti szöveget későbbi átala-
kítással megváltoztatták.3 Sőt a németországi nyel-
vészek is elfogadták Hocliart találmányát, melyet 
Bauer Bruno avval tetézett, hogy az egész fejezetet 
regényes elbeszélésnek jelentette ki. A leghatalma-
sabb történeti bizonyítékokat az elfogult ész csillogó 
játékszeréül nem dobhat juk oda, a mikor a történeti 
methodologia elvein állunk. A szövegkritika pedig 
nem engedi meg, hogy egyéni felfogással ingatag 
uton tévelyegjünk, a mint szándékosan letértünk az 
igazság egyenes ösvényéről. 

Schiller H.4 hiába törekszik Nerot a keresztény-
ség üldözésének ténye alól fölmenteni, Tacitus vilá-
gos szövege minden kétséget kizár. A tűzvész által 
elkeserített nép dühét Nero elhárította magáról a 
keresztényekre, a kiket feláldozott a közfelháborodás 
kiengesztelésére.6 «Qui fatebantur» a kereszténység-
hez tartozás megvallására vonatkozik.® A kik megval-

1 Tacitus Annal. XV., 44. Taciti Cornelii Libri qui 
supersunt. Ree. C. Halm. (Lipsiae, 1884 — 1898.) — Tacitus 
Annal, capp. XI—XVI. legrégibb kézirati szövegét a firenzei 
Cod. Mediceus II. őrzi, melyet 1053 és 1087 között Monte 
Cassinoban longobard betűkkel írtak és Medici Cosimo 
1444-ben emelt könyvtárában helyezett el. A kritikai javítá-
sokat a Cod. Guelferbytanusból eszközölték, melyei Petrus 
Candidus 1461-ben Ferrarában vásárolt és milanói Francis-
cus Puteolanus használt. A legújabb Cod. Rudolphi Agricola 
javításokat, de nem lectio variansokat tartalmaz. — V. ö. 
Arnold, C. F. : Die Neronische Christenverfolgung, (Leipzig, 
1888.) 40 k ö w . 

2 Allard, P. : Le christianisme et l'empire Romain. (Paris, 
1902.) 14. 

3 Hochart, Études au sujet de la persécution des Chré-
tiens sous Néron. (Paris, 1885.) — Majd okát adja merész 
állításának: «Ce chapitre renferme dans ses énonciations 
presque autant des difficultés inexplicables que des m o t s . . . 
On est par suite amené à considérer ce récit comme un 
fable et à conclure, qu'ily a tout lieu de l 'attribuer à une 
maine étrangère. Or l'introduction dans les oeuvres de 
l'historien d'un récit de telle nature ne peut être que le fait 
d u n chrétien!» — Hochart: Annales de la Faculté des lettres 
de Bordeaux. 1884. Nr. 2. 

4 Schiller, H., Rom. Kaiserreich unter Nero. (Berlin, 
1872.) 437 s köv. — A célzatosságban követte példáját Hasen-
clever: Jahrbücher für prot. Theologie. 1882. 44. 

s Weis, i. h., 37. 
6 V. ö. Schanz : Gesch. der röm. Literatur. III., 297. — 

Gründl, B. : Die Christenverfolgung unter Nero nach Tacitus. 
Tübinger Quartalschrift, 1904. 1—10. — Hofbauer, K : Die 
erste Christenverfolgung. Beiträge zur Kritik der Tacitus-
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lották keresztény voltukat, azokat elfogták és különféle 
keresett kínzó eszközökkel a halál martalékaivá dob-
ták oda.1 «Subdidit reos» világot vet az eljárásra, 
melyet alkalmaztak: nem a crimen incendii, mint 
inkább az odium humani generis volt a bizonyító 
eljárásnál a vád. Erkölcsi bizonyítékokkal megelé-
gedtek: keresztények, képesek tehát a gyujtogatásra, 
mely csupán külső jogalap volt a halálbüntetésre. 
A tényleges okot az odium humani generis szolgál-
tatta, mely világnézetben Nero szerint a keresztény-
ség csúcsosodott ki. 

A büntetést sajátos szigorral hajtották végre. 
Mindnyájukat egyforma sors érte, a mit «coniuncti» 
fejez ki, melyet nem szabad «convincti»-re változ-
tatnunk,2 annál kevésbbé, mivel a gyujtogatásban a 
keresztények nem voltak részesek.3 Magában az ős-
szövegben az «incendium» az «igitur» után követ-
kezik. Duchesne 4 és Conrat 5 erőszakosan magya-
rázzák ki, hogy a keresztényeket a gyujtogatásban 
mondották bűnösöknek és Ítélték törvényes eljárás 
folyamán halálra. A végrehajtási módról Tacitus sza-
vai nem juthattak el hozzánk érintetlenül. A «pereun-
tibus ludibria» nincs kellőkép a Codex Mediceus 
II. e szavaival megvilágítva : «ut ferarum tergis con-
tecti laniatu canum interirent aut crucibus adfixi 
aut Hamm audi atque ubi defecisset dies, in usum 
nocturni luminis urerentur».6 Tacitus bizonyára ki-
stéllé. (Oberliollabrunn, 1903.) 2. [Különlenyomat Jahres-
bericht des k. k. Staatsgymnasiums in Oberhollabrunn für 
das Schuljahr 1902/3-ból.] 

A «profited» jelentését sohasem fejezi ki «fateri». Arnold-
Die Neronische Christenverfolgung, 19 s köv. Tacitusból 32 
helyet idéz, a hol «fateri» előfordul, mely azonban egy eset-
ben sem jelent akár vallási, akár bölcseleti párthoz tartozást. 
Tacitus nem is a professio fideit érti, hanem annak megval-
lását, hogy keresztények. — Plinius (ep. ad Trai. 97.) szerint 
e keresztények «confitentes» voltak. 

1 Ramsay (i. h.) után sokan vitatják : «d'abord quelques 
individus furent arrêtés et s'avouèrent chrétiens», de igazta-
lanul, mert a kereszténység miatt gyanúsakat, mielőtt be 
nem vallották a keresztény hithez tartozásukat, nem fogták 
el. — V. ö. Gründl, i. h. 

2 Arnold, i. h. 7. és Hardy, i. h. 65. «coniuncti» helyett 
«convincti»-t olvasnak, noha ezen műveletet csak vélemény-
nek minősíthetjük, a mint Siebert P. beismeri. — Siebert, P. : 
Die ältesten Zeugnisse über das Christentum bei den römi-
schen Schriftstellern. (Charlottenburg, 1897.) 8. — Ramsay, 
i. h. 233 s köv. a változtatás ellen van és Tacitusból több 
helyet idéz, a hol «coniungere» költői formában található. 
Krüger: Theolog. Litteraturzeitung, 23. Jahrg. (1898.) Nr. 2. 
Spalte 42, mindazonáltal Arnold mellé csatlakozik — V. ö. 
Weis, i. h. 32. — Hofbauer, i. h. 20. 

3 V. ö. Profumo, i. h. 3 s köv. 
4 Duchesne : Les origines chrétiennes. 106. 
6 Conrat, i. h. 3, 26 s köv. — V. ö. Neumann, i. h. 4. — 

Arnold, i. h. 26—28. 
6 Sulpicius Severus, Chron, II. 29. világosabb képet 

nyúj t : «ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent, 
multi crucibus adfixi aut flamma usti, plerique in id sever-
vati, ut cum defecisset dies, in usum nocturni luminis ure-
rentur». — Sulpicii Severi Libri qui supersunt. Ree. et comm. 
C. Halm. (Corpus script, eccles. Latinorum, vol. I.) Vindobonae, 

hagyta a tunica molesta1 által az előkészítést a lát-
ványosságra. A hiányzó részt Seneca2 szerint kell 
kiegészítenünk : aut f lammandi tunicam alimentis 
ignium et inlitam et textam induerent atque, ubi 
defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur. 

Tacitus, a ki 10 évvel a tűz előtt (55.) született, 
mint gyermek szemlélte Rómának Nero által oko-
zott pusztulását, később pedig oly előkelő hivatalo-
kat viselt, hogy elég módja s alkalma volt, hogy a 
64. évi tűzvész fontos eseményét hivatalos iratokból, 
naplókból és jegyzőkönyvekből megismerje.8 

A müveit pogány író értesítését a keresztények 
üldözéséről el kell fogadnunk minden gáncsoskodás 
nélkül, annál is inkább, mivel vele egykorú és tőle 
teljesen független másik pogány történetíró ugyan-
azt beszéli. Ez Suetonius (69—141.), a ki Tacitussal 
egybehangzóan említi a keresztények üldözését Nero 
alatt, noha azt a tűzvésszel nem hozza kapcsolatba : 
«afflicti suppliciis Christiani, genus hominum super-
stitionis novae ac maleficae».4 Lukcsics József dr. 

Flinders Petrie kutatásai a Szinai félszi-
geten. (in.) 

Serábít el Hadim. 

A Wadi Maghárah türkizbányáinál vallástörténeti 
szempontból jóval fontosabb az a romhalmaz, mely 
innét kelet felé egy komplikált völgyrendszer közép-
pontját képezi s valaha a Szinai félsziget legnagyobb 
sanctuariuma volt, értve Hat'hor istennő templomá-
nak Serábít' el Há'dim5 néven ismert maradványait . 

1866. — La Cronique de Sulpice Sevére ; texte critique, trad, 
et comm. par A. Lavertujon. (Paris, 1896—1899.) 

1 V. ö. Juvenalis D. Junii Saturae. Erklärt v. A. Weid-
ner. (Lipsiae, 1889.) 1., 155. — A másik kiadást Jahn O. után 
Buecheler F. rendezte : Persii A. Flacci, Juvenalis D. Junii, 
Sulpiciae Saturae. (Berolini, 1893.) — Ide vonatkozik Martia-
lis M. Valerii Epigrammaton libri. Ree. W. Gilbert. (Lipsiae, 
1896.) X., 245. 

2 Senecae L. Annaei Opera quae supersunt. Ree. F. 
Haase. (Lipsiae, 1884—1887.) Ep. 14., 4. — Hasonló büntetési 
módot ismernek a római büntetőjog forrásai. — Paulus 
Sent. V. 29. §. 1. a felségsértőkről mondja : «antea in perpe-
tuum aqua et igni interdicebantur ; nunc vero humiliores 
bestiis obiciuntur vel vivi exuruntur, honestiores capite 
puniuntur». — V. ö. Gründl, i. h. 7 s köv. 

3 V. ö. Siebert, i. h. 6 s köv. — Hogy Tacitus Nero-elle-
nes szándékkal használta forrásait, meglepő állítása Kletté-
nek. — V. ö. Klette, E. Th. : Die Christenkatastrophe unter 
Nero. (Tübingen, 1907.) 18, 22, 68 s köv. 

4 Suetonii Tranquilli Quae supersunt omnia. Ree. C. L. 
Roth. (Lipsiae, 1898.) Nero, 16. 

5 Sarbût (pl. fr. saràbît) Ebers szerint a félsziget lakói-
nak magyarázata alapján hegycsúcsot jelent (Durch Gosen 
z. Sinai2 607 köv. 11.). A szótárak nem ismerik, t jádem = rab-
szolga ; Palmernek azt beszélték az arabok, hogy a romok 
között egy rabszolgát ábrázoló szobor volt hajdan, melyet 
a franciák Egyptom elfoglalása után elhurcoltak ; a romhalmaz 
szerintük innen nyerte nevét. Ebers a hadem szót az egyp-
tomi htm tőből származtatja (koptul stm), mely citadellát, 
erődöt jelent. 
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Egyes kutatók a romok felületes megvizsgálása 
után azt hitték, hogy talán valami erőd maradványai-
val van dolguk ; Flinders Petrie azonban minden két-
séget kizárólag megállapította, hogy a hely szinén 
levő épületmaradványok H a f h o r 1 istennőnek, a «tür-
kizek úrnőjének» szentelt templom romjai, mely fő-
leg vallásos incubatio céljaira szolgált. A türkizbányá-
szok ugyanis munkájukat azzal kezdték, hogy az 
istennő templomában vallásos álomba merültek abban 
a reményben, hogy a «türkizek úrnője» a keresett 
kincsek hollétét á lmukban kinyilatkoztatja. Az egyp-
tomi theologia az ilyen vallásos incubatiókat nem 
ismeri, ellenben tudvalevő dolog, hogy a sémi népek 
életében az ilyen incubatiók nagy szerepet játszot-
tak és hogy azoknak főleg gyógyhatásokat tulajdo-
nítottak.2 Már e körülmény is a mellett szól, hogy 
dacára az istennő egyptomi nevének s a sanctuarium 
egyptomi eredetének, voltaképen ázsiai eredetű kul-
tuszintézménnyel van dolgunk. Flinders Petrie több 
más körülményre is tesz minket figyelmesekké, me-
lyek félreismerhetetlenül tanúsítják, hogy Hat'hor-
istennő voltaképen a sémi Astarte szerepét viszi, 
temploma egyptomi sanctuariumok és sémi bämäh-k,8  

tisztelete pedig kana'nita és egyptomi kultusz-
formák sajátságos vegyüléke. Más szavakkal: az egész 
Hat hor-szentély a későbbi hellenisztikus időkben oly 
divatos syncretista kultuszformáknak egyik legrégibb 
példánya. 

A templom fő és lényeges részét egy a hegy-
lejtőn fekvő barlang képezi, mely, úgy látszik, ere-
detileg az istennő természetalkotta szentélye volt. 
E barlangot fölékesítették, eléje fokozatosan több és 
több helyiséget emeltek, úgy, hogy mire I. Sety 
(XIX. dinasztia) idejében az egész épület mai alakjá-
nak lényegében elkészült, az egész templom, mely 
23 helyiséget foglalt magában, egy hosszú, de elején 
megtörött épületszárnyhoz hasonlított. A törés oka 
az volt, hogy az épületet a barlang hosszának irányá-
ban a hegylejtő miatt nem lehetett folytatni és így 
nem volt más hátra, mint a talajviszonyokkal meg-
alkudni. Hat'hor istennő barlangjának szomszédságá-

1 A British Museum III. egyptomi termének 125. fali-
szekrényében egész rakás kisebb-nagyobb îîat'hor-szobrot 
látni. Az istennő vagy kezében jogarat, fején tehénszarvakat 
s ezek között napkorongot és maat-tollat (ez az igazság jel-
képe) viselő nő, vagy tehén. (A Guide to the Third and Fourth 
Egyptian Booms. London 1904, p. 149.) 

2 Az ide vonatkozó irodalmat 1. Lucius, Die Anfänge 
des Heiligenkultes in der Christlichen Kirche, Tübingen, 
1904. 253. 1. V. ö. S. J. Curtiss, Ursemitische Beligion im 
Volksleben des heutigen Orients, Leipzig 1903. 164. 1. 

3 V. ö. Vincent, Canaan d'après l'exploration récente, 
Paris, 1907. pp. 90—147 ; Lagrange, Études sur les réligions 
sémitiques,2 Paris, 1905. pp. 173—184; Kortleitner, De poly-
theismo universo et quibusdam eius formis apud Hebraevos 
finitimasque gentes usitatis, Oeniponte, 1908. pp. 171—177. 
A bämäh (Vulg. excelsa, LXX T* ű-p)Xcj> vagy xà S^vj) rendesen 
hegytetőn fekvő hely volt, ahol a kana'niták (és részben a 
zsidók is) áldozatokat mutattak be. 

ban feküdt Sopdu1 istennek barlangja és szentélye, 
mely az előbbivel párhuzamosan haladt és vele 
egybe volt kötve, de összesen csak négy helyiségből 
állott egészen a törés szögéig, míg a templom 15, 
a törési szögön túl fekvő helyisége egyenes irányban 
haladt előre és köröskörül kezdetleges fallal volt 
övezve, melynek maradványai a romoknak bizonyos 
várszerű jelleget kölcsönöztek, úgy hogy nem csoda, 
ha egyesek a templomot erődnek nézték. 

A legrégibb emlék, melyet Flinders Petrie a 
templom területén talált, Snefru-nevet (III. dinasztia 
-J- 47502) viselő sólyomkép ; valószínű azonban, hogy 
a templom kezdete régibb időkig nyúl vissza és hogy 
az egyptomiak maguk is készen találták az istennő 
kultuszát, mikor a türkizbányák iránt érdeklődni 
kezdtek. Hogy Snefru korában a templomból mi volt 
készen, nem tudni ; valószínű, hogy a barlangon kívül 
semmi. 

A barlang egy oszlopcsarnokkal függ össze, mely-
nek egyr része még a sziklába van vágva; innen a 
szentélybe jutni, a hol az istennő fülkéje volt. Az 
utóbbit I. Senusert (vagy] Usertesen) építtette a XII. 
dinasztia elején Kr. e. 3400 körü l ; a szentélyt magát, 
melynek alapjait III. Amenemhat vetette meg ural-
kodásának 4-ik évétől 45-ik évéig (3280. körül) 
IV. Ramessu építtette újra. 

A XII. dinasztia elején az egész templom csupán 
a barlangból és az eléje épített porticusból állott, ez 
előtt pedig egész sereg stëlë; köröskörül fülkék a 
templomba aludni járók számára; a barlanghoz vezető 
út mentén egy halom feküdt, mely körül Flinders 
Petrie óriási mennyiségű hamut talált. Szerinte a 
hamu csakis égő áldozatok századokon át fölhalmo-
zódó hamuja lehet, a mint hogy tudvalevőleg sémi 
kultuszhelyek rendesen az áldozatok bemutatására 
szánt oltárokkal voltak összekötve.3 Ezt a kultusz-
formát ugyan az egyptomiak nem gyakorolták; ez a 
körülmény mindazonáltal nem zárja ki annak a lehe-
tőségét, hogy a Hat'hor-szentélvbe zarándokoló egyp-
tomiak ázsiai kultuszformákhoz nem alkalmazkodtak 
volna. Sőt! A templom mellett levő stëlëk ugyanis 
nem hasonlítanak az egyptomi, csakis egy oldalon 
teleírt emlékkövekhez, melyek eredetileg pylonoldalak-
ból fejlődtek s azért írást csak egy oldalon enged-
tek meg, hanem a kana'nita massebäh - stëlëkhez 

1 Sopdu-isten az állatövi fényt szimbolizálta. V. ö. ou 
la lumière zodiacale, par H. Brugsch, a Proceedings of the 
Society of Biblical Archaeology XV. (1893) k. 231-236.11. Egy-
szer és mindenkorra megjegyzem, hogy ezt a folyóiratot be-
vett szokás szerint PSBA rövidítéssel idézem. 

2 A clironológiai számok Flinders Petrie művéből ered-
nek és a német tudósok által követett időtani meghatározá-
soktól erősen eltérnek. Erről külön cikkben lesz még szó. 

3 V. ö. Lagrange, i. m. 255—274. 11. Hafhor szentélye 
tehát közvetlen tanúságot tesz Wellhausen azon állítása ellen 
(Beste arabischen Heidentums2, Berlin, 1897. 116. 1.), hogy az 
arabok, s általában a szemiták, az áldozatok elhamvasztá 
nem gyakorolták volna. 

fa.) 
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hasonlóan mind a négy oldalukon tele vannak írva 
és ezzel ázsiai eredetüket világosan elárulják. A ka-
na'nita kultuszhelyek egyik legfontosabb kelléke volt 
az oltár mellett levő kőoszlop, héberül massebäh, 
mely az istenség jelenlétét szimbolizálta.1 Az a körül-
mény tehát, hogy a Hathor-szentély mellett ilyen 
massébáh-szerű köveket találunk, a mellett szól, hogy 
a közelben fekvő hamu csakugyan egy régi bämäh 
(excelsum) áldozatainak maradványa.2 

A szentélyből, mint már előbb említettük, köz-
vetlenül a bämähoz, jobban mondva a bamäh-t ma-
gában foglaló halomhoz lehetett jutni. III. Thulmes 
idejében (XVIII. dinasztia) a halmot falakkal vették 
körül, mely i lyenformán udvarszerű alakot nyer t ; 
bejáratát hatalmas pylon-kapu alkotta. A király azon-
fölül egy pár sphinx-szel díszítette föl a pylonhoz 
vezető utat. Ugyancsak az ő műve egy az udvar mellé 
épített helyiség, mely két medencét foglalt magában 
és arra szolgált, hogy a szentélybe lépők rituális 
mosakodást végezhessenek. Megjegyzendő, hogy az 
udvar másik udvarán az imént említett helyiséggel 
szemben volt egy más bejárat is, mely előtt szintén 
egy vízmedence romjai láthatók. Úgy látszik tehát, 
hogy azoknak, kik egészen a szentély belsejébe akar-
tak hatolni, többszörösen meg kellett mosakodniok, 
akárcsak az igazhivő muszlimnek, mielőtt a mecsetbe 
belépne. Ez is csak arra vall, hogy az egyptomi 
istennő szentélyében sémi eredetű kultuszformák 
voltak divatban. 

A pylon kiépítésével a királyi építkezések koránt-
sem nyertek befejezést. Még hiányzott valami, a mi-
nek nagy szükségét érezték a bányászok vallásos 
alvásukkor. Már e cikk elején említettük, hogy a 
türkizbányászok munkájukat vallásos incubatióval 
kezdték. A legrégibb időkben az incubatio céljaira 
talán maga az istennő barlangja szolgált. Ez persze 
nem biztos ; ellenben tény, hogy a barlang és a szen-
tély kiépítése után a kincskeresők vallásos álmukat 
szabad ég alatt, a barlang közelében végezték. A tem-
plom falain kívül ugyanis, de a barlang közelében 
egész sereg kövekkel elkerített fülkeszerű kuckókat 
találni, melyek akkora helyet foglalnak el, mint egy 
kényelmes disznóól, s első tekintetre olyan benyo-
mást keltenek a szemlélőben, mintha a bányászok 
az éj hidege s a vadállatok elől ott kerestek volna 
menedéket. Flinders Petrie azonban kiderítette, hogy 
e fülkéknek vallásos rendeltetésük volt. Belsejükben 
ugyanis csaknem kivétel nélkül kisebb-nagyobb 
élükre állított s apró kövekkel megtámogatott szikla-
darabokat, olykor pedig mind a négy oldalukon tele-
írt stëlëket, emlékköveket talált, melyek ilyenkor a 
faragatlan szikladarabok helyét pótolták. Úgy az 
utóbbiak sajátos elhelyezése, mint az előbbiek föl-
iratai világosan mutatják, hogy a fülkék lakói in-

1 V. ö. Lagrange, i. m. 197-210. 11. 
2 Flinders Petrie i. m. 99-101. 11. 

cubatiót végeztek bennük s ennek emlékére, a ki 
tehette, irásos emlékoszlopot, a kinek pedig nem volt 
módjában, egyszerű szikladarabot hagyott hátra, 
annak jeléül, hogy Hat'hor, a «türkizek úrnője» a 
kincsek hollétét tisztelőinek kinyilatkoztatta. Az irá-
sos kövek tartalma legalább is e körül forog ; a többi 
szikladarabok helyzete pedig világosan elárulja, hogy 
fölállítóikat a sokszor nehéz kövek odahengerítésénél 
kényreimi vagy egyéb célszerűségi szempontok semmi 
esetre sem vezethették. 

Később az egyptomi királyok az incubatiót vég-
zők kényelmére a templomot fokozatosan megtol-
dották, hogy az alvóknak tűrhető nyugvóhelyet biz-
tosítsanak. E végből az udvar előtt levő pylon elé 
fokozatosan egész sor, számszerint 12 egymásba nyíló 
helyiséget emeltek, melyek, mint Flinders Petrie min-
den kétséget kizárólag kimutatta, csakis alvásra vol-
tak berendezve. E helyiségek legtöbbjének ugyanis 
ablaka nem volt és habár a talaj, helyesebben a 
hegység sziklájának színvonala fölött épültek, a külső 
falak a melléjük hordott törmelék által maszkírozva 
teljesen eltűntek, úgy hogy az egész tákolmány hosz-
szú barlang benyomását kelti. Az épület ezen részé-
nek elrendezése világosan elárulja, hogy építői nem 
lakóházat, hanem tisztán alvóhelyiségeket akartak 
belőle csinálni. 

Már III. Thutmes, a pylon építője, két ilyen 
szobafélét állíttatolt a templom kapuja elé. E két 
szobát II. Amenhotep és IV. Thutmes, az előbbi utódai 
egy-egy helyiséggel toldották meg. IV. Thutmes foly-
tatta elődei művét és a templomot négy alvóhelyi-
séggel szaporította. III. Amenhotep uralkodása 36. évé-
ben elődje épületeihez egy helyiséget toldott ; végre 
a XIX. dinasztia egyik harcias uralkodója. I. Sety, 
két helyiség hozzátoldásával a templomot befejezte. 

I. Sety uralmával az egyptomi királyok nagyobb-
szabású építkezései a félszigeten véget érnek. Utódai 
már csak a templom ékítésére szorítkoznak. II. Ra-
messu a szentély falait építtette ú j r a ; Mernephta a 
pylon előtt levő termek egyikének bejáratát látta el 
föliratokkal ; magát a pylont II. Sety iratta tele újból. 
III. Ramessu megelégedett két régi stëlë régi Írásai-
nak eltüntetésével, hogy a tiszta felületen saját nevét 
örökítse meg. IV. Ramessu a szentély egy részét be-
födette és a barlang felé vezető részében porticust 
állíttatott beléje. Az utolsó fáráo, a kinek építészeti 
tevékenysége a templomban nyomokat hagyott hátra, 
VI. Ramessu (1157 —?). Ez az áldozati célokra szánt 
udvar pilléreinek egy részét látta el föliratokkal. 
Ettől az időtől fogva a fáráok, úgy látszik, a fél-
szigettel nem sokat törődtek. Az egykoron hatalmas 
birodalom rohamos hanyatlásnak indult, a királyok 
figyelme az ország belsejére irányult, az építkezések 
megcsappantak, úgy hogy nem csoda, hogy a szinti 
félsziget türkizbányáit teljesen elhanyagolták. 

Ha már most az elébb fölsorolt királyok jegy-
zékét végigtekintjük, legott látjuk, hogy a fáráók 
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építkezéseinek javarésze abba a korba esik, mikor 
az izraeliiák Gosen földjén időztek. De még az exo-
dus idejében is — értve II. Ramessu korát — az 
egyptomiak gyakran megfordultak a «türkizek úr-
nőjének» szentélyében. Ebből a körülményből az 
exodus korára következtetni, mint azt pl. Brugsch1 

vagy Miketta2 tették, az előbb mondottak alapján 
nagy tévedés volna. A félsziget területén soha állandó 
helyőrségek nem székeltek ; a bányászat ideje tisz-
tán csak a téli évszakra terjedt, úgy hogy mikor a 
zsidók Egyptomot a tavasz beköszöntével elhagy-
ták, sem Wadi Magháráh-ban, sem pedig Hat'hor 
templomában egyptomiakat nem találtak. Az exodus 
idejének kérdése tehát az egyptomi királyoknak a 
félsziget területén kifejtett építészeti tevékenységétől 
teljesen független kérdés. Ezen az alapon minden 
spekuláció meddő. Ezt jó lesz megjegyeznünk. 

A romok között Flinders Petrie több régiségre 
is bukkant. Ezek között említést érdemel néhány 
tömjénoltár, ülő módjára faragott, 1 láb és 22 hüvely 
között ingadozó kődarab, melyeken a régi egyp-
tomiak tömjénáldozatot mutattak be. Azonfölül több 
lapos kőlap is került napfényre két 10 hüvelyk át-
mérőjű mélyedéssel felső részén, melyeken Flinders 
Petrie szerint kalácsokat mutattak be a régiek.3 Em-
lítést érdemelnek még kupaalakú kövek, alapjukon 
kis bevágásokkal ; ezekben Flinders Petrie a héber 
hammaním egyik alakját ismerte föl. 

Igen fontos továbbá néhány nem-egyptomi irásos 
lelet, Flinders Petrie szerint a XVIII. dinasztia idejé-
ből, melyek ductusa sémi módra jobbról bal felé 
halad. Ezek eddigelé megfejtve nincsenek. Ha csak-
ugyan sémi nyelven írvák, történeti értékük óriási 
volna, mert eddigelé a Mesac-föliratnál régibb, össze-
függő szöveget nyújtó és betűírásos sémi szövegeket 
nem ismerünk, oly annyira, hogy egyes tudósok a 
betűírás föltalálását a XI. századba helyezték.3 Úgy 
látszik azonban, ez is elhamarkodott következtetés 
volt. Sellin legalább, a ki folyó év tavaszán Jericho 
romjainak egy részét fölásatta, Kr. e. XV—XVI. szá-
zadból való rétegekben egy törött amphorát talált, 
melynek fogantyúján két kana'nita betűt (jod és he) 
talált.4 Kmoskó Mihály dr. 

Jászi Oszkár társadalmi utilitárizmusa mint a 
keresztény erkölcstannak a szurrogátuma, (in.) 

III. 
Am ha el is tekintenénk Jászi erkölcsnormájá-

nak ezen arisztokratikus jellegétől, akkor is fölmerül 
1 Steininschrift und Bibelwort, Berlin. 1891. 176. köv. 11. 
2 Der Pharao des Auszuges, Freiburg im Br., 1903. 

47. köv. 11. V. ö. Jer. 7is; Epiphanius, Haer. LXXIX, 1. A régi 
arabsok palacsintákat 'Uzzâ (Kaukabta = Venus) istennő 
tiszteletére áldoztak. V. ö. Wellhausen, i. m. 41. 1. 

8 W. M. Müller, Asien und Europa nach altägyptischen 
Denkmälern, Leipzig. 1893. 170. 1. 

« Revue Biblique 1908. évf. 120—122. U. 

még egy igen fontos kérdés. Ha t. i. csakis a társa-
dalomra nézve hasznos cselekedet bír etikai beccsel, 
vájjon milyen társadalom legyen az, mely az etikai 
cselekvésnek kritériumaként szerepelhet? Olyan ab-
szolút, határozott és benső ellentmondásokat nem 
tűrő fogalom-e a társadalom fogalma, hogy az maga 
semmiféle kri tériumnak alávetve nincsen? 

Hiszen tudjuk, hogy az embereknek a társada-
lomról nagyon is elütő nézeteik vannak. Mit felelne 
Jászi Oszkár p. o. Nietzsche valamely tanítványának, 
aki azt mondaná, hogy ő a jövendőbeli szociálista 
társadalmat alantas, törpe, állatias és erkölcstelen 
eszménynek tar t ja? A társadalmi utilitárizmus, a 
szeretet, az egyenlőség ama morálja -— mondaná 
Nietzsche tanítványa Jászinak — a melyet ön hirdet, 
megalázza, elgyöngiti, csorda-állattá teszi az embert. 
Ön olyan társadalom megvalósításáért rajong, a hol 
mindenki egyenlő lesz, egyenlő jogokat élvez, a hol 
nem lesz többé elnyomás és kizsákmányolás: azon-
ban ön tévedésben van, mert az élet lényegileg, a 
maga alapténykedéseiben sértő, elnyomó, erőszakos, 
kizsákmányoló és romboló jellegű és ezen jelleg 
nélkül nem is gondolható.1 Ön, Jászi úr, rabszolga-
morált hirdet, a mely ki akar ja ölni az emberből a 
fenséges, pompás szőke bestiát, annak erejét, bátor-
ságát és kegyetlenségét ; ön csőcselékké, állatcsordává 
akarja degradálni az emberiséget; ön a maga mártir-
morálisával meg akarja akadályozni a magasabb 
embertípusnak, az «Übermensch»-nek a kifejlődését. 
Az ön társadalma, a mely a «hülye és laposfejű» 
szociálisták (ez Nietzschének sűrűn használt kifeje-
zése) agyában motoszkál, nekem nem eszményem ; az 
egyenlő jogú és igényű igavonó barmok jövendő 
társadalmáért lelkesedni nem tudok, küzdeni pedig 
még kevésbdé ! Sőt minden cselekedetet, minden moz-
galmat, a mely az embernek ilyen elbarmosítását 
célozza, erkölcstelennek tartok, nem pedig az erkölcs 
netovábbjánák, mint ön teszi. Ha az emberiséget a 
maga teljes kifejlődéséhez és fényéhez akarjuk vezetni, 
akkor vissza kell térnünk a természethez, a «Herren-
Moral »-hoz, a féket nem ismerő kegyetlenséghez. 
A legtöbbeknek a java és a legkevesebbeknek a java 
két ellentétes fogalom, a melyek közül az első ko-
rántsem értékesebb. A legtöbbek javának hazug jel-
szavát ki kell ir tanunk és helyébe kell állítanunk a 
legkevesebbek javának jelszavát. Társadalmat aka-
runk, a mely erős, kegyetlen egyénekből, despoták-
ból, Napóleon-jellemekből fog állani, a mely meg-
valósítja az ember magasabb típusát. 

Mit felelhetne Nietzsche tanítványának ezen 
okoskodására Jászi Oszkár? Mit hozhatna fel vele 
szemben, ha ő nem az önfeláldozást, az altruizmust, 
az áldozatosságot tartaná erénynek, hanem az önzést, 
a kizsákmányolást, az elnyomást? Alapjában véve 
ez a Nietzschista is csak a Jászi-féle erkölcsnormát 

1 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, 66. 1. ; Jenseits 
von Gut und Böse, 228. 1. 
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követné és azt m o n d a n á : én is akarok egy jobb 
társadalmat megvalósítani, az emberfölötti lényeknek 
a társadalmát, és én is azon cselekedeteket tartom 
erkölcsöseknek, a melyek eme célt előmozdítják, 
úgymint a gyöngéknek kipusztítását, az erősöknek 
előnyösítését, a szabad versenyt, az állami beavat-
kozás visszaszorítását, a munkásvédelmi törvények-
nek eltörlését. Hulljon a férgese, és a létért való 
szabad, féktelen küzdelemben hadd győzzön a jobb, 
az erősebb s hadd fejlődjék ki az Uebermensch! Egy 
a kiinduló pontunk, egy az erkölcsnormánk, hanem 
a társadalomról, engedje meg, egészén más véle-
ményem van, mint önnek. 

Mit felelne minderre Jászi Oszkár? Vagy mit 
felelne egy Rousseauistának, a ki oly társadalmat 
akarna megvalósítani, ahol az emberek a fákon élnek 
és négykézláb másznak? Mit felelne neki, ha az er-
kölcs netovábbját a kultura lerombolásában látná, a 
mely kultúra szerinte a természettől eltávolítja és 
boldogtalanná teszi az embert ? Bizony nagy zavarba 
hoznák őt ezen kérdések, mert végeredményben ő is 
csak fejlettebb állatnak tartja az embert. Csak egy 
uton kerülhetné ki Jászi ezen ellenvetéseknek lesújtó 
erejét, még pedig úgy, lia azt mondaná, hogy az em-
ber olyan lény, a melyet szellemi adományai lénye-
gesen az állat fölé emelnek, más szóval: hogy az 
ember ember, nem pedig bestia. Ezzel ugyanis az 
óhaj tandó társadalomnak alaptermészete is megvolna 
határozva; a Nietzsche-és Rousseau-féle állati tár-
sadalom eszményének jogosulatlansága és barbariz-
musa kiderülne; és egyedül olyan társadalomnak 
fentartása, illetve megvalósítása volna tekinthető jogos 
és kívánatos eszménynek, ahol minden ember em-
beri módon élhetne, minden embernek méltósága 
elismertetnék és tiszteletben tartatnék és biztosít-
tatnának azon föltételek, a melyek mellett az ember 
nemes alaptulajdonságainak harmonikus továbbfej-
lesztése lehetséges volna. Ha ezt Jászi Oszkár elis-
merné, akkor Nietzsche tanítványát elhallgattatná, de 
egyszersmind feladná a maga álláspontját is. Akkor 
elismerné, hogy a társadalomnak is van kri tér iuma; 
hogy nem bármilyen társadalom megvalósításáért 
folytatott küzdelem tekinthető erkölcsösnek ; és mint-
hogy így elfogadná az embernek emberi méltóságát, 
ebben — nem pedig a szociális utilitárizmusban — 
látná az erkölcsösségnek igazi normáját . 

Azon etika, a mely az embernek értelmes ter-
mészetét tart ja az erkölcs zsinórmértékének, szintén 
hangoztatja, hogy a mennyiben az ember szociális 
lény is, ennek megfelelően cselekednie is kell (agere 
sequitur esse,) és hogy erkölcsösen tesz, a mikor a 
társadalomnak igazi javát előmozdító cselekedetet jó 
szándékkal szabadon véghezviszi. Azonban ez az er-
kölcsi életnek csak egy oldala, egy kategóriája. Az 
embernek nemcsak a társadalommal szemben van-
nak kötelességei, hanem önmagával és a maga Al-
kotójával szemben is, és ha ezeket teljesíti, erköl-

csösen cselekszik, jóllehet ugyanakkor a társadalomra, 
mint olyanra, nem Lis gondol. Az erkölcsnormának 
olyannak kell lennie, hogy az embernek összes cselek-
vőségére kiterjedjen. A társadalmi utilitárizmus nor-
mája nem ilyen, mert az csak a szociális cselekvést 
tartja szem előtt. 

Végezetül még egy lényegbevágó nehézségre 
szeretne a mi kérdezősködő emberünk megnyug-
tató fölvilágosítást kapni Jászi Oszkártól. Azt kérdi 
t. i. a mi ba rá tunk : vájjon, ha tényleg felismerhet-
ném is minden esetben, hogy mi válik a társadalom-
nak javára : köteles vagyok-e ebben az értelemben 
cselekedni ? Köteles vagyok mások jogait tiszteletben 
tartani, a saját önzésemnek korlátokat szabni? Köteles 
vagyok-e szilaj szenvedélyeimet féken tartani, a tár-
sadalom érdekében önzetlenül dolgozni, az emberiség-
nek mártír jává válni? És ha igen, vájjon kicsoda 
kötelez engem erre ? 

Ez, úgy gondoljuk, Jászira nézve a legkí-
nosabb kérdés. Mert hogyan is konstruáljuk meg az 
erkölcsi kötelességet, ha egyszer deterministák 
vagyunk, vagyis ha azt valljuk, hogy az ember nem 
szabad, hogy cselekedetei megvannak határozva, hogy 
az őrült is meg a józan ember is szükségképen 
cselekszik? Ha változatlan természettörvények ural-
kodnak cselekedeteink fölött, vájjon akkor hol talá-
lunk helyet a «kell», a «legyen» számára? Schopen-
hauer azt mondotta, hogy «Moral predigen ist leicht, 
Moral begründen schwer», és ez tényleg is áll mind-
azokra nézve, a kik az etikái a legfelsőbb Lénytől 
függetlenítik. Ámde egy deterministának, aminő Jászi, 
még a «Moralpredigen» is fölötte nehéz, sőt lehe-
tetlen is. Mert hiszen miért kellene az embernek a 
társadalmi utilitárizmus értelmében cselekednie? Ki 
kötelezi e r re? Senki! Jászi, mint determinista, csak 
deskriptiv etikát taní that ; ő csak leírhatja, hogy az 
embereknek cselekedetei hogy bonyolódnak le. Szabá-
lyokat, kötelező normákat nem állíthat föl, mert az 
ember szerinte úgysem ura a maga cselekedeteinek 
és hiába köteleznők őt bármire is. S tényleg Jászi 
úgy is tesz. Leírni és megállapítani igyekszik az 
emberi cselekvőségnek irányát és azt tartja, hogy 
az emberek cselekvése a társadalmi szolidárizmus 
irányában folyik.1 Neki, mint deterministának, ennél 
tovább mennie nem szabad. Esetleg ínég csak azt 
teheti hozzá, hogy mivel a főirány körülbelül ilyen, 
bizonyos valószínűséggel várható, hogy ez, ha ellen-
tétes áramlatok nem keletkeznek, így is lesz. Jászi 
sokáig kitart eme leíró beszédmód mellett; nem ad 
normákat, hanem csak vonásokat, képeket rajzol. 
Egyszerre azonban kitör belőle is a determinista dok-
trína által előnyomott emberi természet és — csodák 
csodája — a 64. lapon felüti fejét a «kell», a köte-
lesség. Az embernek kell a társadalmi szolidárizmus 
irányában dolgoznia, mondja Jászi. 

1 I. m. 55. 57. 59. 63. 11. 
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De hát miért «kell»? Kant etikájában, ha mái-
Isten nem is parancsolt, de legalább maga az ember 
adott parancsot önmagának. A nomothetikus ember 
önmaga felett mondotta ki a categoricus imperati-
vust. Igaz, hogy ezen a kategorikus önparancson ma 
már mindenki mosolyog; igaz hogy az Schopenhauer 
szerint még egy macskát sem tud megindítani és hogy 
a categoricus imperativus a maga gyengesége miatt 
«factusest in parabolam» : de hát mégis csak parancs az. 
Ámde hogyan fog önfeláldozásra, márliromságra ser-
kenteni Jászi, a kinél még a categoricus imperativus 
sem szerepel, a kinél sem Isten, sem ember nem paran-
csolhat, hanem csak azért kell az embernek altruis-
tának és márt í rnak lennie, mert valószínű, hogy az 
emberi cselekvés általánosságban véve ebben az irány-
ban fejlődik? Kit fog ez vájjon arra bírni, hog}7a maga 
önző hajlamait megfékezze és szenvedélyeinek túlkapá-
saival szemben örökösen résen legyen? Ezt Jászinál 
senki meg nem parancsolhatja, de jutalmat sem adhat 
az ilyen viselkedésért senki ; mert a jövendő társadalom 
boldog állapota még nagyon messze van, milliók fognak 
elpusztulni, nemzedékek fognak kihalni, mielőtt az be-
következnék; és ha be is következnék, hát csak rövid 
ideig tartana a boldogság és a dicsőség, mert hisz min-
den mulandó a nap alatt és eljön az idő, a mikor elpusz-
tul a föld színéről mindaz, a miért ma az emberek lelke-
sednek, izzadnak, küzdenek és szenvednek. Mi táplálja, 
mi tartsa fenn tehát az embernek altruizmusát? 

«Altruizmus alatt — írja «De philosophia cul-
turae» c. munkájában Fischer-Colbrie Ágoston dr. — 
azt a lelkületet értjük, mely kész másokkal jót tenni, 
a nélkül, hogy az által a saját hasznát keresné . . . 
A kultúra előmozdítására szükséges, hogy állandóan 
és minden ember részéről gyakoroltassanak a családi 
és polgári életnek bizonyos erényei. A polgári eré-
nyek között pedig első helyen áll a kölcsönös, az 
osztó és a törvényszerű igazságosság. A hol igaz-
ságosság nincs, ott fölülkerekedik az erősebb ; a kor-
mányzás zsarnoksággá fajul, a zsarnokság forra-
dalomba kergeti az alattvalókat; a tőke megfosztja a 
munkásokat jogos béröktől ; ennek következménye a 
szociálista lázadás ; minden kifordul sarkaiból és a 
folytonos tusakodás között nem virulhat a kultúra. 
Ámde ezek az erények nem létezhetnek önzetlenség 
nélkül : önmegtagadást követelnek az embertől s 
vágyainak megfékezését; oly erkölcstan mellett azon-
ban, mely a vallástól elvonatkozik, önmegtagadás 
nem lehetséges. Mert hogy magát valaki ésszerűen 
és következetesen megtagadja, kell, hogy belássa 
ezen megtagadás kötelességét s (legalább sok eset-
ben) tekintettel legyen eme kötelezettség szankciójára. 
Márpedig a vallástalan etikában sem igazi köteles-
ségnek, sem szankciónak helye nincsen a mint azt 
annak szószólói is őszintén megvallják.»1 

1 Dr. Fischer-Colbrie Ágoston, De philosophia culturae, 
megjelent a «Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theo-
logie» c. folyóiratban, 1903., 1. és 4. füz. 269. 1. 

Még olyan nemes természet is, a minő p. o. szent 
Pál, azt mondja, hogy ha nem volnánk egy örökké-
való életre hivatva, akkor nem lenne érdemes küz-
deni és szenvedni, hanem legjobb lenne senkivel 
nem törődve az anyagi élvezetekbe elmerülni. «Midőn 
(emberi módon szólva) vadállatokkal viaskodtam 
Efezusban, mit használ az nekem, ha a holtak föl 
nem támadnak? Akkor együnk és igyunk, mert hol-
nap meghalunk.» És a széplelkű szent Ágoston is 
azt írja, hogy ha nem hitt volna a lélek halhatat-
lanságában és az örökkévaló jutalomban, akkor epi-
kureussá lett volna, mert ha sirontúli élet nincs, 
akkor Epikur életmódja a legésszerűbb életmód.1 

A Jászi-féle erkölcsi elvekből Feuerbach vonja le a 
helyes konzekvenciát, mikor azt írja : «Die Pflicht 
geböte die Entsagung. Wie töricht! Die Pflicht ge-
bietet den Genuss! Wir sollen gemessen!»2 Ezen 
felfogás ellen pedig csakis a kereszténységgel lehet 
argumentálni. 

Csak a keresztény etika tud igazi altruistákat és 
martirokat nevelni. 

Hogy Jászinak — mint mindezek után láthat-
juk — nem sikerült a keresztény etikának szurro-
gátumát fölfedeznie, azt nem vehetjük rossz néven. 
Utóvégre nem kell mindenkinek felfedezőnek lennie 
és nálánál nagyobb elméket is ért ezen a téren ha-
sonló baleset. Ez tehát megbocsátható. Nem bocsát-
ható meg azonban az, hog}7 Jászi a keresztény etikát 
egyáltalán figyelembe nem veszi, quantité néglige-
able-nak, sőt nullának tartja azt. Ezért megérde-
melné, hogy az ember megnyomja kissé a tollat. No 
de még ezt sem tesszük. Hiszen a kí a keresztény 
erkölcstanról ily véleményt táplál, az — akár az ér-
telem, akár az akarat részén legyen a hiba — amúgy 
is eléggé meg van verve. Jehlicska Ferenc dr. 

Budapest . Az ezidei nagy katholikus gyűlésekről. "Egyhá: 
Mire e sorok napvilágot láthatnak, a mi magyar kath. v j l á g -
nagygyűlésünk befejezte nagy munkáját. Akkor majd , , 
róla fogunk szólni. Most néhány pillantást óhajtunk " l " c 

vetni a külföldi kath. nagygyűlésekre, illetve kongresz-
szusokra és pedig az olaszokéra Genuában, a franciákéra 
Marseilleban, a németekére Düsseldorfban, a cseh-
morvákéra Prágában. A londoni eucharistikus kon-
gresszus egészen más természetű gyülekezet, a melynek 
szintén fog kelleni néhány szót szentelni. Legkiválóbb 
volt a katholikus nagygyűlések között a német katholi-
kusoké Düsseldorfban. Különben is ez a minta, a német 
katholikusok nagygyűlése, a melyet a többiek, a meny-
nyire az illető ország körülmenyei megengedik, illetve 
követelik, utánozni igyekeznek. Az ezidei német katholi-
kus nagygyűlésről, nem annyira annak külsőségeiről, 
mint inkább arról a szellemről, a melyet a német 
kalholikus nagygyűlések példája honosított meg Európa, 
sőt az újvilágrészek katholikus népeinek a körében, a 
«Corriere d' Italia» tudósítója, a ki Genuaban és Marseille-

1 Confess. 6, 16. a G. W. II. 393. 
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ben az olasz, illetve francia katholikusok nagygyűlésén 
is jelen volt, a következő nagyszabású képet rajzolta le. 

«Düsseldorfban — úgymond — három alapfelfogás, 
vagyis három föeszme, illetve tény hatása alá kerültem ; 
első a Rómához való lelkes ragaszkodás eszméje és ténye, 
második a modernizmusnak, mint szent hitünk kincse 
ellen intézett vakmerő támadásnak kárhoztatása, harma-
dik világos és határozott tervszerűség a társadalmi 
kérdés megoldásában. Ugyanezen irányzatokat találtam 
Marseilleben és előbb már Genuában. Ez szerintem a 
jelen év katholikus kongresszusainak Olaszországban, 
Franciországban és Németországban három főindítéka. 
A düsseldorfi Festhalleból, a marseillei «Deux Paons»-ból 
és a genuai Politesmából én azt a reményt hoztam el 
magammal, hogy Európa és az egész világ katholikus 
hadserege, az igazságosság és szeretet egyazon eszmé-
nyében egyesülten, egy szivvel s lélekkel indul a nép 
meghódítására, hogy Istenhez fölemelje. » 

Az európai katholikus nagygyűlések fenséges össz-
hangjába a «Praga aurea»-ban tartott cseh-morva 
katholikus nagygyűlés nem csekély nemzetiségi disszo-
nanciát kevert, a mi a katholikus nagygyűléseknek épen 
nem szokása. Megjegyzendő, hogy erre a prágai katho-
likus nagygyűlésre a párisi «Univers» külön tudósítót 
küldött, a mit a mi katholikus nagygyűlésünkkel szem-
ben valószínűleg nem tett meg. Miért? Annak 
három okát lehet adni. Első a mi eddigi nemtörődöm-
ségünk a külföldi katholikusok irántunk való érdeklő-
désének felkeltésével, ápolásával ; második a szláv 
katholikusok ébersége és igyekezete — csak Strossmayer 
diakovári püspök eljárására kell gondolni — a franciák 
rokonszenvének és pártolásának megnyerésében ; harma-
dik a francia nemzetnek sajátságos ősi hibája, hogy 
látszat és strucpolitika által hagyja magát elragadtatni. 
Szóval a prágai katholikus nagygyűlés letért a katholikus 
nagygyűlések útjáról s idegen ország, Magyarország 
ügyeibe avatkozott bele. Fromm, az «Univers» tudósítója, 
ezt a dolgot következő ügyetlen s katholikus hírlapíró-
hoz nem illő tudatlan módon terjesztette a francia 
katholikusok elé : «M. Hruban (le président) a du 
encore en même temps rappeler les mesures, selon 
lui inopportunes, dont les compatriots schéque-slaves, 
spécialment les slovaques, ont été l'objet de la part de 
certains membres de l'épiscopat magyar dans les 
dioecéses duquel se trovue la Slovachie.» Es a francia 
felületesség ezt a katholikus nagygyűlésbe nem illő 
nemzetiségi gyűlölködést kész történeti igazságnak fogja 
tartani s Magyarország tót ajkú katholikusait földrajzi-
lag Csehországba bekebelezendöknek fogja Ítélni, annál 
is inkább, mert Fromm tudósítása szerint 900 szlovák 
vonult a nagygyűlés alkalmából Skrbensky prágai 
biboros-érsek palotája elé tüntetni «en 1' honneur de 
son Eminence, an souvenir de ce qu' elle avait fait 
autrefois en Moravie pour le peuple slovaque de cette 
contrée». Skrbensky bibornok katholikus és főpapi állás-
pontján maradt s nem állt szóba a katholikus nagygyű-
lések keretébe bele nem illő nemzetiségi tüntetéssel, mely 
idegen országban jár árúba bocsátani ezeréves hazáját. 
Mikor indítja meg teljes eréllyel az O. Pázmány-Egyesület 
vagy a Kath. Sajtóegyesület a külföldi katholikus lapok-
nak rendszeres tudósítását Magyarország egyházi és világi 
ügyeiről ? * 

Ancjolország. A katholikusegyházhierarchiaiszerve-
zete a britt birodalom területén. Mielőtt a londoni eucharis-
tikus világkongresszus leírásába bocsátkoznánk, nem lesz 
fölösleges egy pillantást vetni a katholikus vallás fejlesz-
tésére Angliában, Skóciában, Irlandban és a gyarmatok-
ban. A XVI. században bekövetkezett protestáns szaka-
dás Angolországban a katholikus egyházra nézve lehe-
tetlenné igyekezett tenni a megélhetést és érvényesülést. 
Börtön, vagyonelkobzás és halál volt a katholikus hit-
hűség bére Angliában jó sokáig. A pápák igyekeztek 
ugyan segíteni a bajon, de a protestáns gyűlölködés 
nem engedett a türelmetlenségből és kegyetlenségből csak 
a XIX. század második tizedében, a mikor O'Connell-
nek sikerült kivívni a katholikusok emancipációját. 
Ennek az alapján XIV. Gergely pápa a négy apostoli 
vikariátus számát, melyet XI. Ince pápa alapított, 
1840-ben megkétszeresítette, IX. Pius pápa pedig 
1850-ben a katholikus hierarchiát 16 főpapi székkel 
Angliában visszaállította. 1898-ban Meneviában állított 
püspöki széket XIII. Leo pápa. E szerint jelenleg Angliá-
ban van a vvestminsteri érsekség vezetése alatt 16 püs-
pökség, 21 püspök, 3445 áldozópap, köztük 2150 világi 
és 1293 szerzetes, 1,687.584 katholikus hivő, 17 papnevelő 
1199 növendékkel, 2071 templom és kápolna, 677 nő-
zárda 6746 apácával, 1655 kath. iskola 309,356 tanulóval, 
52 kath. finevelő, 208 nőnevelőintézet, 85 kath. árvaház, 17 
kath. kórház és 107 más kath. intézet. Skótországban 
XIII. Leo pápa állította vissza a hierarchiát egy érsek-
kel (St. Andren Edinburgban) és öt püspökkel. Itt van 
526 áldozópap, 450 világi, 76 szerzetes, két papnevelő, 
356 templom és kápolna, 218 katholikus iskola 74.375 
növendékkel stb. A katholikus hivek száma 486,000. 
Irelandban a régi hierarchia áll fenn 27 egyházmegyével 
2,306.362 katholikus hivővel. Itt a protestantizmus nagy 
kisebbségben van. Az egész brit birodalom területén van 
28 érsekség, 105 püspökség, 27 apostoli vikariátus, 11 
apostoli praefectura. A gyarmatok élén halad Canada, 
a hol 8 érsek, 24 püspök és 3470 áldozópap, 2,338.110 
katholikus hívőnek gondozza vallási ügyét. 

* 

Laibach. Püspöki jubileum egyházmegyei zsinattal. 
Jeglics Antal dr. püspök már két lustrumot töltött a 
laibachi püspöki megye kormányzásában. Ez alatt az 
idő alatt valamennyi plébániáját kétszer látogatta meg 
s egy egyházmegyei zsinatot tartott. Most kormányzása 
2-ik lustrumának befejezéseül újból zsinatot tartott, a 
másodikat f. évi aug. 24—28-ig. A Szentlélek segítségül 
hívása után a hgpüspök beszéddel fordult papjaihoz, az 
egyházmegye állapotáról. Azután következtek, a mik ily 
zsinaton következni szoktak. Lelki atyja a zsinatnak 
Rössler Ágoston dr. redemptorista tanár volt. Összesen 
hat előadást tartott, melyek a zsinatot valóságos lelki 
szentgyakorlattal hozták kapcsolatba. Maga a zsinat 
hat congregatiói és három nyilvános ülést tartott. Ez 
utóbbiakban hirdette ki a püspök és magyarázta meg 
a hozott határozatokat. A határozatokat négy szakosztály 
készítette elő. Az első a plébániai iroda ügyeit tárgyalta 
át, a második a templom és lelkészi javadalom ügyeivel 
foglalkozott, a harmadikra tartozott az istentisztelet 
ügye, a negyedik a keresztény nevelés- és tanítás ügyé-
vel foglalkozott. A zsinaton 400 áldozópap volt, a mely, 
mint mondtuk, lelkigyakorlatokkal volt összekötve. 
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Isten rabjai. Regény. Irta: Gárdonyi Géza. Buda-
pest, 1908. 461 1. Ára 5 korona. 

Átolvastam a könyvet, összegzem benyomásaimat. 
Gárdonyi több kisebb-nagyobb elbeszélése után itt egy 
nagy fába vágta fejszéjét, nagyobb problémára vállalko-
zott; regényes keretben be akarta mutatni hazai multunk 
egyik legkedvesebb alakját: boldog Margitot, az ő margit-
szigeti (akkor nyulakszigeti) otthonjában, szerzetebeli 
társaival: az akkori magyar dominikánusokkal és do-
minikánákkal egyetemben. Az idő tehát a XIII. század, 
a legnagyobb középkori század s szintere, melyen könyve 
mozog, Pest és Buda vidéke. 

Mit tagadjam, amit olvasása közben annyiszor 
éreztem, Gárdonyi nagyon alatta maradt tárgyának. 
Mai szájjal, mai regényírói gondolkozással belebeszél a 
XIII. századba ; az általa rajzolt régi kolostori élet a 
mai laikus felfogás szemüvegén át szűrődik le; ahogy 
Gárdonyi beszél, ma úgy hallunk beszélni a kolostorokról 
azok részéről, akik legfelebb a kolostorok falait látták. 
Hol a XIII. század sajátszerű levegője, melyben azok a 
hőslelkü emberek éltek ? Hol az ő aszketikus világnézetük, 
melyből az a szigorú, a mai kor gyermeke előtt szinte 
érthetetlen életmód fakadt, amelyről fennmaradt legen-
dáink beszélnek, a hogy azt legújabban Horváth Cyrill 
szent Margit legendájáról írt értékes tanulmányában, 
vagy régebben Montalembert Magyarországi Szent-
Erzsébet életében visszavarázsolni iparkodott? — Hiány-
zik teljesen. 

Gárdonyi, úgy látom, nem előtanulmány nélkül 
fogott rajza megírásához. Tanult bizonyára eleget, de az 
inkább archeologikus kutatás lehetett, mi volt a venia, 
a cilicium, a szerzet külső konstrukciója? de az intéz-
mények szellemébe, a kor lelkébe nem hatolt bele. 
Mai, meglehetősen secessiós gondolkozású emberek mo-
zognak a regényben, sokszor káromkodnak, itt-ott pa-
lócosan beszélnek, nagyon is földhöz tapadtak, némi 
régies mázzal bevonva. Ez a máz akarja pótolni a kor 
mozgató szellemét, az emberek cselekedeteinek magas, 
keresztényies rugóit, amiktől annyira távoltarlja magát 
a szerző s annyira figyelmen kívül hagyja, mintha ér-
zéke sem volna hozzájok. Csak egy a vallással kapcso-
latos eszme merül föl nála, csak egy s az is a reinkar-
náció, amint a mai teozófiában terjesztik ; bizonyára 
nem a XIII. század embereinek a mozgató eszméje, 
akárhogy akarja is Julián barát keleti utazásával kap-
csolatba hozni. 

A városligeti Os-Buda várában, külsőségei dacára, 
ki keresné az igazi Os-Budavárát, azt, melyet a törté-
nelemből ismerünk ? 

Bántó körülmény, hogy, ha már alkalmas cselek-
vényt — mesét — nem is tudott kigondolni művéhez, a 
képek sorozatát összetartó fonalat, a mű egységét a 
kertészfiúból baráttá fölcseperedett Jancsivaltartatjaössze, 
ahhoz kapcsol mindent és pedig annak a Margithoz, a 
királyleányhoz, az apácához való szerelmi hajlandósága 
alapján. Előbb Jancsi kíváncsisága miatt tudjuk meg a 
margitszigeti kolostorok berendezését, ismerjük meg 
magát a kétnemű dominikánus szerzetet ; majd később 
vele, a fráterrel kapcsolatban ismerjük meg a többi 
korjellemző dolgokat, epizódokat, egész Margit haláláig. 

Mind a vezető személy, a Jancsi fráter, mind külö-
nösen a hozzá kapcsolt motívum oly kicsiny, oly jelen-

téktelen s annak a kornak a bemutatásához annyira 
méltatlan, hogy ez magában is eléggé bizonyítja Gár-
donyi rátermettségének fogyatékosságát egy ilyen szabású 
regény megírásához. 

Ha a történeti adatok alapján előttünk igazán fen-
séges kort, a lelki hősök korát ellapítani akarta, csak 
akkor juthatott olyan gondolatra, hogy afféle Jancsi 
frátert legyen elbeszélésének középpontjává, aki hosszú 
zárdai élete után, mint a kor reprezentausa, Margit 
halála felett így elmélkedik : . . . Mégis tévesztett élet volt ! 
Hiszen az Istennek se lehetett kedves látvány, hogy az 
ártatlan teremtés rongyokban jár, ájulásig imádkozik és 
véresre vereti magát a böjti éjszakákon ! Balgatag rajon-
gás ! A kereszténység fájának is vannak bütykei, vad-
hajtásai ! 

Igy, ha korhüek akarunk lenni, nem egy XIII. 
századbeli dominikános elmélkedett, hanem így gondol-
kodik a XX. század cinikus fia, akiből a kereszténység 
ideáljai teljesen elpárologlak. Legalább nem ez a XIII. 
századbeli tipus. 

Jancsi lapos alakjához hasonló a könyv egész szel-
leme a szerzetességről, mind az apácákról, mind a férfi 
szerzetesekről. Csupa köznapi lélek és pedig a mai ki-
adásban; semmimagasabb motívumot, semmi eszményibb 
gondolkozást nem veszünk rajtuk észre, az egy Margitot 
kivéve. De ennek az eljárását, hősi cselekedeteit is Jancsi 
fráter nem a regula szelleméből, nein a saját hasonló 
hivatásából, hanem utólag Margit álomlátásából tanulja 
megismerni. Tehát Margitot nem a kor asketikus szel-
leme ihlette, mely a nagy Ferenc- és Domonkos-rendet 
liozta életre, hanem a saját külön gondolkodása. Ez nem 
a XIII. századnak a légköre. 

Gárdonyi a szerzetesi életet nem ismeri, ma se, 
annál kevésbbé a legendák által rajzolt régi korban. 
Erdélyi János valamikor azt írta Madách «Ember tra-
gédiájáról», hogy benne az ember ördögvilági történetét 
festelte, pesszimistikus hangulatában csak az ember gyar-
lóságai, bukásai ragadták meg, az erényeket, az élet 
szép oldalait nem vette észre. Valami hasonlót lehet 
mondani Gárdonyi regényéről is. Igen, a szerzetesek is 
emberek, kik még nem angyalok, hanem csak törekesz-
nek a tökéletességre. Lehet a kolostorban is súrlódás, 
irigység, megszólás s más hasonló emberi gyarlóságok ; 
de van olt lelki béke, vannak ott magasztos törekvések, 
vannak ott nagy, tiszta lelkek is és erények, aminőket csak 
ott láttam és sehol másutt az életben. Található olt 
a nagy erények szülője : az önmegtagadás, sokszor 
oly hősi fokban, hogy önként tiszteletre, bámulatra ragad. 
Regényről lévén szó, olvassa el Gárdonyi pl. Kertész 
Kálmán elbeszélései közül (Elbeszélések. 1906.) «A meg-
gyógyult szocialistáról» szólót, az otl rajzolt apáca-kép 
a valóság után van festve. 

Gárdonyinak nincs egy jó, méltányló szava, külö-
nösen az apácákról s nem sokkal több a férfi-szerzete-
sekről. Mintha csak azért írta volna könyvét, hogy, aki 
elolvassa, az a szerzetességet tartsa a leggyarlóbb intéz-
ménynek a világon, hogy alaposan elmenjen tőle a kedve. 
De különösen az apáca-élettől. 

Az apácák korán hervadnak (210. 1.) ; mindenütt 
sok a baj azokkal, csak úgy gondolomra beugranak, 
aztán tehernek tekintik az ájtatoskodást (122.1.); inkább 
száz fráter, mint három apáca (240. 1.). Egyet részlete-
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sen is beszéltet világi hiúságairól (396—400. 1.). Folyton 
igy megy ez az egész könyvön át, a hol csak apáca kerül 
szóba; sehol egy felüdítő kép, sehol egy emelkedettebb 
vonás. 

Teljesen lerontja illusiónkat arról a jelenségről is, 
melyről Beöthy «Szépprózai elbeszélésében» ír ja: «Kö-
zülünk a legelfogulatlanabbak sem méltathatják többé 
az önmegalázódásnak, a test és világ megtagadásának 
azt a teljességét, mellyel egykor királyoknak, nádorok-
nak, hercegeknek, ispánoknak szőrruhába öltözött leányai 
igyekeztek a nép elölt megfosztani a nyomort borzal-
masságától.» 

Ö ezt megfejti nekünk, semmi egyéb se volt az, 
mint asszonyi hiúság. «Az asszonyi hiúság a szigeti 
apáca-klastromban találta meg azt a helyet, a hol a király-
néval érintkezhetett. — A leányom apáca, mondogatták 
a családban, a szigeti klastromban van, a király leánya 
melleit.» (313. 1.) Különben : ezek az ispánlányok oly 
neveletlenek, makrancosak, szófogadatlanok, mondatja a 
priorisszával (239. 1.) 

A férfiszerzeteseknek a regényben nem jut ki ennyi 
a gyarlóságból. Hallunk ugyan itt is pikantériákat Ábris 
frátertől (257. 1.), miután minden kolostorbelinek meg-
van a maga históriája ; de a férfiakról beszélve inkább 
azt akarja megismerlelni velünk, mennyire tudatlanok, 
mennyire kicsinyeskedők, micsoda semmiségeket tarta-
nak bűnnek és micsoda szörnyű kínzásokat visznek 
végbe magukon — semmiért. Az ember a végén igazán 
azt gondolja: micsoda balgatag egy élet ez, nem józan-
eszű embernek való ! 

Ha ezt akarta Gárdonyi elérni, valóban könyve ezt 
a benyomást teszi az olvasóra. 

Stílusát külön kell felemlítenem. Nagyon-nagyon 
köznapi, félreértette a népszerűséget, melyet pedig Arany 
egyik kritikájában oly szépen megmagyarázott s Toldi-
jában be is mutatott. Azok a gyakori káromkodások azt 
gondolja a jellemzéshez tartoznak? Egy jobbágyasszony 
szájába tartozik ez : De Isten szentucscse igaz, nemzetes 
Uram ? (307. 1.), vagy a Margitot a templomból hívó 
István király szájába: Margit! a Pilátusodat! (424. 1.) 
Nem minden tárgy Göre Gábor stílusával írható meg. 

Tudom, hogy más a regényíró s más a történetíró. 
De a regényíró se ellenkezlietik ennyire a valósággal, 
az illető kor szellemével s ilyen egyoldalúnak lennie 
egyáltalán nem szabad, ha csak a költészet feladataitól 
eltérő céljai nincsenek. Arany szerint : a valónak égi 
mása a költészet, melynek nemesen szórakoztatni, gyö-
nyörködtetni a feladata. 

Gárdonyi jelen regénye tehát gyarló termék, nem is 
tudom tulajdonkép miért írta meg? Nem méltó a tár-
gyához, sőt megtévesztő; mert igazságtalanul tanít gon-
dolkozni azokról, a kiknek erényei tiszteletel érdemelnek 
a nagyon is gyarló mai embertől. A regényt különben 
Singer és Wolfner-cég adta ki. 

* 

Kálvin a m a g y a r p r o t e s t á n s o k közö t t . II. Meg-
emlékeztünk arról a vitáról, mely mostanában a refor-
mátusok között Zoványi Kálvinja miatt folyik s emlí-
tettük, hogy a pozsonyi luth, theol. tanárok Zoványinak 
a gondolatszabadság nevében fogták pártját. Erre a 
«Prot. Egyházi és Iskolai Lap» aug. 30-iki számában 
ekkép válaszolt : «Némi megjegyzések nélkül a pozsonyi 

tiltakozó szót mégsem hagyhatjuk. Mi úgy látjuk, hogy 
a mikor a pozsonyi evang. theol. tanári kar a könyvtári 
bizottság véleményét és a konvent határozatát oly élesen 
megtámadja és védelmére kel a szerinte flagránsan 
megsértett gondolat- és véleményszabadságnak, elfelej-
tett valamit, a mi pedig döntő súllyal esik itt a latba. 
Szerintünk nem arról van itt szó, hogy Zoványinak, 
vagy bárkinek szabad-e a maga tudományos egyéni 
véleményét szabadon, minden megbíráltatás nélkül 
kifejezni ; hanem arról, hogy egy olyan könyv, a melyet 
az egyetemes magyar református egyház (már t. i. annak a 
vezetői ! Szerk.) akar parókhiális könyvtáraiba behelyezni, 
foglalhat-e magában Kálvin Jánosról olyan Ítéletet, 
mint a milyet róla Zoványi mondott a Vargha-féle 
egyháztörténelemhez fűzött függelékében? 

Erről kell itt a szónak folynia, mert hiszen a dolog 
természete szerint azoknak a müveknek, a melyek a 
parókhiális könyvtárakban helyet foglalhatnak, annak 
az egyháznak tudományosan megalapozott s történelmileg 
megszilárdult fölfogását, közvéleményét kell magukban 
foglalniok (miért? a protestantizmus alapelve a szabad 
kutatás, tehát ott történelmileg megszilárdulva semmi 
sem lehet ! Szerk.), a mely egyház azt a könyvtárt föl-
állítja, nem pedig egyeseknek egyéni, a közegyházi fel-
fogással homlokegyenest ellenkező nézeteit. 

Nekünk nincs kifogásunk az ellen, hogy akár 
Zoványi, akár más a közfelfogástól eltérő egyéni vélemé-
nyét szabadon kifejezze, maga által kibocsátott s a saját 
nevét viselő müvekben. Hanc veniam damus, petimusque 
vicissim ! Azt azonban senki sem kívánhatja, a gondolat-
és véleményszabadság elvének hangoztatása mellett sem, 
hogy egy egyház a maga hivatalos kiadványaiban olyan 
egyéni nézeteknek adjon szabad utat, a melyek nem-
csak ellenkeznek az egyházi közfelfogással, de a melyek-
nek tudományos és történeti igazolásuk is felette 
kétséges. 

Azután pedig, a mikor a pozsonyi evang. theol. 
tanári kar annyira félti a magyar református egyházat 
s a gondolat- és véleményszabadságot a szolgaságnak 
igájától, ne feledje azt sem, a mit Pál apostol arról az 
evangéliumi szabadságról és annak a gyülekezetben 
való gyakorlásáról tanít. «Minden szabad nékem, de nem 
minden használ ; minden szabad nékem, de nem min-
den épít. Senki ne keresse, a mi az övé, hanem ki-ki 
azt, a mi a másé. Mert miért kárhoztassa az én szabad-
ságomat a más lelkiismerete ? Meg ne botránkoztassátok 
se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét», 
így tanította Pál a korinthusi híveket. Tanításával aligha 
vetette azoknak lelkére a szolgaság igáját. (Van-e 
a konventben egy szent Pál, a ki ilyen tekintélyt tulaj-
doníthat magának ? Szerk.) Jó volna ezért, lia mindazok, 
a kik nem a rombolásra, hanem az építésre hivattattak 
el (ki határozza ezt meg? Szerk.), figyelembe vennék 
azt, hogy a keresztyén szabadság csak addig igazi szabad-
ság (a meddig a konvent fejei tartják annak? Szerk.), a 
míg nem maga magát hánytorgatja, hanem azt keresi, a 
mi a másé, a mi az Isten gyülekezetének építésére szolgál. 
Ha ezeken a határokon túlcsap, akkor már szabadosság 
(akkor minden theologusuk szabados, mert mindenik 
mást tanít ! Szerk.), a mely önmagában felfuvalkodva 
csak rombolni lud és botránkozást okoz». 

így ilél a «Prot. Egyházi és Iskolai Lap». 



23. szám. RELIGIO 483 

Már a szavak között is megjegyzésekkel kisértük a 
választ s itt még külön kiemeljük, hogy H. csak a 
tekintély elvével tud a pozsonyi theologusok ellen véde-
kezni. Akárki olvassa el a kommentárt, azt látja, hogy 
a sorok írója a tan dolgában a konvent tekintélyét 
állítja vezetőnek a parókhiák fölé, a mi a társulati egy-
ség szempontjából nagyon hasznos lehet, de nem protes-
táns elv. 

A mit itt véd s a hogyan védi, az kath. eljárás, de 
nem illik a protestánsokhoz, a hol a népfelségi elv az 
irányító elv. Olt minden alulról fejlődik s nem a tekin-
tély fölülről határozza el a hitközségek nézeteit. Legalább 
így kellene lenni. 

Az eset, mint látjuk, nagyon tanulságos. A katholiku-
sokat folyton támadják a tekintély tisztelete miatt s 
ime kisül, hogy a gyakorlatban ők is csak ezt az utat 
követik. Nem is lehet ez máskép. 

Természettudományi levelek-
XII. 

Kedves Barátom ! Platénak az ősnemződés hipo-
tézisét erőszakoló okoskodásai között föltűnt bizo-
nyára, a mit közbe harmadik motivumnak említ. 
Egész előadásában ez az egyetlen állítása látszik tény 
jellegével birni s képes az ősnemződésbe való hit 
mellett némi kedvező hangulatot kelteni. Ez pedig a 
következő: «Vannak átmenetek a szervetlen és szer-
ves anyag között. Vannak szervetlen testek oly tulaj-
donságokkal, melyek csak élőlényeken jelentkeznek. 
Igy a kristályok: nőhetnek és megújulhatnak. Most 
már épenséggel folyékony kristályokat ismerünk, me-
lyek mozognak, részekre bomlanak, egymást fölfalják 
és közlekednek (sich untereinander kopulieren), mint 
az élőlényeknél tapasztaljuk. Ezek biztos tények, me-
lyeket elvitatni nem lehet.» 

Ez aztán igazán határozottan van mondva s még 
határozottabb a Plate következtetése, hogy ime, ilyen 
tényekre támaszkodva, megengedhetjük magunknak 
a hipotézist, hogy valamikor a szervetlen anyagból 
csakugyan keletkezhettek élőlények, vagyis hogy 
igenis lehetséges az ősnemződés. 

Hát utána néztem azoknak az egymást fölfaló, 
egymással nemileg közlekedő folyékony kristályok-
nak, melyek hivatva vannak Plate előadásában kép-
viselni az átmenetet a szervetlen és a szerves anyag 
között, tehát azt a keresve-keresett világhirű hidat 
képezni, melyet a monisták arannyal megfizetnének, 
ha valaki rávezetné őket. És mit találtam ? Bocsánat 
a kifejezésért: Haeckel, a monisták vezetője, mint 
mondják, kliséket hamisított, itt meg Plate, a másik 
monista, egyszerűen ferdít, elferdíti a valóságot. 

Plate forrása Lehmann Ottó, karlsruhei mű-
egyetemi tanárnak, a német orvosok és természet-
vizsgálók 1906-iki stuttgarti vándorgyűlésén tartott 
fölolvasása. (Egész terjedelmében olvasható a «Ter-
mészettudományi Közlöny» 1907 február—májusi pót-

füzetében 29—39. 1.) Már a fölolvasás címe is bizo-
nyos határozatlanságot árul el : Folyékony és lát-
szólag élő kristályok. Mintegy figyelmeztet arra, hogy 
csak valami az élethez hasonló jelenségekről lesz 
szó. Fölolvasását pedig azon kezdi : ma minden ter-
mészetbúvárát melleit az élet még ép olyan rejtély, 
mint régen volt. Azután rátérve az alomokra, a testek 
legapróbb részeire, fölemlíti, hogy némelyek ezeknek 
életet tulajdonítanak. Ezen az uton — úgymond — 
Haeckel monizmusához, vagyis ahhoz a fölfogáshoz 
jutunk el, hogy minden anyag él. S ha arra az állás-
pontra helyezkedünk, mintha a testek atomokból 
volnának összetéve, mert hiszen még senki sem látta 
őket, akkor — mondja Lehmann — szabadságunk-
ban áll képzelő tehetségünket megereszteni és azon 
kicsiny, láthatatlan démonokban (az atomokban) a 
legalsóbbrendű élő lények egyrik faját képzelni. 

Jó kiindulás ! Mivel Haeckel ezt és ezt véli, tehát 
eresszük meg képzelő tehetségünket és az atomok-
ban képzeljük el a legalsóbbrendű élő lények 
egyik faját! Igy nembeszé l a természettudós, hanem 
a pártember, a mint az egész értekezés szemmellát-
hatólag Haeckel tana irányában célzatosan van tartva. 
De azért Lehmann határozottan egyik irányban sem 
foglal állást. Bevallja, hogy a természetben sohasem 
észlelhetjük az atomoknak még baktériumokká való 
egyesülését sem; hogy az ősnemzés az orvosi tudo-
mánynak a sterilizálásra vonatkozó nagy eredményei 
alapján teljesen kizártnak tűnik föl. Van az atomok-
ban — úgymond — az a törekvés, hogy egymás 
mellé tömörüljenek, «akkor azonban — így foly-
tatja — nem élő szervezet, hanem kristály keletkezik.» 

A ki így beszél, attól azt várnók, hogy nyom-
ban kijelenti, miszerint a természettudomány a leg-
újabb kutatások dacára sem tudja az élet problémá-
ját megoldani. Nem ezt teszi, hanem mindjár t úgy 
folytatja, hogy «Haeckel munkáinak különböző he-
lyein határozottan azt a véleményét fejezte ki, hogy 
a kristályok és a legalsóbbrendű szervezetek között 
szoros rokonság van.» Tehát mivel Haeckel mondja, 
ezt a rokonságot keresni kell s keresi is a folyékony 
kristályokon, ámbár meg kell állapítanom, hogy nem 
ragadtatja magát végletekbe, erős personifikációval 
is csak hasonlóságot talál, rokonságot nem s közben, 
leírva a jelenségeket, kiemeli, hogy «ha a kristályok 
és a szervezetek között bizonyos hasonlóságok van-
nak is, mégis megfordítva lényeges különbségeket is 
állapíthatunk meg». Az egész kísérlet tehát arra megy 
ki, hogy «folyékony állapotban férgekhez hasonlóan, 
minden rend nélkül ideoda, keresztül-kasul csúsznak», 
«két kristálycseppnek egységes egyénné való össze-
folyását az alsóbbrendű szervezetek egybekeléséhez 
hasonló jelenségnek tarthatjuk». Olyan ez a hason-
lóság, példával illusztrálva, mintha azt mondom: a 
falevél mozog, de kezem is mozog, ez két hasonló 
jelenség; ennélfogva mivel kezem élő, a falevél is 
él, hiszen mozog. 
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Platénál Lehmann ezen hasonlóságaiból — s ezt 
nevezem ferdítésnek — haeckeli rokonság lett s 
ennek alapján vágta ki az egyenes bizonyítékot: íme, 
van átmenet a szervezetlen és szerves anyag között. 
Lesz, lesz ! csak előbb a kristályokon ki kell mutatni 
az élet jelenségeit, mivel Lehmann kísérletei ezt még 
nem mutatták ki. 

Plate mentségére legyen mondva, hogy Lehmann 
kétkulacsossága vezethette félre. Értekezése, végén 
ugyanis az előadott kísérletekből, a folyékony kris-
tályokon mutatkozó.jelenségekből, egészen váratlanul 
és szokatlanul egyformán von érvet a monizmus és 
a dualizmus igazsága mellett. A kristályok és élő 
szervezetek közti hasonlóságra mutatva, ezt mond ja : 
«Ennek hallatára megnyugvással tekint a jövő elé 
a monizmus hivője, mert a monizmus előre meg-
jósolta, hogy a kristályok és élő szervezetek között 
szükségszerűen kellett ilyen átmenetet (a hasonlóság 
már átmenet?) találni s így a folyékony kristályok 
fölfedezése a monizmus fényes bizonyítéka.» «A du-
alizmus hivője viszont — így folytatja — hiábavaló-
nak nyilvánítja az egész fölfedezést, mert az a körül-
mény, hogy a szilárd és folyékony kristályok között 
fokozatos az átmenet, azt igazolja, hogy a szóban 
forgó képződmények nem valóságosan, hanem csak 
látszólagosan élnek; a folyékony kristályok tehát a 
dualizmus helyességének kitűnő bizongitékai, mert 
ezek a kristályok azt mutatják, hogy sok minden, a 
mit mostanáig fizikai hasonlóságok hiányában élet-
jellemzésképen fogtunk föl, tisztán fizikai és chemiai 
hatásokon alapszik. A kijelölt csapáson lehetségessé 
válik azokat a nehézségeket elhárítani, a melyekkel 
minden, még a legkisebb élő lényben is, a léleknek 
fölvétele okozott ; az ú jonnan föltalált erők további 
vizsgálatában odáig juthatunk, hogy szabatosan meg-
határozhatjuk, melyek azok a hatások, melyeket a 
holt angagban az erő és az anyag hoz létre és hogg 
hol kezdődik az igazi élet. Akárhogy végződjék is e 
küzdelem, a fizikus örülni fog, hogy a jelenségeknek 
alapos vizsgálatára vezet, mely vizsgálatok az anyagok 
molekuláris erőinek és molekuláris szerkezeteinek 
hatásaira is bizonyára fényt derítenek.» 

A folyékony kristályok fölfedezése tehát a mo-
nizmus fényes bizonyítéka és ugyanaz egyúttal a 
dualizmus helyességének is kitűnő bizonyítéka ! 
Lehmann ezzel egy lehetetlenséget mond, a kör való-
ságos négyszögesítésére vállalkozik. Valami lehet 
egyszerre fehér is, fekete is. Pedig a mi a dualizmust iga-
zolja, az cáfolja a monizmust. Plate ezt nem vette 
észre, hanem a szent haeckelizmus érdekében mindjár t 
kapott Lehmann nyilatkozata után. 

Lehmannban kitűnő példáját látjuk annak, hogy 
mekkora elfogultsággal kezelik ma a természettudo-
mányt. 

Nem azt keresik, a mi igaz, hanem azután futnak, 
hogy hogyan lehetne megtámogatni Haeckelnek 
könyveiben ismételten kifejezett nézetét. Atheista 

dogmatizmus, mondaná rá Virchow, mellyel azonban 
egy lépéssel sem állunk közelebb az ősnemződés 
igazolásához. Plate harmadik érve is e szerint 
értéktelen. 

Dudek. 
7el> 

N. B u d a p e s t . Igaza van, Jehlicska dr. könyve teljes 
világosságot derített Pikier konfúz és «üzletes» elméletére. 
Oly világosan látjuk most képtelenségeit, hogy a szerző egé-
szében, egy képben bemutatta. Különösen a jogásznemzedék 
veheti nagy hasznát, lia a nyilvánvaló tévelynek nem akar 
áldozatul esni. Hogy Jehlicska műve oly könnyen olvasható 
és világos, azt az igazságnak tulajdonítsa, melynek a szerző 
oly világos fejű szószólója. Reméljük, hogy meg is lesz hatása 
minden irányban. 

B. Nezsider. Igen, rendben van. 
H. Budapest . Azt kívánja lapjában a megkezdett iskolai 

esztendőre, hogy protestáns iskoláikat hassa át a hamisít-
tatlan evangéliumi szellem ! Nem tudom gondolkodott-e ezen 
óhaj tartalmán, én már sokszor foglalkoztam vele, hogy 
melyik is az a hamisíttatlan prot. evangéliumi szellem ? For-
gatva a protestánsok könyveit, még kettőt nem találtam, a ki 
az evangélium tekintetében ugyanazt mondta volna. Melyik 
tehát az a prot. szellem, az a hamisittatlan ? Ki határozza 
ezt meg ? kitől lehet azt megtudni ? Avagy csupán csak frázis 
az önök között, fogható értelem nélkül? 

D. E n y i n g . A folyó II. félévre 6 k. hátralék. Várni várok, 
ha muszáj. 

N. N y i t r a . Munkaköröm ideköt, pihenésre nem igen 
gondolhatok. Csak itt a «Religióban» találkozhatunk. Üdvöz-
löm mindnyájokat. 

K. Nagyvárad. Kath. nagygyűlésünk nagy munkát 
végzett, teendőink egész területét részletes programmokkal 
megvilágította. Ezt most majd az életben gyakorlatilag kell 
igyekezni megvalósítani. Csak a mi területünket akarjuk 
munkálni, a más vallásuakkal nem foglalkozunk, azok gon-
dozzák a saját hitéletüket. Tudja-e azonban, mikor lehet 
szilárd épületet emelni ? Ha erős az alap. Ha népünket abba 
az erős, egészséges vallás-erkölcsi szellembe bevezetjük, mely-
ről az írás azt mondja : az igaz a hitből él. Ez a német ka-
tholikusoknak nagy erőssége; ismerik vallásukat s az öntu-
datosan inspirálja minden cselekedetüket. A pillanatnyi lel-
kesedés csak a felszínen szánt, a lélekben kevés nyomot 
hagy. A meggyőződések ereje munkál nagy tetteket. Vajha 
idáig tudnánk eljutni, ez nálunk a nehéz pont, mely lassúvá, 
felszínessé tesz mindent. 

TARTALOM. A bibliakritika fő kérdései korunk-
ban. I. Székely István dr.-tól. — A pápaság hatása nálunk. 
II. (Vége.) — A keresztények üldözése Nero alatt. II. 
Lukcsics József dr.-tól. — Flinders Petrie kutatásai a 
Szinai félszigeten. III. Kmoskó Mihály dr.-tól. — Jászi 
Oszkár utilitarizmusa. III. (Vége.) Jehlicska Ferenc dr.-
tól. — Egyházi világkrónika. —y—/a-tól. — Irodalom. 
Gárdonyi: Isten rabjai. —Kálvin a magyar protestánsok 
között. II. — Természettudományi levelek. XII. Dudek-
töl. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Slephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2.V. 
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R E L I G I O 
T U D O M Á N Y O S , T Á R S A D A L M I É S I R O D A L M I K A T H O L I K U S F O L Y Ó I R A T 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L O F I Z E T E S I ARA 

Egész évre... 
Félévre 

f e l e l ő s s z e r k e s z t ő 

k 12 - D U D E K J Á N O S dr. 
" 6 . e g y e t e m i t a n í r 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

B u d a p e s t , IX. ker. , F e r e n c - k ö r ú t 39. 

A bibliakritika fó'kérdései korunkban. (u.) 
Székely István dr., Rector Magnificus székfoglaló beszéde. 

A W e l l h a u s e n - e l m é l e t s ze r in t a P e n t a t e u c h u s 1 n e m 
Mózes m ű v e , h a n e m n á l a s z á z a d o k k a l u j a b b . Egységes 
i r o d a l m i m ű u g y a n , d e t ö b b f ö l i s m e r h e t ő f o r r á s -
m u n k á b ó l v a n ö s s z e r a k v a . A n é g y fő f o r r á s m u n k a , 
m e l y e t m a c s a k n e m á l t a l á n o s a n m e g k ü l ö n b ö z t e t n e k , 
a k ö v e t k e z ő : J a h v i s t a (J), E l o h i s t a (E), D e u t e r o n o -
m i u m (D) és P a p i - k o d e x ( P = P r i e s t e r - c o d e x ) . 2 A z o n -
k í v ü l k i s e b b f o r r á s m u n k á k is v a n n a k , m e l y e k köz t 
l e g f o n t o s a b b a Szöve t ség k ö n y v e ( B u n d e s b u c h = Bb.)3 

A D e u t e r o n o m i u m a t u l a j d o n k é p e n i m ó z e s i tör -
v é n y k ö n y v és n e m m á s , m i n t a Szövetség k ö n y v é -
n e k bőv í t e t t k i a d á s a . Ez (D) k ö z p o n t o s í t o t t a az i s t en i 
t iszteletet ( á l d o z a t o t ) s a l a p í t o t t a m e g a l ev i t ikus 
p a p s á g o t és r í t u s t . ( E l ő b b m i n d e n k i m i n d e n ü t t és 
b á r m i l y s ze r t a r t á s sa l á ldozha to t t . ) A P a p i - k ó d e x b e n 
v a n j o g á s z o s a n k o d i f i k á l v a a mózes i s z e r t a r t á s i t ö r -
v é n y ; a z o n k í v ü l ő s t ö r t é n e l e m és v a l l á s t ö r t é n e l e m 
v a n b e n n e . A f o r r á s o k á l t a l á b a n n e m r é g i b b e k a 
k i r á l y o k k o r á n á l : a J a h v i s t a a IX. ( t a l án VIII.) szá-
z a d b a n , az E l o h i s t a a VIII. ( m á s o k sze r in t IX.) szá-

1 Illetőleg Josue könyvének (Bleek és Schräder óta diva-
tos) bevonásával a Hexateuchus. Sőt némelyek az alábbi for-
rásokat a biblia más régi könyveiben (Birák, Samuel) is föl-
ismerhetni vélik. 

3 J judaországi szerző műve ; dogmatizál, stilusa néha 
költői. Z?-nek szerzője izraelországi mondagyüjtő. Bele van 
olvasztva Bb. is. D szerzője prófétapárti pap ; jellege paraene-
tikus. P melyet előbb régi Elohistának neveztek, feltünőleg 
elüt a többi forrástól. Magva némelyek szerint a Quatuor 
foederum liber (Q) ; bele van szőve H. Szereti a chronologiát 
és geneologiákat. Hozzátartozik Gen. negyedrésze (1, 1—2, 
4. 5, 1—32. 6, 9—22. 7—11. fej. kisebb része, azután egyes 
szakaszok), Ex. második kisebb része, az egész Lev. és Num. 
nagy része. Ezen forrásokban is kivált P-ben különféle ele-
meket és átdolgozásokat tételeznek föl. 

3 Kisebb forrásmunkák: aj Tízparancsolat (Decalogus). 
Ex. 20. és Dt. 5. v. ö. Ex. 34, 11-26. Igen régi. b] Szövetség 
könyve, Bundesbuch (Bb.) Ex. 20, 22-23, 33. Igen régi. 
c) Szentségtörvény, Heiligkeitsgesetz vagy Sinai törvény (H). 
Lev. 17—26. fej. és más töredékek. Rokon Ezekiellel. Fogság-
korinak tartják, bár elemei régiek, d) Jákob áldása Gen. -19. 
Igen régi. (IX. század ?). ej Mózes éneke Ex. 15. f j Mózes 
másik éneke Deut. 32. gj Mózes áldása Deut. 33. hj Ábrahám, 
a négy király és Melkizedek Gen. 14. Talán fogságkori. 

z a d b a n , a D e u t e r o n o m i u m Jos iá s k i r á l y i d e j é b e n 
621-ben készül t , a P a p i - k ó d e x p e d i g 500 k ö r ü l a 
b a b y l o n i f o g s á g b a n vagy v a l a m i v e l k é s ő b b . 

E z e n f o r r á s o k b ó l t ö b b (va lósz ínű leg h á r o m ) egy-
m á s u t á n i s ze rkesz t é s ( r e d a c t i o ) ú t j á n j ö t t l é t r e a 
m a i P e n t a t e u c h u s . 1 Az u to l só r edac t io t , a P a p i - k ó d e x -
n e k a t ö b b i v e l v a l ó egyes í tésé t t ö b b n y i r e az V. s z á -
z a d r a teszik. A r é s z l e t k é r d é s e k b e n a z o n b a n igen 
n a g y e l t é r é sek és i n g a d o z á s o k v a n n a k . 2 

T e r m é s z e t e s , h o g y az e lmé le t é r t é k e b izony í t é -
ka i tó l függ. A P e n t a t e u c h u s újsága mellett s z ó l a n a k 
a k ö v e t k e z ő é r v e k : 

1 Első redactio J -f- E egyesítése a VII. század második 
felében jahvista szerkesztő által (Rj) ; második red. JE + 1 ) 
kevéssel a fogság előtt vagy a fogság alatt (Rd) ; harmadik 
red. JED -j- P a fogság után és pedig vagy Ezdrás előtt, vagy 
Ezdrás után (Rp.). Azonkívül kisebbszerü hozzáadások és 
simítások történtek még a IV—III. században is, sőt még a 
Hetvenes fordítás után is. Azonban mások szerint (Strack) 
P beolvasztása előbb történt, mint D-é. 

2 Katholikus részről a forráselmélet határozott ellen-
ségei : Cornely, Kaulen, Zschokke, Hoberg stb. Mások, mint 
pl. Hummelauer, Vetter, Lagrange a forrásmű-elmélet iroda-
lomtörténeti részét mérsékeltebb alakban elfogadták és módo-
sították, anélkül, hogy ezzel a zsidó-vallástörténet evolutionista 
felfogását is magukévá tették volna. Sőt ma már a konzervati-
vebb kath. theologusok közül is többen (pl. Zschokke, Hoberg) 
megengedik, hogy a Pentateuchusban Mózesnél ujabb adalé-
kok és beszúrások vannak. Ihimmelaaer szerint Mózes idejé-
ből több irat származott (Thora, Bb, Sinai akták, Moábföldi 
akták, intőbeszéd, szövetségujítás), melyeket részint Mózes 
írt, részint Íratott vagy máshonnan átvett. A Thorát Mózes 
művének folytatói és a próféták ujabb törvénygyűjtemények-
kel egészítették ki, vagy a körülményekhez képest módosí-
tották. A törvényjellegű részek közt fő a Deut. Ennek egyik 
alapeleme a szoros értelemben vett Thora (Dt. 5—11. és 28. 
fej.), melyet Mózes irt ; ehhez Josue hozzáadta Dt. 26, 16—27, 
26-ot, majd Sámuel a királyi jogot (judicium regni) Dt. 12, 
1—26, 15. Josiás alatt ezt a bővített Thorát találták meg. 
Ezdrás idejében (ha nem előbb) ezen Thorát a Mózes korá-
ból való többi irattal egyesítették. De az eredeti művek már 
csonkán, átdolgozva és kiegészítve jutottak a szerkesztők 
kezébe, kik (maguk is ihletett férfiak) azokat úgy a hogy 
tudták helyreállították és összerakták. (Hummelauer, Comment, 
in Deut. Paris, 1901. Intr., 1—159. 1.). A Pentateuchus őskori 
elbeszéléseinek egy részét Hummelauer néphagyományoknak 
(tholdoth), régies kritikátlan történetnek és legendaszerű 
épületes elbeszéléseknek midrásoknak stb. tartja. (Exege-
tisches zur Inspirationsfrage. Freiburg. 1904. 9—48. 1.) 

fn) , J A 
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1. Maga a könyv sem címével, sem bevezetésé-
ben, sem máshol világosan nem mondja és nem 
igényeli, hogy Mózes műve volna. 1 Azt ugyan elég 
gyakran emlegeti, hogy Mózes törvényt hozott 
és némely intézkedéseket följegyzett,2 de nem mondja, 
hogy a törvény és a följegyzés ez a könyv volt. Sőt 
a vöröstengeri csodát más könyvből idézi.3 Továbbá 
a fogságelőtti irodalomban Mózes ezen könyveiről 
határozott említés nincs; legföljebb a törvényről, 
annak intézkedéseiről és megtartásáról van szó4 (bár 
az igazi Wellhausen-iskola ezt is tagadja), de a tör-
vény lehetett a hagyományban vagy a Pentateuchus-
tól különböző irott gyűjteményekben is letéve.5 Krisz-
tus6 és az apostolok, mikor Mózes törvényéről vagy 
könyvéről beszélnek, ezzel vagy csak Mózes vallását 
és parancsait jelölik, vagy pedig a könyvet elfoga-
dott irodalmi nevén nevezik, de nem foglalnak állást 
a szerzőség kérdésében.7 

2. A könyvben olyan földrajzi nevek és történelmi 
megjegyzések vannak, melyek Mózes szájában és idejé-
ben lehetetlenek. Így pl. a Genesis ethnographiai (vagy 
geographiai) táblája,8 mely felsorolja a Noétól leszár-
mazott népeket, nem a Mózes korabeli (XIV. századi) 
földrajzi és néprajzi állapotoknak felel meg, hanem a 
zsidó királyság idejének, különösen a VIII. századnak.9 

A Pentateuchus a Jordán keleti részét Jordánon-

1 Az első négy könyv Mózesről harmadik személyben be-
szél ; Mózest dicséri (Num. 12, 3); a Deuteronomiumban 
pedig a szerző Mózest mint idegen személyt beszélteti. 

2 A törvény említése: Dt. 1, 5. 4, 8. 17, 18. 28, 58. 61. 
Mózes í rása: Ex. 17, 14. 24, 4. 7. 34, 27. Num. 33, 2. Dt. 
31, 9—11. 24 -26. Úgy látszik, mintha e helyeken csak 
kisebb müvekről vagy törvénygyűjteményekről, pl. Deut.-ról 
volna szó. 

8 Num. 21, 14. Jahve hadainak könyvéből. 
* Így Jos. 1, 7. 8. 8, 31-35. 23, 6. Bir. 13, 5. Sám. I. 

1—4. fej. 21, 7. Más helyek pedig csak Mózes tetteire céloz-
nak, pl. Sam. I. 12, 6 - 8 / 

8 A későbbi királyok korából való említések a Deutero. 
nomiumra vonatkozhatnak. A fogság után készült vagy átdol-
gozott könyvek bizonysága pedig nem számit, mert akkor 
már a Wellhausen-iskola szerint is megvolt a Pentateuchus-

« Ján. 5, 46. sk. v. ö. Mt. 19, 8. Mk. 12, 26. Lk. 24, 27. 
7 Ez egyszerű paedagogiai alkalmazkodás. Az irodalom-

történeti kérdés fölvetése szükségtelen volt, sőt botrányt oko-
zott volna. 

8 Gen. 10. fej. 
8 A Mózes előtti és vele egykorú népekről jó értesülé-

seink vannak az egyptomi forrásokból. FenmaradtaklII.Thutmes 
(XVII t. dyn. XVI-XV. száz.), I. Seti (XIX. dyn. XIV. száz.), 
II. Bamses (XIX. dyn. 1300 körül), Merenptah (XIX. dyn. 
XIII. száz.), hadjáratainak terjedelmes elbeszélései, melyekben 
összesen egy-két száz földrajzi név van fölsorolva. (L. Brugsch, 
Gesch. Aegyptens unter den Pharaonen. Leipzig, 1877, 294. 
skk. 331. skk. 458 skk. 491. skk. 567. skk. és Flinders Petrie : 
A History of Egypt. IV. ed. London. 1904. II. 325. skk. III. 12. 
skk. 49. skk. 110.) Az amarnai levelekben (1400 körül) is igen 
sok földrajzi név olvasható. Az ezekből alkotott földrajzba 
azonban a Genesis néprajzi táblája nem illik be. De annál 
jobban megegyez a VIII. század földrajzával, a mint azt az 
ékiratokból ismerjük. 

túlnak nevezi1 ; a ki tehát ezt írta, az a Jordántól 
nyugatra élt, a hova Mózes el nem jutott. Más helyek 
oly néven szerepelnek, melyet csak Mózes után 
nyertek.2 Sőt Mózes idejében keletkezett elnevezé-
sekről a könyv azt mondja, hog}r megvannak «a mai 
napig».3 Továbbá a szerző megjegyzi, hogy Edomnak 
királyai voltak, «mielőtt Izrael fiainak királyai lettek 
volna»;4 tehát az izraelita királyságról, mely Mózes 
után három-négy századdal létesült, mint történeti 
tényről beszél. Máshol azt mondja, hogy a kanaani-
ták akkor (t. i. Ábrahám idejében) az országban lak-
tak;5 holott Mózes idejében még ott laktak. Többször 
utal a kanaaniták kiirtására, mint befejezett dologra,6 

a mi pedig csak Mózes után történt meg. Elhallgatja 
a fáraó nevét. A pusztai vándorlást mult esemény 
gyanánt írja le.7 

3. Josias király idejében Kr. e. 621-ben Helkias 
főpap a templomban megtalálta «a törvény köny-
vét vagy szövetség könyvét» (sefer hatthorá, sefer 
habb'rilh), melynek alapján a vallást reformálták. 
(Kir. IV. 22, 8. skk. 23, 2. sk. 21.) A reform a Deu-
teronomium intézkedéseivel egyez. Ennélfogva a talált 
törvénykönyv csak a Deuteronomium, mely tehát 
akkor különálló mű volt, sőt bizonyára akkortájban 
készült.8 

4. A Wellhausen-elmélet főérve és az egész 
pentateuchus-kritika legfontosabb pontja a Papi-
kódex újsága.9 A birák és királyok korában, mint 
mondják, a szertartási törvénynek sem a gyakorlat-

1 Num. 22, 1. Dt. 1, 1. 5. 3, 8. 4, 41—49. (Azonban a 
«Jordánon túl» kifejezés a nyugati részt jelenti. Dt. 3, 20. 25.). 
Mondják ugyan, hogy e név földrajzi műszó volt, mint nálunk 
a Dunántúl, Tiszántúl; de nem tudom, hogy ezt adatokkal 
lehetne bizonyítani. 

2 Pl. a héberek országa Gen. 40, 15., Dan városa Gen. 
14, 14. Dt. 34, 1. v. ö. Bir. 18, 29. Az előbbi hely azonban 
tágabb értelemben vett hébereket jelenthet, mint a hogy 
Ábrahám és József hébereknek neveztetnek (Gen. 14, 13. 41 
12.), vagy pedig az amarnai levelek habiri népét. 

a Pl. Jair falvai Dt. 3, 14. 
* Gen. 36, 31. 
s Gen. 12, 6. 13, 7. 
e Lev. 18, 24-30. Dt. 2, 12. 
7 Num. 15, 32. Deut. 8, 2. s kk. Arra is hivatkoznak, hogy 

Mózes törvényei megtelepedett, földművelő néphez vannak 
szabva, nem pedig a pusztában bolyongó nomád táborhoz. 
Azonban a törvények a jövőre való tekintettel készülhettek. 
A mi pedig Mózes halálának elbeszélését illeti (Dt. 34. fej.), 
már a régiek is többnyire megengedték, hogy azt más valaki, 
pl. Josue irta hozzá a könyvhöz. 

8 Már szent Jeromos is így fogta föl a dolgot, mikor 
Josiásról azt mondja : Sub quo in templo Deuteronomii liber 
reperlus est. Adv. Jovin. I. 5. 

o A pentateuchus-kritika első korában P-t tartották leg-
régibb (X.—IX. századbeli) forrásnak és alapiratnak. Csak-
ugyan ez foglalja magában a jellegzetes mózesi vallást; azon-
kívül naplószerűleg ír, a puszta és tábor álláspontjára helyez-
kedik stb. Azonban már 1833—35-ben Reuss, George és Watke 
azt vitatták, hogy a törvény és P ujabbak a prófétáknál és 
a fogságnál. Felújították és kifejtették e véleményt Graf 
(1866), Kuenen (1869 sk.), Kayser (1874) és elterjesztette főleg 
Wellhausen (1878). 
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ban, sem az irodalomban nincs vagy alig van nyoma, 
sőt a gyakorlat ellenmondásban van vele. Egységes 
áldozóhely, központosított kultusz, ünnepek, szerve-
zett Áron-féle papság a fogság előtt nem találhatók. 
Maguk a próféták sem ismerik a szertartási törvényt 
(még Malakhias sem); sőt a külső istentiszteletet 
kevésre is becsülik. A törvény tehát a fogság előtt 
nem létezett, hanem utólag van költve és visszakel-
tezve. Ebből következik, hogy a Papi-kódex is, mely 
ezen törvényeket tartalmazza, csak a fogság után 
eredt, tehát legfiatalabb a források közt; az őstör-
ténet pedig, melyet közöl, a vallási intézmények 
(szombat, körülmetélés, húsvét, szenthely, ároni pap-
ság, áldozat) igazolására és ősrégiségüknek kimuta-
tására van kigondolva. A szövetség sátora nem más, 
mint a Salamon-féle templom másolata, visszavetí-
tése a mózesi korba.1 (Itt válik az irodalomtörténeti 
kérdés vallástörténeti kérdéssé.) Kétségkívül megvan 
azonban a Papi-kódex Ezdrás óta, a ki valószínűleg 
csak azt magát s nem az egész Pentateuchust hir-
dette ki 444-ben.2 

Amellett pedig, hogy Mózes könyvei önálló mü-
vekből vannak összetéve, a következő érveket hoz-
zák föl: 

1. A Pentateuchusban hiányzik az összefüggés, 
rend és tervszerűség ; tartalma szakadozott, gyakori 
bekezdések, záradékok vannak benne, azonkívül 
csonka elbeszélések, ismétlések, eltérések, sőt állító-
lag cllenmondások. Különösen feltűnők a kettős el-
beszélések (Doppelberichte, Doubletten), vagyis egy 
eseménynek a részletekben eltérő leírásai. Ellenkező-
leg a különválasztott források belsőleg összefüggnek, 
vagyis logikai egészet képeznek. 

2. A részek különböző jellegűek. Nemcsak az 
istennevek különböztetik meg azokat,3 hanem még 
inkább az eszmék, elvek, cél, műszók, nevek, nyelv 
és stíl különböző volta. Mindez viszont az egyes for-
rásokon belül egynemű. Továbbá az egyes elemek 
más és más történelmi korszakokkal vagy esemé-
nyekkel függnek össze, azokat visszatükrözik, vagy 
azokra, mint magukkal egykorúakra céloznak. A Deu-

1 Továbbá mondják a naplószerüség és pusztai állás-
pont F-ben egyszerű irodalmi alak, mely megvan D-ben is. 
P előszeretete a chronologia és genealógia iránt rokon a 
fogságutáni Krónikák könyvével. P D-én alapszik, ennek 
intézkedéseit föltételezi ; viszont D nem ismeri P-t, sőt néha 
ellenkezik vele. Ezekiel eszményi törvénye (Zukunftsthora 
40.—48. fej.), mely a fogság idején készült, még szintén nem 
ismeri P-t, sőt kevesebbet remél annak intézményeinél, tehát 
P után nem is volna értelme ; viszont P úgy látszik, Ezekiel-
től függ. P nyelvezete is új. 

2 P szerzője Babylonban lakó s Ezekiel eszmekörében 
élő pap vagy iskola volt Kr. e. 500. körül. 

3 Az istennevek különbsége csak kiinduló pontja volt a 
források megkülönböztetésének, de a mai szövegben nincs 
mindig következetesen megtartva, mert a szerkesztők a for-
rásokon simítottak. Megjegyzendő, hogy az istennevek külön-
böző jelentésével (Elohim = világ ura, Jahve = kinyilatkoz-
tatás Istene) azok használatát megokolni nem engedi a szöveg. 

teronomium és Papi-kódex pedig más részektől külön-
böző időben eredtek, tehát önálló művek. 

3. Erős bizonyítéknak látszik, miként az újság, 
ügy a különböző források mellett is az, hogy a 
különféle (nyelvi, szerkezeti, tani, történelmi) szem-
pontból végzett kutatások egymástól függetlenül 
lényegükben hasonló eredményekre vezetnek. Továbbá 
a történelem egyéb adatai, az egyptomi, asszyr-baby-
loni és más fölfedezések, valamint az összehasonlító 
vallástörténet a pentateuchus-kritika által fölállított 
keretekbe jól beleillenek j1 míg a Pentateuchus 
mózesi korával és egységével nehezen vagy épen 
nem egyeztethetők össze. — 

Elismerjük, hogy Mózes könyveinek újsága és 
összetétele mellett annyi tudással és elmeéllel össze-
hordott bizonyítékoknak igen nagy ereje van. Azok 
után azt védeni, hogy a Pentateuchust jelen alakjá-
ban és szószerint Mózes írta nem látszik lehetséges-
nek. A főforrások és némely kisebb forrástöredékek 
megkülönböztetése is igazolt föltevésnek tekinthető. 
De az is bizonyos, hogy a Wellhausen-elmélet rész-
letei bizonytalanok, sok érve gyenge és a levont 
következtetések túlzók. Néha meg a biblia értelme 
erőszakosan van az elmélethez idomítva. Nagyon 
sok az önkényes, valószínűtlen és egymásra épített 
föltevés, melyekből lehet, hogy egyik-másik bebizo-
nyul, de sok bizonyára megdől. Általában nem lehe-
tetlen, hogy az egész elmélet a további kutatás 
folyamán lényegesen módosulni fog. 

Az újság mellett felhozott érvek szigorúan véve 
nem kényszerítenének többre, mint kiegészítések 
vagy átdolgozások fölvételére. A Josias-féle reform-
nál nem új törvényről, hanem a régi elfelejtett tör-
vény megtalálásáról van szó, mely lehetett esetleg 
az egész Pentateuchus.2 A forrásművek eredetéről, 
koráról, elemeiről, a beolvasztás előtti történetéről, 
viszonyáról, tekintélyéről, a szerkesztések számáról 
és módjáról a Wellhausen-iskolában csak eltérő véle-
mények vannak. A források valószínűleg régibbek, 
mint a hogy látszik ; mert lehet, hogy a szerkesztés 
sok archaismust belőlük eltüntetett s a történetet és 
törvényeket kiegészítette. Megengedjük, hogy a for-
rásműveket bizonyos valószínűséggel föl lehet ismerni 
és külön lehet választani a terjedelmesebb és jelleg-
zetesebb szakaszokban ; de az apróbb vagy színtelen 
részekben azokat fölfedezni akarni s köztük még az 
egyes mondatokat és szavakat ís eloszlani merő 
találgatás és önkény. 

Azon állítás, hogy a szertartási törvény a fogság 
előtt nem is létezett, alaptalan. Mert nem hiányzanak 

1 Hőmmel Fr. az ellenkezőt állítja (Die altorientalischen 
Denkmäler und das A. T. II. Aufl. Berlin. 1903. 38. 1.). Annyi 
bizonyos, hogy az assyriologia és aegyptologia a bibliai tör-
ténet számos pontját, melyben a Wellhausen-iskola csak 
mesét látott, megerősítette. 

2 A Deut. Egyptom és Edom barátja (23, 7), a mi nem 
illik bele Josias korába. 
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a birák és királyok korában a törvény és szertartá-
sok ismeretének és gyakorlásának bizonyítékai.1 

A Papi-kódex és a próféták közti ellentét is mester-
séges; részint célzatos exegesisből, részint a jogfej-
lődéssel já ró különbségek nagyításából ered.2 Külön-
ben is Egyptomban és a többi szomszéd népnél 
szervezett papság és istentisztelet volt ; tehát alig 
hihető, hogy mindez az izraelitáknál hiányzott volna, 
vagy hogy puszta szóhagyományon és szokásjogon 
alapult volna. Ha Izrael népének életében a törvény 
megtartását sokszor nem látjuk, ebből nem követ-
kezik, hogy törvény nem volt, vagy hogy azt nem 
ismerték. 

Ha pedig a szertartási törvény fogságelőtti, akkor 
már megdőlt a Papi-kódex újságának főbizonyítéka. 
De különben is magában a Papi-kódexben sok olyan 
törvény van, mely a fogságban vagy azután céltalan 
lett volna, vagy már meg sem lehetett volna tartani ; 
sőt olyan is van, a mely ellenkezik a fogság utáni 
gyakorlattal. Viszont némely dolog hiányzik, a minek 
a fogság után már benne kellene lennie.3 Az pedig, 
hogy a költött törvényt minden izében a múlthoz 
idomították volna, igen valószínűtlen föltevés.4 Meg-
jegyzendő, hogy még ha a Papi-kódexnek, mint 
könyvnek újságát magában véve be is lehetne bizo-
nyítani, ebből nem következnék, hogy a benne kodi-
fikált szertartási törvéuy is új. 

Egyébiránt a forrásműelméletből, lia az a bizonj7-
talan föltevésektől és merész következtetésektől tar-
tózkodik, épen nem következik, hogy a Penlateuchus-
nak semmi köze Mózeshez. Különbséget kell tenni 
a Pentateuchus mint irodalmi mű és annak tartalma 
közt. Ha igaz is, hogy a könyvet a fogság után szer-
kesztették és hogy forrásai a királyok korában ered-
tek, ebből nem következik, hogy a tartalom is új. 
Maguk a forrásművek hagyományból és gyakorlat-

ból vagy régibb följegyzésekből meríthették a törté 
netet és a törvényt. Hiszen az irodalmi elemzés már 
eddig is kimutatta, hogy a forrásmunkák a szó-
hagyományon kívül régibb iratok alapján készültek, 
s azok látszólagos újsága sokszor csak a szerkesztői 
átdolgozás eredménye.1 Mózes könyveinek tehát űgy 
a történetnek, mint a törvényeknek egy része, talán 
egész lényege anyagára nézve ősrégi, akár Mózes 
korabeli lehet ; legalább is döntő érvek ez ellen 
nincsenek. 

Másrészt pedig nem valószínű, hogy a fogság 
előtt vagy épen a királyság előtt a törvény minden 
szakasza megvolt vagy szórói-szóra úgy hangzott, 
a mint azt a mai Pentateuchusban kodifikálva talál-
juk. A pusztai tábort, Dávid országát és a fogság 
utáni perzsa tartományt nem lehetett ugyanazon 
törvényekkel kormányozni. Az élő törvény tehát nem 
maradhatott századokon át változatlan, hanem szük-
ségképen a változó viszonyokhoz és igényekhez alkal-
mazkodott, s kivált a fogságban és a nemzeti res-
tauratio idejében lényeges módosulásra és kiegészí-
tésre szorult. 

Az ősforrásokat, miként a Pentateuchus közvet-
len forrásmunkáit is, ha ilyenek csakugyan voltak, 
próféták vagy más illetékes törvényhozók írták vagy 
dolgozták át s hasonló tekintélyű ember, talán Ezdrás, 
a zsidó egyház újjászervezője, lehetett a szerkesztő is.2 

Hangsúlyozom azonban, hogy a pentateuchuskritika 
irodalmi részétől el kell választani a vallástörténeti 
kérdést. Ha Mózes könyvei jelen alakjukban ujak is, 
ebből nem következik, hogy a bennük foglalt vallás 
is új, vagyis hogy a mózesi vallás tulajdonképen a 
babyloni fogság idejében keletkezett. Ez egyszerűen 
vallástörténeti föltevés, melyet bebizonyítani nem 
lehet, sőt a melynek ellene mond az egész zsidó 
történelem. 

1 így pl. volt központi szenthely (Bb. Ex. 21,14. 23,19. Bir. 
18, 31. Kir. I. 1 - 4 . fej. Kir. III. 8. fei.), áldozat (Kir. III. 18, 
29. 36. IV. 3, 20.), papság (Bir. 17, 13. 18, 19. Kir. I. 2, 13.), sáto-
ros ünnep (Kir. III. 12,32.), nazireatus (Bir. 13,5. Amos 2, 11.) 
stb. Más példák Green, Die Feste der Hebräer, Deutsch von 
Becher, Gütersloh. 1894.23. skk. 150 skk. és Strack, Einleit.59. sk. 

2 így pl. nem igaz, hogy a próféták elitélik az áldozatot ; 
csak a puszta külsőséges vallást kárhoztatják, sőt néha csak 
az istentiszteletbe (kivált az északi országban) becsúszott 
pogány elemeket. 

3 így pl. a fogság után a pusztai vándorlást és nemzeti 
függetlenséget föltételező törvények tárgytalanok lettek volna. 
Továbbá a fogság után a főpapot már nem kenték föl és nem 
voltak levita-városok, mint P föltételezi. Az évenkinti három 
templomlálogatás pedig, melyet a fogság után igen komolyan 
vettek, épen P-ben hiányzik. 

4 Az, hogy P D-n alapszik, vagy hogy Ezekieltől függ, 
épen nem bizonyos ; többen ellenkező véleményen vannak, 
így pl. Strack (Einl. 60. sk.), Hummelauer (Com. Deut Intr. 
150. 1.) és mások. A Papi-kodex nyelvének újsága vitás; de 
ha igaz is, akkor sem döntő. Mert egyrészt a szerkesztők a 
nyelvnek ujabb szint adhattak ; másrészt valószínű, hogy az 
ujabb könyvek utánozták a Papi-kodex műnyelvét. Azért 
többen P-t fogságelőttinek tartják ; így pl. Strack (Einl. 57 62.). 

Boldog Gizela első királynénk passaui sír-
járól. 

Köszönettel tartozunk P. Tomcsányi Lajos t. 
rendtársamnak, hogy a Religio 27-ik számába be-
adott értekezésével B. Gizela első királynénk szentté 
avatásának eszméjét újra fölfrissítette. Gizela volt 
országunkban a keresztény katholikus vallásnak 
nevelőanyja és dajkája, s mig szent István királyunk 
apostoltársai már évszázadok óta oltárainkon tün-
döklenek, annak fején, a ki szent István után leg-

1 Sokan megengedik, hogy Mózes-korabeli (részben talán 
még régibb) hagyományok vagy iratok rejlenek pl. a követ-
kező forrásokban : Tízparancsolat, Szövetségkönyve, Jákob 
áldása, Mózes éneke s egyéb régi történeti énekek (v. ö. 
Num. 21, 14. skk.), a Deuteronomium egy része stb. 

2 Érdekes, hogy a zsidó hagyomány már az első keresz-
tény században Ezdrásnak tulajdonította az elveszett Mózes-
féle könyveknek emlékezetből, illetőleg sugalmazásból való 
felújítását (Ezd. IV. 14. fej.). Ki tudja, nem az Ezdrás-féle 
végleges szerkesztés emléke rejlik-e ebben a legendában ? ! 
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többet tett, legtovább fáradozott szent vallásunk ér-
dekében, még mai napig sem látjuk az őt megillető 
elismerést, a szentek fénykoronáját ragyogni. Ideje 
volna, hogy nevéről azt a gyalázatot, a melyet az 
ujabb keresztényellenes történetírás Turóczy 1 és 
Bonfini2 meg nem okolt állításai nyomán reásütött, 
végre valahára letöröljük ; legalább ne engedjük 
meg, hogy a külföld előzzön meg minket e szent 
kötelességünk teljesítésében. 

A mult augusztus hó 11-én, mint már Tom-
csányi Lajos jelezte, fölbontották Passauban boldog 
Gizela sírját, megtalálták állítólag első királynénk 
majdnem teljes csontvázát. Néhány nappal később 
megérkezett Berlinből a vizsgáló antropológ, a ki a 
sírban némileg szétszórt csontokat összeállította s 
hivatalos véleményét e szavakban összegezte : «Weib-
liche Person, hohes Alter, Skelett vollständig und 
die einzelnen Stücke zu einander gehörig; Alles 
recht vollständig erhalten, Knochenkrankheit aus-
geschlossen. Zeit um 1000 bis 1200 warscheinlich.»3 

Alteneder dr. passaui generális-vikárius tudva, 
hogy már azelőtt foglalkoztam B. Gizela sírjának 
kérdésével, augusztus 7-én keltezett levélben föl-
kéretett, 1. hogy közöljem vele, vájjon a magyar 
egyházmegyékben volt-e valamikor B. Gizela offi-
ciuma és miséje engedélyezve? 2. hogy írjam meg, 
mi a nézetem a passaui sírra vonatkozólag? 

Az első kérdésre az esztergomi főegyházmegyét 
és kötelékes egyházmegyéit illetőleg P. Tomcsányi 
Lajos, a kalocsai főegyházmegyét illetőleg pedig 
Horváth Viktor kalocsai kanonok és nagyszeminá-
riumi rektor voltak szívesek okadatolt válaszukat 
címemre megküldeni ; mind a két válasz tagadó 
volt s ezt azonnal közöltem a fennemlített püspöki 
helytartóval. Magától érthető, hogy bármily ki bővítő 
vagy helyreigazító okadatolt tudósítást az itt sző-
nyegen forgó kérdésekben nagy köszönettel fogadok 
és pontosan fogok az érdekelt passaui ordinariátus 
tudomására hozni. 

Boldog Gizela passaui sírjára nézve, miután a 
helyszínén beható vizsgálatot tartottam, nézetemet 
röviden a következőkben összegezem : 

Legvalószínűbbnek tartom, hogy B. Gizela első 
királynénk csakugyan mint a passaui niedernburgi 
bencésapácazárda harmadik fejedelemasszonya 105 
éves korában Passauban halt meg s ott is temette-
tett el. Minden számbahozható körülmény arra vall, 
hogy a múltkori sírfölbontás alkalmával boldog 
Gizella királynénk csontvázát találták föl. 

Okaim, melyek e nézetre késztetnek, a következők : 
1. A niedernburgi bencésapáca-zárda századokon 

át megszakítás nélkül élő tradíciója arra vall, hogy 
Gizela magyar királyné ott helyben, mint a kolos-
tor harmadik fejedelemasszonya 105 éves korában 

1 Cronici cap. 33. 2 Decad. 21, 1. p. 185.3 A passaui ordi-
nariátus augusztus 27-ikén nekem küldött közleményéből. 

halt meg és temettetett el. Nem valami obszkurus 
kis kolostorról van szó, hanem a híres niedernburgi 
zárdáról, melynek lakói mint a bencésrendről álta-
lánosan ismeretes, a tudománynak és kulturának 
elsőrangú ápolói és terjesztői voltak. Az 1803-ban 
bekövetkezett szekularizáció után pedig nemsokára 
a zárdának mostani lakói az angol kisasszonyok let-
tek e hagyomány örökösei és őrei. 

Már pedig a történeti kritika alapszabályai sze-
rint a tradíció, főleg ilyen tradíció ! mindig teljes 
jogérvénnyel bír, míg döntő okok nem szólnak 
ellene. Ámde, mint lentebb látni fogjuk, döntő ellen-
érv egy sincs. 

2. A passaui Gizela-kápolna két sírköve, melye-
ket ugyancsak alaposan megvizsgáltam, nézetem 
mellett bizonyítanak. Az alsó, eredeti sirkő határo-
zottan a román korszakra, a XI. századra vall s nem 
puszta emlékkő, hanem valóságos sírkő, lapis sepul-
cralis, mely mai napig is a tumbát, a tulajdonképeni 
sírt födi. Minden kétséget kizárólag e szavak olvas-
hatók rajta és pedig a rávésett nagy kereszt hossz-
szárával párhuzamosan írva, egymás alá fektetett 
betűkkel : Gisyla abbatissa ; a kereszt fölött pedig 
még világosan olvasható Non Mai (Nonis Maii). Vak 
lehetett, a ki ezt a két szót Anno Domini marad-
ványainak nézte. A sírkövön még több betű látható, 
de javarészük annyira elkoptak, hogy nem sikerült 
belőlök még egyebet kisütnöm. Tán a most legújab-
ban eszközölt papirpéplenyomatok, melyeket azon-
ban még nem láttam, fognak több eredményhez 
juttatni. 

A felső sírkő, mely a gótivekből álló szarkofágot 
födi, valamint a kápolna oltárán látható Mária-szo-
bor, a XIV. század végére, legkésőbb a XV. század 
első harmadára emlékeztetnek. Ezen fölső sírkő gót-
betüs fölirata igen élesen és világosan olvasható : 
anno . di . MLXXXXV . non . may . o . venbl .dna . 
Gisula . soror . sancti . Hainr ici . imperatoris . uxor . 
Stephi . regis . ungarie . abbatissa . huius . monas-
terrii . hic . sepulta . A kereszt hossz-szára mellett 
itt is balról felfelé Gisyla, jobbról Abbatissa szavak 
állanak. E második sírkőnél csak két pontra hívom 
föl a figyelmet: 1. a sírkő egész formája és rajza 
már azt mutatja, hogy itt, bár gót stílusban, lehető-
leg hü másolatot akartak az első, nagyon is elkopott 
román sírkő fölé állítani ; 2. hogy az a kevés, a mi 
az első román kövön még olvasható, a második 
kövön is pontosan ismétlődik, és pedig két igen 
fontos részlet: az eltemetett egyén neve, hivatala, 
valamint halálozásának napja. Ugyan mi okunk, mi 
jogunk van föltenni, hogy a már lekopott s már ki 
nem betűzhető szavak, meg nem feleltek — legalább 
lényeges tartalmukra nézve a felső kő mostani föl-
i ra tának? Hisz nem iskolás gyermekekről van itt 
szó, hanem magas műveltségű, lelkiismeretes bencés 
apácákról, a kik bizonyára nem álmodtak új, eltérő 
föliratot az ú jonnan fölállított gót sírkőtáblára. 
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A ki az itt fölhozott érv helyességébe bepil-
lantást óhajt, tekintse meg a szóban levő összes sír-
kövek igen éles fénynyomatait, a melyek «Br. For-
ster Gyula, III. Béla magyar király emlékezete. Buda-
pest, 1900. ívrét.» cimü fényesen kiállított díszmű-
ben a 328—342. lapokon «Árpádházi síremlékek» 
föliratú értekezésben megjelentek; vesse össze velők 
érvelésemet pontról-pontra. 

3. Harmadik meg nem vetendő, sőt fontos kö-
rülmény és érv, mely nézetem mellett szól, a ma-
gyar zarándoklatok hosszú sora, a melyeket őseink, 
elődeink századokon át Passauba, az itt szóban levő 
Gizela-kápolnába, továbbá Aachenbe az úgynevezett 
magyar kápolnában tartottak. Ha Gizela királynénk 
Veszprémben, országunk kellő közepén lett volna 
eltemetve, ugyan miért jár tak hát derék elődeink, 
jó atyánkfiai ki a külföldre, a messze Passauba nagy 
királynénkat tisztelni? E századokra terjedő nagy 
hagyományokat még sem szabad potyába vennünk. 

Igaz ugyan, hogy II. József, a ki annyi kitűnő 
régi egyházi intézményünkbe beleártotta magát, a 
zarándoklatokat is nagyon lefogyasztotta; nevezete-
sen a passauj peregrináció ellen adott ki külön tiltó 
rendeletet, azzal a megokolással, hogy «Gizela 
királyné amúgy sincs ott eltemetve s Passauban csak 
szent Imre egyik karcsontját tisztelhetni». Am e ren-
delet ellen a passaui káptalan azonnal keményen 
tiltakozott s kijelentette, hogy Gizela, II. Henrik csá-
szár nővére és István első magyar király neje min-
den kétséget kizárva csakugyan Passauban nyugszik, 
nekik azonban szent Imre karcsontjáról városukban 
tudomásuk nincsen. Mindezen tiltó és protestáló ok-
iratok a múltból jelenleg a passaui káptalan levél-
tárában olvashatók.1 

Olvastam azonban Praynak, Katonának, az ujab-
bak közt Pauler Gyulának és Forster Gyula báró-
nak ellenkező nézeteit és érveléseit is. Nyíltan ki-
mondom, döntő ellenérvet egyet sem találtam köztük. 

1. Legsúlyosabb a latban, a mit P. Tomcsányi 
Lajos említett értekezésében2 emel ki belőlük. 
A felső gót sírkőnek a passaui Gizela-kápolnában 
szerinte hitelt nem adhatunk, mert ha Gizela csak-
ugyan 1095-ben halt volna meg, legalább is 117 
éves lett volna, a mi a józan valószínűségnek ellent-
mond. E következtetés bizonyára logikus s magam 
is mellette állok. 

Gizela bajor hercegnő 996-ban ment férjhez 
István fejedelmünkhöz, sőt az egykorú reichenaui 
Hermann már 995-ben jelzi frigykötésüket.3 Ha 
Gizelát ekkor 15 évesnek vesszük, a mi fejedelmi 
esküvőknél még manapság, de főleg akkor nem volt 
ritka eset, 1095-ben 115 évet ért volna el, a mi — 
mint már jeleztük — nemcsak a passaui kolostori 

1 A passaui ordinatus fenntebbi hozzám intézett leve-
léből. 

2 A Religio múltkori 27-ik számában. 
3 Lásd az idézetet alább. 

tradícióval, hanem a józan valószinűséggel is ellen-
kezik. Nézetem oda hajlik, hogy Gizela — mint a 
passaui zárdai tradíció vallja — 105 éves korában, 
tehát 1085-ben halt meg; az új sírkő készítésénél 
pedig a legjobb lelkiismerettel is könnyen követ-
hettek el hibát az évszámban, s írtak LXXXV. 
helyett LXXXXV. számot; a mely tévedés annál 
könnyebben megtörténhetett, mert a régi román sír-
kövön, mely addig födetlenül a pallókövezet részét 
képezte, valószínűleg már akkor is, 1400 táján, mi-
kor az új gót sírkő készült, tehát háromszáz évi 
taposás után, teljesen lekophatott az évszámot jelző 
betűsor, melyet aztán emlékezetből — fájdalom hi-
básan — kényszerültek pótolni. 

Boldog Gizela e szerint 1083-ban férjének és 
fiának szenttéavatásakor még élhetett; de ki fogja 
rossz néven venni, ha az akkor már 102 éves agg 
királyné a kanonizáció ünnepélyére Székesfehér-
várott meg nem jelenhetett, s e szerint az akkori 
történetírók és krónikások sem igen emlékeztek 
meg róla. 

2. A második egykorú ellenvetés, a melyre mind 
Tomcsányi, mind Pauler Gyula, az utóbbi mint 
«rövid, de teljesen megbízható döntő adatra» hivat-
koznak, Reichenaui Hermann krónikája, melyből az 
idézett szöveget itt teljesen k i í rom: 1 «995. Gisela 
soror Heinr ic i . . . Stephano regi Ungariorum cum se 
ad fidem Christi converteret, quasi vere juxta nomen 
suum (Gisel, Geissei) in conjugium data, elemosinis 
caeterisque bonis operibus inibi intenta consenuit.» 
E szerint Gizela «alamizsnálkodva és egyéb jó cse-
lekedetet gyakorolva ugyanott (magyar földön) öre-
gedett meg». Biz' igaz, hogy Gizela még magyar 
hazánkban öregedett meg, de kivételesen oly magas 
kort ért el, hogy minden öregsége dacára is ideje 
maradt még szülőföldjére egy hírneves zárdába vissza-
vonulni, a hol aztán nagy erényét fölismerték és feje-
delemasszonynak választották. Többet azonban a fen-
tebbi sorokból főleg halálára, temetőhelyére nézve 
következtetnünk nem szabad. 

3. A veszprémi sokat emlegetett «sírkővel» sem 
szerencsésebb a logika ; tessék a kőnek éles fény-
nyomatát Forster báró idézett müvének 330-ik lap-
j á n megtekinteni. Bizony nem sírkő az, hanem egy-
szerű emlékkő, melyet Bheginus Péter bibornok és 
veszprémi püspökhelyettes a XVI. század elején, 
Gizela és Adelheid királynéink tiszteletére — saját 
címerével ellátva — kegyeletből állíttatott. Nagy kü-
lönbség van a közt, ha a passaui sírkő azt mondja, 
hogy «Gisula . . . uxor Stephani reg i s . . . hic sepulta» 
azaz, hogy «Gizela.. . itt van eltemetve»; a sokkal 
később, a XVI. században készült veszprémi em-
lékkő pedig «Conditrici Geslae et Olaythi . . . memo-
riae venerabili» pusztán a «kegyeletes megemléke-
zésről» tesz jelentést. 

1 Pertz : Monum script. Germ. Tom. V. p. 117. Herimanni 
Augiensis Chronicon. Ad. ann. 995. 
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A többi ellenvetéseket, melyek főleg Forster báró 
jelzett müvében a 330. és 331. lapokon jelezvék, itt 
mellőzzük ; nézetem szerint nyugodt megfontolás 
után jobbára maguktól elenyésznek. 

E sorokban több mint valószínű véleményünk-
nek adtunk kifejezést; kívánjuk, hogy ujabb, még 
földerítendő adatok járul janak annak teljes meg-
szilárdításához. Yelics László S. J. 

A keresztények üldözése "Nero császár alatt. 
III. 

A II. században a keresztények ezen üldözését 
senki sem vonta kétségbe; Melito sardi püspök apo-
lógiájában nyíltan hirdeti 170 táján Marcus Aurelius 
császár előtt: «Soli ex omnibus (sc. imperatoribus) 
Nero ac Domitianus, malevolorum quorumdam con-
siliis inducti, religionem nostram criminari studue-
runt. A quibus deinceps falsa illa adversum nos 
calumnia manavit ad posteros, ut mos est vulgi, 
absque ullo iudicio huiusmodi rumoribus fidem 
adhibere».1 Sőt már az I. század végén I. szent Kele-
men pápa a korinthusiakhoz írt levelében világosan 
említi, hogy Nero üldözte a keresztényeket, a kik között 
az irigység és féltékenykedés sok viszályt támasz-
tottak. A pápa intő levele keserűen panaszkodik : 
«Iva xöjv ápyaíwv 'J-o?£'.y|IÁT(i)v uauawnefra ; EXFRWJJLEV ITÙ 

xoùç ëyytaa yevopivouç ái>Xr;tá; • Xaßwpev xrj? yeveàç r^öv 
xà yevvaia u~oÎ£Îy|iaTa. Acà ÇfjXov xaî cpÔ'ôvov (èxxXïjaîaç 
raa)xoi xod Stxaíoxaxoi <xt:Ú(ÁOI èStw^O-rjaxv xaL è'wç il-avaaxou 
(5e:vo0)... Toùxoiç XOÎÇ ávSpáaiv it-eicoç uoXtxsuaapévo:ç auvrj-
ílpotaíhj. ~oÀ'j K/Sjihç èxXexx&v, oïxivsç uoXXal; aixiaiç xai ßac;à-
vooç Stà ÇfjXov Ttàit-ôvxsç, újió§£typta xàXXcaxov èyévovxo èv 
rjjuv».2 

A levélben említett magasztos példákat azonban 
nemcsak a férfiak nyújtották, hanem a gyenge nők 
is, kiket mythologiai mondák mintájára kegyetlen 
és szemérmet sértő kínzások közt végeztek ki : 
« A I À ÇfjXoç OM'/jhiaai yuvaîxeç Aavaioeç xa! Aïpxai, aiy.taji.ata 
5s:và xa! xvóaia Ttaíl-oöaac, ËRCL XÔV zf/ç TIIAXEWÇ ßeßacov Spcjiov 

1 oMóvoi rávTtov àvarteta9-évxsj útió xivu>v ßaraaveov áv&piÓTiiuv táv 
-/aft' èv diaßoXy y-axaarijaca Xófov ^SéXvjaav Népoiv xai Ao|j.excavó;...» 
— Eusebius, Hist, eccl., 4., 26. — Die griechischen christ-
lichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, 9.: Eusebius 
Werke, 2. Bd. : Die Kirchengeschichte, bearb. von E. Schwartz 
und Th. Mommsen, (Leipzig, 1903.). 

2 Clemens Romanus, Ep. 1. Cor. c. 5. : «Ut Vetera exempla 
(sc. ex A. F.) relinquamus, veniamus ad nuperos atliletas : 
sumamus aetatis nostrae generosa exempla. Propter aemula-
tionem atque invidiam, qui ecclesiae erant fideles ac iustis-
simae columnae, etiam usque ad mortem passi sunt perse-
cutionem . . . His viris (sc. S. Petro et S. Paulo), qui divinam 
vitam duxerunt, aggregata est ingens electorum multitudo, 
(pii multas contumelias multaque tormenta propter aemula-
tionem passi, exemplo pulcherrimo apud nos fuerunt». — 
Szent Kelemen pápa leveleit 1875-ben Bryennios Ph. adta 
ki. — Lightfoot ; The Apostolic Fathers, part I. (London, 
1898.), vol. 1., 421 s köv. — Cotelier, J. B. : Patres aevi aposto-
liéi, I. (Parisiis, 1672.) 150 s köv. 

xaxrjVTTjaav xaî ëXajïov yépaç ysvvaíov at aafrevst; xù> 
atbjJiaxt)).1 

E kép nem illeszthető Domitianus korába, a ki 
a keresztényeket kapzsiságból üldözte. A Danaidák 
s főleg Dirce sorsának megelevenítése a keresztény 
nők kivégzési módjában Nérónak a legkedvezőbb 
eszközt tárta fel, hogy az ellene felzúdult elégedet-
lenséget elnémítsa a római népnél, mely mindent 
elfelejtett, ha cirkuszi látványosságban gyönyörköd-
hetett.2 

Maga Renan E. e levél vonatkozásait a keresz-
tények üldözéséről Nero idejére teszi: «Ce mot 
«jalousie» signifie évidemmen tici des divisions inté-
rieures, des animosités entre membres de la même 
confrérie. De là naît un soupçon, corroboré par ce 
fait incontestable, que les Juifs avant la destruction 
de Jérusalem, furent vrais persécuteurs des chrétiens 
et ne négligèrent rien pour les faire disparaître. 
Il est sûrement fâcheux pour les Juifs d'avoir eu 
leurs entrées secréts chez Néron et Poppée au mo-
ment, ou l 'empereur conçut contre les disciples de 
Jésus une odieuse pensée».3 

Természetesen Renan E. értelmezéséből csupán 
a tény megállapítását fogadjuk el, hogy I. szent Kele-
men pápa a keresztények első üldözésének tanuja. 
E későbbi írók és apologeták, kik a Nero császár-
sága alatt történteket megörökítik, nem cselekszenek 
mást, mint az előttük fekvő forrásokból merítenek. 
A források száma azonban nagyobb volt, mint a 
mely hozzánk eljutott.4 

1 S. Clemens Romanus, Ep. 1. Corinth., c. 6. — V. ö. 
Lightfoot és Cotelier, i. h. — Furneaux, H. : The annals of 
Tacitus, II. (Oxford, 1891.), 577. 

2 Az állatok felhasználását, hogy mondai eseményeket 
szinre hozzanak, a római néperkölcs nem utasította vissza, sőt 
lelkendezett, a mikor a látványosság emelésére ujabb és kín-
zóbb módokat eszeltek ki. — V. ö. Friedländer, L. : Darstel-
lungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August 
bis zum Ausgang der Antonine, II. (Leipzig, 1905.) 2. Th. III. 
Die Schauspiele, 2. B. : «Die Tierhetzen». — Klette, i. h., 32 s 
köv. — Allard: Histoire des persécutions, 51. 

8 Renan, E. : Histoire des origines du christianisme, IV. 
(Paris, 1873.) 159, 161. 

4 A spanyolországi felírat, melyet Gruterius (pag. 238, 
nr. 9.) Maramesar falu romjaiból közölt, egyszerű hamisít-
vány : 

Neroui Cl. Caes. Aug. 
l'ontif. Max. Ob Pro 
Vin. Latronib. Et His 
Qui Novam Generi Hum. 
Superst i t ionem Inculcar. 

Purgatani. 

V. ö. Corpus inser. lat., II., 25. — Allard : Histoire des 
persécutions, 69. — Katholik, 1881. II., 534 s köv. — Hochart, 
i. h., 72 s köv. azon ellenvetésére, hogy Krisztus után 112. 
évig a profán írók : Juvenalis, Plinius sen., Seneca, Dio Cas-
sius stb. hallgatnak a kereszténységről, mintha sohasem 
hallottak volna róla, Arnold felel meg: «Ihr Stillschweigen 
erkläre sich aus irgendwelcher Tendenz, und allerdings 
glaube ich bei Cassius Dio eine solche annehmen zu müs-
sen». — Arnold, i. h. 91. 
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Tertullián, a ki Tacitust tartotta szeme előtt, e 
föltevésünkben megerősít: «Consulite commentarios 
veslros, illic reperietis pr imum in hanc sectam cum 
maxime Romae orientem Caesarino gladio ferocisse. 
Sed tali dedicatore damnationis nostrae etiam gloria-
mur. Qui enim seit illum, intelligere potest non-
nisi grande aliquid bonum a Nerone damnatum».1 

Tertullián az üldözés hivatalos aktáira és fennmaradt 
följegyzéseire hivatkozik, melyek később elenyésztek. 
Másik híradása rövidebb: «Vitas Caesarum legimus, 
orientem fidem Romae pr imus Nero cruentavit» ; 2 

Suetoniuséval hangzik egybe. Tertulliánnak fentebb 
idézett helyét Eusebius szó szerint átvette, a kinél 
Nero mint «Tipwxoç aúxoxpaxópwv xrjç eiç xb 9-etov eùaejkiaç 

TïOAÉjitoç» és «^eoj ia/os èv xoîç jjiá/Uaxa np&xoç» szerepel.3  

Lactantius szeme előtt Tertullián lebeghetett, a mikor 
Néróról ír t ; de a történeti tényeket népregével tar-
kázza.4 Lukcsics József dr. 

Flinders Petrie kutatásai a Szinai félszi-
geten. (IV.) 

Az egyptomi chronológia. 

Mielőtt El. Petrie-nek az exodusra vonatkozó 
nézeteit ismertetnők, egy ép oly fontos, mint bonyo-
lult kérdésre kell kitérnünk : az egyptomi chrono-
lógia kérdésére. Az olvasók megnyugtatására előre 
kijelentjük, hogy eszünk ágában sincs mathematikai 
formulákkal, jelentéktelen királynevekkel, bonyolult 
dátumokkal türelmüket igénybe venni. Tisztán a 
legszükségesebb tudnivalók előadására szorítkozunk, 
melyeket ez idő szerint minden művelt embernek 
ismernie kell, ha csak halvány fogalmat akar is 

1 Tertullianus : Apologeticum, c. 5. 
2 Ugyanaz, Scrop., c. 15. — Mint apologeta csupán té-

nyekre hivatkozhatik, melyeket a császári udvar is ismert. 
3 Eusebius : Hist, eccl., II., 25. — V. ö. ugyanott, III., 

15., a hol Nero működését «•O-ec.E/ĵ ia» és »3-eo(j,axia» nevekkel 
jellemzi. — Petilianus szent Ágostonnál (c. 1. Petiliani, c. 
92.) Tertullián mondásaira támaszkodik. 

4 L. C. Lactantius Firmianus, 1. de mortibus persecuto-
rum (Hurter, SS. Patr. opusc. sel., vol. XXII., Oenip. 1873), 
c. 2. : Cumque iam Nero imperaret, Petrus Romani advenit 
et editis quibusdam miraculis, quae virtute ipsius Dei, data 
sibi ab eo potestate, faciebat, convertit multos ad iustitiam 
Deoque templum fidele ac stabile collocavit. Qua re ad Nero-
nem delata, cum animadverteret, non modo Romae, sed ubique 
quotidie magnam multitudinem deficere a cultu idolorum 
et ad religionem novam damnata velustate transire, ut erat 
execrabilis ac nocens tyrannus, prosiluit ad excidendum 
coeleste templum delendamque iustitiam et primus omnium 
persecutus Dei servos, Petrum cruci adtixit et Paulum inter-
fecit. Nec tamen abiit impune. Respexit enim Deus vexatio-
nem populi sui. Deiectus itaque fastigio imperii ac devolutus 
a summo tyrannus impotens nusquam repente comparait, 
ut ne sepulturae quidem locus in terra tam malae bestiae 
appareret. Unde illum quidem deliri credunt esse translatum 
ac vivum reservatum, Sibylla dicente, matricidam profugum 
a flnibus esse venturum, et qui primus persecutus est, idem 
etiam novissimus persequatur et antichristi praecedat ad-
vent um .. .» 

magának alkotni azokról a különböző nehézségek-
ről, melyekbe a bibliai tudománnyal foglalkozó bele-
gabalyodik, ha a mai történettudomány állítólagos 
vívmányait kritika nélkül elfogadja.1 

Az egyptomi királyok hosszú sorozatát Manetho,2 

sebenytai pap, II. Ptolomaeus (Philadelphus 285—246 
Kr. e.) alatt tette a görög világ előtt ismeretessé. 
Egészen az ő koráig a hellének Herodotos s az ab-
derai Hekataios regényszerű elbeszélésein kívül a 
régi egyptomiak történetéről mit sem tudtak. Manetho 
száraz királylisztái s egyes odavetett adatai a görö-
göket közelebbről sohasem érdekelték. Az egész mű 
bizonyosan elveszett volna, ha zsidók és 'keresz té-
nyek nem érdeklődnek iránta s a hitvédelmi fontos-
ságot fölismerve, nem kivonatolják. így történt, hogy 
Flavius Josephus,3 Julius Africanus és a caesareai 
Eusebius4 révén Manetho történeti művét kisebb-
nagyobb kivonatokban bírjuk, melyek, bár írás- s 
egyéb hibáktól csak úgy hemzsegnek, mindazon-
által az egykorú emlékekkel összevetve, a királyok 
sorrendjének megállapításában az egyptologiának 
eléggé meg nem becsülhető szolgálatokat tettek. 

Manetho az első egyptomi királytól Menes-től 
Dárius Codomannus-ig 31 uralkodoházat, dynasztiát 
számlál, melyekkel három kötetben (XÓJÍO?) foglal-
kozott. Az első kötet az első tizenegy dynasztiáról 
szólt. A második a nyolc következőt (XII—XIX.), a 
harmadik kötet a többit (XX—XXXI.) tárgyalta. 
Manetho beosztását bizonyos módosításokkal a mo-
dern történettudomány is magáévá tette.5 Mi egyp-
tomi ókornak nevezzük az első tizenegy dynasztia 
korát ; Egyptom középkora a XII., újkora a XVIII. 
dynasztiával kezdődik. Ez a beosztás magában a 
dolog természetében leli alapját. E három nagy idő-
szak föltűnő módon hasonlít egymáshoz. Mindegyik 
a birodalom nagyszabású föllendülésével, győzelmes 
hódításokkal veszi kezdetét; majd a hanyatlás kor-
szaka áll be. Az első dynasztiák uralkodóinak be-
szédes emlékei elnémulnak, olyannyira, hogy az 
egyes korszakok végéről már alig tudunk valamit és 
csak az új korszak uralkodóinak fényes épületei, 

1 Az egyptomi időszámításra vonatkozólag v. ö. E. 
Meyer : Aegyptische Chronologie (Abhandlungen der k. Pr. 
Akademie d. Wissenschaften) Berlin, 1904 ; ehhez 1. E. Mah-
ler : Das Siriusjahr und die Sothisperiode der Aegypter 
(Orientalistische Litteratur-Zeitung 1905. évf. 473—483 oo 
1906. évf. 34—40 oo.) Brestead : Ancient Records of Egypt, 
Chicago, 1906. vol. I. pp. 25—47. Fl. Petr ie : Researches, pp. 
16E-180. U. az, A History of Egypt,6 I. London, 1907. XVII. 
köv. ; 248-254. 11. 

2 Ma-en-thutj = Thot ajándéka = Hermodorus. Kiadásai 
között különös említést érdemel a Müller-féle (Fragmenta 
Historicorum Graecorum II, 511. kövv.); az ide tartozó iro-
dalmat 1. Wiedemann-nál : Aegyptische Geschichte, Gotha, 
1884. 121—132. 11. 

3 Contra Apionem I, 14. 
4 Clironicon I, cap. XX. sq. Migne, P. G. XIX. coll. 

182-200. » V. ö. Lindl, Cyrus, München, 1903. 29. 1. 
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diadalemlékei sejtetik velünk a birodalom új jászü-
letését. 

Biblikus szempontból nézve a dolgot, az első 
tizenhat dynasztia csak közvetve érdekel minket, a 
mennyiben tanúságot tesz az emberi civilizáció régi-
ségéről, a mi viszont következtetést enged az emberi 
nem korára. Persze, ha meggondoljuk, hogy Fl. Petrie, 
Morgan, Quibell és más tudósok kutatásai szerint 
Menes dynasztiáját még régibb királyok előzték meg, 
a mint azt főleg Abydosban föltalált sírjaik mutat-
ják,1 az ilyenfajta okoskodásoknak nagyon proble-
matikus az értékük. Sokkal fontosabb az ú. n. Hyksos, 
vagyis «pásztor királyok» kora, mely a XVII. dynasz-
tia idejét öleli föl. Ebben a korszakban vonul Ábra-
hám Egyptomba és itt kezdődnek a zsidók és egyp-
tomiak érintkezésének első nyomai.2 Ha m á r most 
a- biblia adatait az egyptoni történet kereteibe be 
akar juk állítani, szükségünk van megbízható egyp-
tomi chronológiára. Ezzel m á r Julius Africanus is 
tisztában volt s azért nem ok nélkül foglalkozott 
annyit Menetho chronológiájával. 

Sajnos azonban Manetho időtana alapján a biblia 
adatait chronológiai (időtani) megvitatás tárgyává 
tenni nem lehet, még pedig a ránk maradt szöveg 
hibás volta miatt nem. Szerencsére az egykorú em-
lékek között több régi királyliszta került elő, melyek 
alapján Manetho adatai nemcsak ellenőrizhetők, ha -
nem egyszersmind helyreigazíthatok is. 1. Ezek közül 
a legrégibb az ú. n. palermói kőfölirat, mely az 
első öt dynasztia királyainak, sajnos, töredékes jegy-
zékét adja évkönyvszerű alakban, időtani megjegyzé-
sek kíséretében. 2. Kr. e. 1500. tá ján Íródott a turini 
papyrus, mely szintén szakadozott állapotban 
marad t ránk. A benne foglalt királynevek főleg az 
egyptomi középkor dynasztiáinak időtana szempont-
jából birnak rendkívüli fontossággal. 3. III. Thutmose 
(1501—1447) korából való a Burton által fölfedezett 
s jelenleg Párisban látható karnaki fölirat, mely 
III. Thutmose 61 elődének nevét tartalmazza és fő-
leg a XIII—XVII. dynasztiák történetére nézve bír 
rendkívüli fontossággal. 4. I. Seti (1313—1292.) idejé-
ből való az általa emelt Abydosi emléktábla, mely 
76 királynevet tartalmaz Menes-től kezdve Sety-ig. 
A királyok jegyzéke nem teljes. 5. II. Bamessu 
(1292—1225.) idejében készült a Thunury sír jában 
talált ú. n. sakkarai királyliszta, mely 58 nevet tar-
talmaz Miebidos-tól (I. dyn. 6. királya) III. Bamessu-ig 
sok hibával és tömérdek kihagyással.8 

Bármennyire fontosak és hasznosak e király-
jegyzékek az egyes uralkodók sorrendjének meg-
állapítása szempontjából, időtani adataik bizony-
talanságánál fogva az egyptomi chronológia szabatos 
meghatározásánál egyszerűen cserben hagynának, lia 
oly csillagászati adatok nem állnának rendelkezé-

1 Fl. Petrie : A History etc. I, 1—9. 
a Heyes, Bibel und Ägypten, Münster. 1904. 87—104 11. 
3 Meyer, i. m. 103-105. 11. Wiedermann i. m. 73—79. 11. 

sünkre, melyek biztos kiindulási pont gyanánt szol-
gálhatnak. Ér t jük ezek alatt az ú. n. sothis-, avagy 
siriusperioduson alapuló időtani adatokat. 

A dolog megértéséhez szolgáljon az egyptomi 
naptár rövid ismertetése.1 Az egyptomiak időszámí-
tása 12 harmincnapos hóból és 5 betoldott napbó l 2 

álló napéven alapult, mely i lyenformán 3 0 x 1 2 + 5 = 
365 napot számlált. Ez az év, a mint minden m ű -
velt ember tudja, V* nappal rövidebb a valódinál. 
A Julius Caesar által a római birodalomban behozott 
naptár ezen úgy segített, hogy minden negyedik évben 
egy szökőnap betoldásával a támadt különbséget el-
tüntette. A régi egyptomiak csak III. Ptolomaeus 
(Euergetes 246—222.) idejében kezdtek szökőévek 
szerint számítani, mint ez a kanoposi decretumból 
i smere tes ; 3 egészen odáig a régi 365 napos év sze-
rint számítottak. Ennek az időszámításnak az volt a 
következménye, hogy polgári évük a valódihoz ké-
pest minden negyedik évben egy nappal elmaradt. 
Más országban egy emberélet alatt a dolog talán 
annyira föl sem tűnt volna, de nem úgy Egyptom-
ban, a hol az egész ország jóléte egy szabály-
szerű pontossággal minden évben visszatérő je len-
ségtől, a Nilus évi áradásától függött. Julius elején a 
folyó lassú áradása vehető észre; 15. és 20. között 
a víz rohamosan emelkedik, ettől kezdve egészen 
október elejéig bár lassan, de még mindig á r a d ; 
ma jd előbb lassan, végül rohamosan apad és med-
rébe tér vissza.4 Az egyptomiak észrevették azt is, 
hogy a folyó rohamos áradásának utolsó napja, 
július 20-dika egy asztronómiai jelenséggel esik 
össze : 2ô)ihç egyptomi nyelven Sopdet, azaz a Sirius-
csillag fölkeltével, mely e napon napfölkelte előtt az 
égboltozat keleti oldalán néhány percig láthatóvá lesz. 

Mondanunk sem kell, hogy a folyó rohamos 
áradásának s a szép, ragyogó csillag heliakus föl-
kelésének 5 összeesése a régi egyptomiak képzeletét 
erősen foglalkoztatta, és így nem csoda, hogy a j ó -
tevő áradást a csillagban székelő istenségre, neveze-
tesen Isisre vezették vissza/' mint annak okozójára. 
Az is természetes továbbá, hogy a csillag föltünésé-
nek napját ünnepnapnak tekintették, sőt Kr. e. több 
ezer évvel az ú j évet (Thot hó 1. napját) a Sirius 
föltünésétől számítolták. Persze, az új év napja csak 

1 Meyer i. m. 1—31. 11. 
2 = a£ jtév-s ai àr.a-fi|isvai. Kanoposi decretum 44. sor. 

Egyptomi nyelven : dua hriu ronpet «az év fölött levők». 
A mint Plutarchos : De Isidé et Osride c. művéből tudjuk, 
az egyptomi mythos szerint ezen az öt napon született Osiris, 
Horus, Isis, Typho és Nepthys V. ö. Budge : Egyptian Ideas 
of the future Life, London, 1899. p. 44. 

3 L. Mahaffy : A History of Egypt under the Ptolemaic 
Dynasty, London, 1898. 115. 1., a ki azonban azt hiszi, hogy 
az egyptomi papok ezt a reformot nem fogadták el mind-
nyájan. 

4 Baedeker : Ägypten,6 1906. XLVIII. 1. 
5 Erről 1. Ideler : Handbuch d. mathematischen u. techni-

schen Chronologie, Berlin, 1825. I, 51. köv. 11. 
6 Meyer, i. m. 13. 1. 
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négy évig esett a csillag fölkelésének nap já ra ; mái-
négy év múlva a Sirius heliakus fölkelése Thot 
másodikára esett a be nem toldott szökőnap miat t ; 
8 év múlva az új év 3-ik, 12 év múlva az új év 
4-ik napjára, végre 3 6 5 x 4 = 1 4 6 0 év múlva az új év 
ismét Thot elsejével esett össze. Ezt az 1460 évi idő-
közt sothisperiodusnak nevezzük. Az egyptomi chro-
nológia megállapításában a sothisperiodus óriási 
szerepet játszik, a mint azt következő cikkünkben 
bővebben ki fogjuk fejteni. Kmoskó Mihály dr. 

A magvar katholikus egyházi vagyon jellege.1 

A magyar katholikus egyházi vagyon jellege 
jogtörténeti kérdés. Ismertetését követeli az a köz-
életbe ujabban belédobott szólam, mely, a mióta 
autonómiánkról s nevezetesen a kormány kezelése 
alatt levő katholikus alapjaink kiadatásáról van szó, 
folyton emlegeti egyházi javaink állami eredetét, 
mint ezen alapok autonómikus kezelésének aka-
dályát. 

Miután pedig nekünk magyar katholikusoknak 
hosszú időn át nem a legerősebb oldalunk volt az 
éberség, legalább a tekintetben nem, hogy az elle-
nünk a történeti igazság rovására terjesztett sokféle 
személyi és tárgyi előítéletet eloszlatni iparkodtunk 
volna, szinte a közvéleménybe ment át a lassan, a 
folytonos ismételgetés által nézetté változott szólam, 
hogy katholikus alapjaink s a mikből azok keletkez-
tek, egyházi javaink állami eredetű birtok. 

Szerencse, hogy a jogtörténeti tények elbírálásá-
nál nem a tetszetős szólamok, hanem a történeti 
adatok határoznak s hogy a multat senki kedve 
szerint meg nem változtathatja. Ezek a történeti ada-
tok ugyanis nyilvánvalóan bizonyítják, hogy egyházi 
javainkat állami eredetű, ennélfogva az állami hata-
lom által le is foglalható vagyonnak mondani a leg-
nagyobb jogtörténeti tévedés, a mi a tévedések sorá-
ban csak fölmerülhetett. 

Egyházi vagyonunk jogi természetének ismer-
tetésénél messzire vezetne annak jelen állagában való 
kialakulását, a különféle jogcímeket, a minő a vétel, 
magánadományok, cserék stb. részletezni. De nem 
is szükséges; elég ismerni egyházi vagyonunk kelet-
kezését szent István király alatt; az ő adományai az 
első egyházi birtok, mely alapját képezi egyházi 
vagyonunk állagának a mai napig. 

Micsoda vagyonból adományozta meg szent Ist-
ván az egyházat, miből állította föl a püspökségeket? 

Ezt a tényt oknyomozó történetíróinknál kell 
tudakolnunk. Katona István, beszélvén a szent István 
által alapított püspökségek és apátságok birtokáról, 
fölveti a kérdést : honnan volt szent Istvánnak ehhez 
szükséges költsége és földje? S feleli: Magyarország 

1 Elmondtam a katholikus nagygyűlésen szeptember 
15-én. Szerk. 

nagy része képezte birtokát, melyből mások jogainak 
sérelme nélkül szabadon adományozhatott.1 

Szalay László szerint: István mind a magáéból, 
mind Koppány, Gyula, Keán, Othum legyőzetése 
után a hadi zsákmányból látta el adományokkal az 
egyházat.2 

Lányi-Knauz szerint: Az alap, melyből az egy-
házi javak folytak, a magyar fejedelmi család hon-
osztályi örökségében foglaltatott.8 

Pauler Gyula ekkép részletezi a dolgot: István 
a primás székhelyéül Esztergomot, a világi fejede-
lem lakását, választá. Délkeletre Esztergomtól, a 
Duna-Tisza-köz egyik sáros vidékén, szintén az 
Árpádok családi birtokán, feküdt Kalocsa, ide is 
tervezett püspökséget . . . a veszprémi püspökség 
területén feküdtek az Árpádház legnevezetesebb bir-
tokai s azért lőn az mintegy a királyi család házi 
püspöksége.4 

Porubszky szerint: Magyarország nagyobb része 
az Árpádház tulajdona volt. Ebből adományozván 
szent István s utódai az egyházaknak, ezek birtokai 
csak úgy magánjellegű s nem állami eredetű ado-
mányok, mint bármely privát nemesé, kinek őseit 
jószággal jutalmazták meg sajátjukból az árpádházi 
királyok.5 

Ime a forrás, melyből egyházi vagyonunk ere-
detét vette : az Árpádház családi birtoka. Ebből 
alapította szent István a püspökségeket, a mint 
utána például Almos herceg családi vagyonából ala-
pította a dömösi prépostságot, I. Géza király a 
garamszentbenedeki apátságot s így tovább. Állami 
vagyonból nem is alapíthatta, mert állami vagyon 
akkor nem létezett. 

1 Katona: Hist. Grit. Regum Hung. 1779. I., 117. 1. «Cer-
tum est opulentissimos esse tum episcopatus, tum abbatias, 
quas S. Steplianus excitavit. Unde vero tanti suppetebanl 
illi seu sumtus, quibus tot aedes sacras et coenobia statu-
eret, seu fundi, quos iis in dotem addicerat? Fatendum sci-
licet est, magnam Ilungariae partem ita S. Stephanum pos-
sedisse, nullius ut iuribus obnoxiam libere donare poluerit. 
Arpadum certe fecisse quidem aliquas donationes, quoties 
novas terras occupavit, apud Anonymum legimus; maximam 
tamen partem sibi suisque posteris utendam reliquisse, tum 
ex eiusdem Anonymi de donatis pluribus terris silentio, tum 
ex laudatis S. Stephani fundationibus, quas ex alieno non 
fecerit, colligimus. Ipse Carthuitius, habuisse S. Steplianum 
suos proprios fundos aperte his verbis innuit: Coeperunl 
enim urbes eins desolare, praedia vastare, possessiones de-
praedari, servos caedere.» — Árpád birtokairól értekezik 
Karácsonyi János, Csánki : Árpád és az Árpádok emlékmű-
ben. 1908* 137. 1. 

2 Szalay : Magyarország története. 1852. I., 107. 1. — V. ö. 
a somogyi királyi birtokról. Katholikus Szemle 1906., 26. 1. 

3 Lányi-Knauz : Magyar Egyháztörténelem. 1866.1. 388. 1. 
V. ö. Karácsonyi : Szent István király élete. 1904. 29. 1. 

4 Pauler : Magyar nemzet története az Arpádházi kirá-
lyok alatt. 1893. I. 40. és 53. 1. 

5 Porubszky : A magyarországi katholikus püspöksé-
gek, káptalanok, plébániák, zárdák javainak jogi jellege és 
alanya. 1871. 21. 1. 
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A tényállás megértése céljából vissza kell ma-
gunkat képzelnünk a X. s a XI. század sajátszerű 
és a maiaktól teljesen elütő viszonyiba. A honfog-
laló nomád magyar nép, talán kétszázezeren, elfog-
lalta ezt a földet, természetesen nem a mai kulti-
vált állapotában, hanem úgy, a hogy azt az erre 
vonuló vándornépek itthagyták : őserdőségeket, mező-
ségeket, mocsarakat, fit ütötte föl sátrait, vadászattal, 
halászattal és hadi kalandokkal foglalkozva. 

Az elfoglalt területet a vezér és a nemzetségek 
között osztották föl úgy, hogy emlékeink tanúsága 
szerint az egész föld az Árpád-család és a 108 nem-
zetség magánbirtokát képezte. Állami szervezetről 
vagy állami birtokról beszélni ná lunk abban az 
időben nem volna egyéb, mint a mai fejlett jogvi-
szonyaink átvitele az ősi primitiv korba. 

Az állam, mint az összességtől különálló egység, 
mint az összesség érdekében működő organizmus 
mond ja Timon — a középkori népek képzetében 
még hiányzott.1 De a királyt sem annak nézték, 
mint ma. Az államélet fejletlenségének e korszaká-
ban — folytatja ugyanaz — a királyra átszállott 
hatalmat nem úgy fogták föl, mint egyetemes köz-
jogi alapon nyugvó közhatalmat, melyet a király 
az összesség érdekében gyakorol, mely a királyra az 
összesség érdekében ruháztatott át, hanem inkább, 
mint a király személyes hatalmát, mint az ő magán-
hatalmát.2 

Egészen más jogi élet volt tehát ná lunk akkor, 
mint m a ; más viszonyok, más intézmények, más 
emberek. A kétféle, királyi családi és a nemzetségi 
magánbir toknak megfelelően volt királyi és nemzeti 
hadseregünk és a király ha ta lma is birtokával nőtt 
és gyengült ; innen származott például II. Endre 
gyengülése, pénzzavarai, midőn családi javainak 
nagy részét elosztogatta s viszont III. Béla tekintélye, 
ki megkapta a francia királyleányt feleségül, mivel 
igen tetemes magánvagyonnal rendelkezett. 

Az Árpádház családi magánvagyonából adomá-
nyoztatván egyházi javaink, azok semmi cimen állami 
eredetű javaknak nem nevezhetők. Azért mondhat ta 
szent István törvénykönyvében: az egyházi javak 
akként állnak a király oltalma alatt, mint a többi, 
a saját örökségéhez tartozó javai s ezért nevezi a 
tihanyi oklevél a monostornak adományozott terü-
leteket «királyi réteknek», «királyi erdőknek».3 

Karácsonyinak, eme kor specialistájának, a 
veszprémvölgyi apácák oklevelén alapuló meggyő-
ződése, mint tudom, az, hogy első királyaink leg-
nagyobbrészt nem (akkoriban csekély értékű) ingat-
lanokat adtak az egyháznak, hanem csak szolgákat 
s ezekkel együtt, mint függelék jött a föld is. Később 
a XII. századtól kezdve az egyház maga is szerzett, 

1 Timon : Magyar alkotmány- és jogtörténet. 1903. 106.1. 
s U. ott 107. 1. 
3 Marczali : A magyar történet kútfői. 1902. 69., 77., 

82—3. 1. 

úgy hogy az egyházi javak fele nem adomány, hanem 
szerzemény. 

így állván a történet tanúsága szerint a kérdés, 
légből kapta állítását Acsády, midőn a szent István-
kori püspökségekről szólva, í r j a : «Az anyagi alapot, 
a fekvő vagyont a király adta, ki a rengeteg ál lam-
jószágból bőkezűen juttatott az egyháznak».1 Se 
államjószág, se rengeteg államjószág akkor nem lé-
tezett ; ilyesmi csak később, a szent korona fogalmá-
nak fejlődésével az Anjouk-kora felé kezd jelentkezni. 

Legkülönösebb volt azonban Deák Ferenc téve-
dése, kinek talán leginkább köszönhető, hogy egy-
házi javainkról mint állami eredetű javakról elter-
jedt szólam közkeletűvé lett. 1848 augusztusában 
tárgyalta a képviselőház Eötvös kultuszminiszter 
javaslatát a közös iskolák fölállításáról. A protes-
tánsok ellene voltak, mivel féltették iskolai alapít-
ványaikat. Ekkor Deák, az igazságügyminiszter, a há-
borgók megnyugtatására kijelentette, hogy az állam-
nak nincs jogában lefoglalni az alapítványokat. 
De — így szólt folytatólag — ne hasonlítsa senki 
össze a protestánsok alapítványait a katholikus ala-
pítványokkal, «miután — úgymond — ezeknek nem 
csekély része a status javaiból adatott már ki István 
által azon jószágokból, a melyeket a status közszük-
ségeinek fedezésére rendeltek eleink akkor, mikor a 
jószágokat fölosztották».2 

Status, a status közszükségei, statusjavak Árpád 
korában, a halászó és vadászó nép körében, mekkora 
anachronizmusok ! A jó Deák Ferenc a saját korá-
nak, a mult századnak állami viszonyait áthelyezte 
Árpádék korába, a kik pedig azon voltak, hogy a 
népet elsőben is állandó lakáshoz és foglalkozáshoz 
szoktassák. 

Egyházi javaink állami eredetét így bizonyítani 
nem lehet. Azért ú jabban azok, a kik alapjainkat 
mégis állami vagyonnak szeretnék minősíteni, más 
utakat követnek. Három ilyen okirat került eddig 
forgalomba, mely a katholikusokat jogos tu la jdo-
nukból kiforgatni a k a r n á : az 1870-iki képviselőház 
által alapjaink jogi természetének megvizsgálására 
kiküldött bizottságé, a második autonómiai kon-
gresszussal közölt félhivatalos «Memorandum» és a 
Lukács György kultuszminiszter által kiadott s alap-
ja inkról szóló törvénytervezet.3 

Miben áll ezeknek a módszere? Mint Günther 
Antal, mostani igazságügyminiszterünk, az «Autonó-
miáról» írt klasszikus monográf iájában 4 annak ide-
jén részletről-részletre kimutatta, abban, hogy alkot-
mányunk és vagyonjogi fejlődésünk teljes nem isme-

1 Acsády : A magyar birodalom története. 1903. I. 88. 1. 
2 Aldor: Deák Ferenc élete. II. kiadás. 170. 1. 
3 Lásd erről kimerítő tanulmányomat Religio 1906. 

39. s. k. 1. 
4 Günther : Die katholische Autonomie in Ungarn. (Sepa-

ratabdruck aus dem «Archiv für katholisches Kirchenrecht».) 
1901. Mainz. 
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résével, vagyonunk természetének megítélésére a mi 
fejlődésünktől teljesen elütő, teljesen idegen német 
jogi elméleteket alkalmaznak. Ez pedig nagy tévedés. 
A német vagyonjog a hűbéri jogon fejlődött, nálunk 
nem ; míg ott a vagyon az alhűbéresek kezébe ha-
szonélvezetre és visszavonhatólag került, addig ná-
lunk a vezér és a nemzetségek birtokának jogalapja 
a foglalás, a teljes és érinthetetlen magántula jdon. 

A mit tehát az egyház akkor a királyi család 
magánbir tokából kapott, az a szállásbirtok természe-
tével bírt, az az egyháznak visszavonhatatlan, még 
maga a király által sem visszavehető, se más célra 
jogosan nem fordítható magántulajdonát képezte. 
S ez a természete egyházi vagyonúnknak végigvonul 
összes régibb törvényeinken, kifejezést nyer a Tri-
par t i tumban is, a mint ezt Günther említett könyvé-
ben régi magyar jogunk ritka ismeretével kimutatta. 

Tehát ezzel az ujabb, ránk nem illő módszerrel 
sem lehet egyházi javaink állami eredetét és termé-
szetét kimutatni.1 

Ilyen vagyonból keletkeztek a kormány kezelése 
alatt álló katholikus alapjaink és alapítványaink is, 
ennélfogva mint Apponyi Albert gróf és Apáthy 
István a képviselőháztól annak idején kiküldött bi-
zottság tagjai kimutatták,2 azok sem lehetnek más 
természetűek, mint egyházi vagyonunk maga, a mely-
ből keletkeztek. 

Összegezve a mondot takat : egyszerűen mesebe-
széd és történelemellenes állítás az, ha valaki egy-
házi vagyonunkat állami eredetű jószágnak mondja . 

A mi nevezetesen alapitványainknak az aulono-
mia részére való kiadatását illeti, mint Günther dr. 
világosan bizonyította,3 az az 1848. évi III. t.-cikk 
változtatása nélkül történhet ; a mai miniszteri keze-
lés csak ideiglenes expediens a főkegyűr részéről, mi 
kitetszik abból, hogy alapjaink soha sem foglaltattak 
állami költségvetésbe s ma is a királytól, mint fő-
kegyurtól, kinevezett ellenőrző bizottság felügyel 
kezelésükre. 

Tisztán áll tehát a mi jogi helyzetünk, azt szó-
lamokkal és idegen, hamis jogi elméletekkel elho-
mályosítani nem lehet. Javaink nem állami eredetű 
vagyon, hanem a királyi család magánvagyonából 

1 Legújabban Ágoston Péter írt egyházi javaink állami 
eredetéről. (Huszadik Század. 1908. 180. 1.) Jogtörténeti fejlő-
désünket se nem ismeri, se nem kutatja ; pozitiv adatok nél-
kül, tücsköt-bokrot összekeverve, okoskodik. Úgy gondolja: 
a király nem volt jogosítva az ország tulajdonát képező java-
kat elidegeníteni s mivel ezt hiszi, neki támad az egyház 
tulajdonjogának. 

2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi ala-
pok és alapítványok jogi természetének megvizsgálására a 
képviselőház 1880. szeptember 30. üléséből kirendelt bizott-
ság előadóinak, gróf Apponyi Albert és Apáthy István orszá-
gos képviselőknek jelentései. Budapest, 1883. Kiadta a Szent-
István-Társulat. 

3 Günther i. müve 28. 1. — Túri : A főkegyúri jog és az 
autonomia. 1907. 39. 1. 

adományozott s későbbi szerzeményekkel gyarapított 
jószág, teljesen olyan természetű, mint bármely ma-
gánembernek helyes jogi cimen szerzett magán-
vagyona. Olyan vagyon, melynek századokon át nem-
zetünk s kul turánk látta a legnagyobb hasznát s 
látja ma is. 

Til takoznunk kell tehát a tudomány nevében régi 
hazai jogi fej leményeinknek idegen elméletek állal 
való meghamisítása s a mai fejlett történeti ismere-
teinkkel ellenkező hamis szólamok terjesztése ellen. 
Mi katholikusok tiszteljük mások vagyonát, tisztel-
jék a mienket is. A mesterségesen felidézett eszme-
zavarnak egyszerre véget vethetne a katholikus auto-
nomia életbeléptetése, a jogkörök törvényes rende-
zése, a mit kellő érdeklődéssel s eleven ügyszeretet-
tel el is érhetünk. 

D e r V e r n i c h t u n g s k a m p f g e g e n d a s b ib l i s che j r 
C h r i s t u s b i l d . Von dr. Ignaz Rohr, Prof. an der Univ. . 
Strassburg. Münster. 1908. 39. 1. Ára 60 fillér. 101 

Ersatzversache für das biblische Cliristusbild. Von 
dr. I. Rohr. Prof. an der Univ. Strassburg. Münster. 
1908. 42 1. Ára 60 fillér. 

Az okos német theologusok mindenre találnak 
módot és a kebelükben eszméket termelő keresztény-
ellenes áramlatnak folyton a sarkában vannak. Tudjuk, 
hogy az apró német egyetemek protestáns tlieológusai, 
élükön Berlinnel, vezetnek a racionalizmusban ; onnan 
indul ki az evangéliumoknak minden oldalú támadása, 
a kinyilalkoztatás, a csoda elmagyarázása, az őskeresz-
ténység naturalizálása véghetetlen sok változatban ; úgy 
hogy el lehet mondani, hogy a mint a mondabeli Salur-
nus fölfalta saját gyermekeit, akként a protestantizmus 
is alaposan végzett a katholicizmus ellen egykor kiját-
szott s istenitett bibliájával. 

De a katholikus theologusok is tudják kötelessé-
güket. Nem kevésbbé mozgékonyak és munkásak s 
iratra irattal, támadásra védelemmel felelnek azonnal. 

Ebből a zsánerből való a fenti két füzet. Johann Nikel 
és Ignaz Rohr, az előbbi a breslaui, a másik a strass-
burgi egyetem tanára, mindkettő biblikus, «Biblische 
Zeitfragen» cimen brosura-ciklust indítottak meg, mely-
ben sorban tárgyalják a modern ó- és újszövetségi 
kérdéseket, nagy tudással, de apróbb füzetekben, miután 
tudvalevőleg ilyeneket hamarább átolvas a nagyközön-
ség, mint vastag köteteket. 

És milyen megindító hatással van az ilyen füzet, 
természetesen hozzáértő és írni tudó férfiútól megírva ! 
Röviden, de alaposan ismertetve vonulnak el az olvasó 
szemei előtt a támadók, bemutatva nézeteik és főbb 
érveik egymás után ; egyik azt mondja, a másik az 
ellenkezőt, a harmadik még ellenkezőbbet. Az olvasó 
az ismertetőnek hosszabb cáfolata nélkül is önként jő 
a gondolatra : hisz ezek az emberek nem a történelemből 
merítenek, hanem a levegőből beszélnek ; hiszen ez 
nem tudomány, hanem fantázia 1 Az eredmény pedig 
ellenkezője annak, mint a mit a támadók céloztak; az 
olvasó megerősödése hitében. Mit is hinne nekik, mikor 
egymást cáfolják ? 
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Az első fűzet ismerteti azokat a kísérleteket, melyek 
az utolsó másfél százév alalt az evangéliumi Jézusból, a 
megtestesült Istenfiából, közönséges embert s az evan-
géliumi csodás történetből legendát alkotni iparkodtak. 
Reimarus (1774), Lessing. Bahrdt, Venturini, Paulus, 
Schleiermacher, Strauss, Renan, Bruno Bauer, Kalthoff, 
William Smith nézetei kerülnek tárgyalás alá. Ezek a 
főbb irányok képviselői ; a többi nacionalisták, a kik 
ma szerepelnek a destruktiv irodalomban, mind ezek 
egyikére-másikára vezethetők vissza, mert hiszen a 
tévedhetésnek is vannak halárai. 

A másik füzet még érdekesebb. Mig az előbbinek 
irói csak azt mutogatták: mi nem volt Jézus? a másik 
füzet bemutatja azokat a kísérleteket, melyek annak 
kimutatásán fáradoznak, hogy, ha nem az volt Jézus, 
a minőnek az evangéliumok hirdetik, mi volt tehát ? 
Három csoportba osztja a kísérletezőket: 1. «Das 
liberale Christusbild», 2. «Das eschatologische Christus-
bild» és 3. «Das Christusbild der modernen Kultur-
strömungen». Az elsők szerint Jézus szeretetet és szelíd-
séget hirdetett, szóval jó ember volt. Semmi egyéb. 
A második csoport szerint a zsidó ábrándoknak hó-
dolva Isten országát a közeli világvégével hirdette, de 
csalódott. A harmadik csoportba a szocialisták, Tolstoi, 
Chamberlain Jézusa tartozik, ez utóbbi tudvalevőleg 
Jézus zsidó voltát megtagadva áriának, talán épen 
germánnak mondotta, mert, hogy oly erővelteljes volt 
egyénisége. 

Nagyon szép szerzőnek e következtetése : «So 
leidet schliesslich auch dieser Chamberlainische Ersatz-
versuch — wenn auch nicht im gleichen Grade — an 
demselben Fehler, wie die anderen : Sie können allen-
falls einen momentanen oder zeitweiligen Erfolg Jesu 
erklären, aber nicht das Riesenwerk, das er geschaffen, 
Sie machen es begreiflich, dass er der Liebling der 
einen oder andern Menschenklasse ward; aber können 
keine Lösung der Frage geben, wie er allen alles wurde, 
wie er mit jeder redlichen Bemühung um das Wohl 
der Menschheit gewisse Züge gemein hat, aber mit 
keiner sich identifiziren lässt. Sie geben keinen Auf-
schluss darüber, wie er, in obskurem Lande und klei-
nen Verhältnissen aufgewachsen, ein geistiges Reich 
zu schaffen vermochte, das an Ausdehnung seines-
gleichen nur im impérium Romanum hatte, an Dauer, 
Nachhaltigkeit der Wirkung und Universalität der An-
passungsfähigkeit zugleich ohne Konkurrenten blieb. 
Hier reichen die Fähigkeiten eines Philantropen oder 
Asketen oder feinfühligen Eklektikers nicht mehr aus. 
Der Erfolg weist über menschliches Können hinaus 
und eine erschöpfende Erklärung geben nur die Evan-
gelien, wenn man ihr Zeugnis von Christus hinnimmt, 
ohne zu drehen und zu deuteln : Jesus Menschensohn 
und Gottessohn zugleich». (42. 1.) 

Vagy elfogadjuk az evangéliumi Jézust s akkor 
megértünk mindent, vagy nem fogadjuk el s akkor 
örök talány előtt állunk, melynek nincs megfejtése. Ez 
az itt ismertetett «Leben-Jesu-Forscher»-ek tanúsága. 

* 

Kálvin a magyar protestánsok között. III. 
Miként a «Protestáns Egyházi és Iskolai Lap», akként 
a «Sárospataki Református Lapok» is, augusztus 30. 

számában fölemeli szavát a Zoványit védő pozsonyi 
lutheránus theologusok ellen. 

Azért érdekes ez főkép, mert Kálvint a haladó 
történeti kutatás ellen a régi meggyökeresedett egyházi 
fölfogás nevében védik, de sohasem emelnek szót az 
ellen, ha theologusaik Jézus Krisztust a régi protestáns 
nézet ellenére istenségéből kivetkőztetik. Ilyet ezekben 
a lapokban még nem olvastam. Mert hát ők nem — 
emberimádók. 

Az előbbi lapnak védekezését hallottuk már. A kü-
lönben agyongázolt tekintély elvére kénytelen támasz-
kodni, hogy védhesse a régi fölfogás szerint való Kál-
vint. Halljuk mosta «Sárospataki Református Lapok»-at. 
Ez is nagyon mulatságosan felel a pozsonyiaknak s az 
«elv» jelentőségéről eddig csak a liberális politikában 
hallott új elméletet állít föl. 

«Önök — így szól a pozsonyiakhoz — tekintet nél-
kül a fenforgó körülményekre, megengedhetetlennek 
tartják, hogy a kálvinista egyház elvethesse Zoványi 
Kálvin-rajzát s nagy reformátorunk bepiszkolását illő 
néven nevezhesse, mert szerintök mindez beleütközik a 
gondolatszabadság szent elvébe. Pedig önöknek mód-
jukban állt kellő információt szerezni a kiadás körül-
ményeiről . . . Ha önök a kiadás körülményeinek isme-
rete alapján is azt merik állítani, hogy a magyar refor-
mátus egyháznak Zoványival szemben követett eljárása 
a protestáns lelkiismeretszabadság llagráns megsér-
tése, — mi viszont nem átalljuk azt állítani, hogy az 
önök eljárása egyszerűen az elveken való lovaglás. 

Önök szerint az elv minden körülmények közt 
szent és sérthetetlen. De hiszen ha ez állana, akkor . . . 
a vadásznak nem szabad a vérengző vadadt lelőnie, az 
életükben és egészségükben fenyegetett embereknek nem 
szabad a veszett kutyát leütniök, mert ez — ha az elvek 
lovagjainak igazuk volna — az állatok iránt tartozó 
humanitás megsértése s ez ellen az állatvédegylet tagjai 
joggal tiltakozhatnak. A romlott, züllött gyermeket, a ki 
nekünk anyagi és erkölcsi kárt okoz, nem szabad meg-
fenyíteni, mert Rousseau és Pestalozzi szelleme ez ellen 
tiltakozik. Ime, ilyen következtetésekhez jutunk, ha az 
elvet szentnek és sérthetetlennek nyilvánítjuk, ha az 
elvet célnak, nem pedig eszköznek tekintjük. Ide jutnak 
Prinzipienreiterei-ukkal a pozsonyi tanár urak is ; az 
elv, a gondolatszabadság szent elve nekik is cél lett, 
holott más azt csak eszköznek tekinti. Mit akarunk 
ugyanis a gondolatszabadság hangoztatásával, követe-
lésével elérni ? Az igazságot ! Mit veszélyeztetünk tehát, 
lia a gondolatszabadság elvét öncéllá tesszük, a mely-
nek minden egyebet alárendelni tartozunk? Az igazsá-
got ! Igenis, a gandolatszabadság elvénél van egy még 
nagyobb úr, a melyet tisztelnünk, van egy még nagyobb 
cél, a melyet szolgálnunk kell: ez az igazság!» 

Nagyszerű! Mint az utolsó kijelentésük mutatja, a 
sárospataki urak egyáltalán nincsenek tisztában az elv 
jelentésével, mikor azt az igazsággal szembeállítják. Ha 
az elvnél is van nagyobb úr s ez az igazság, minek 
tartják akkor az elvet? Hamisságnak, vagy minek? 
Sohasem hallottam protestáns író szájából, hogy a 
gondolatszabadság elve nem vol na igaz. És aztán még mi 
következik ebből? Az, hogy Zoványi rajza hamis, de a 
protestáns konvent fejeinek Kálvinról való régi fölfo-
gása igaz. Ez volna a lap szerint az az igazság, mely 
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az elvnél is nagyobb úr. Szóval az az igazság, a mit 
a konvent vezetői mondanak. Mióta kezdenek a protes-
tánsok így beszélni, illetőleg maguknak — régi elveik-
nek --r így ellentmondani? Minek tehát ez a kertelés? 
Mondják ki csak nyiltan, hogy biz az egyházi egységet 
csak tekintéllyel lehet föntartani, nagyobb úr az náluk 
is, ha kenyértörésre kerül a dolog, a hires szabad 
vizsgálati elvnél is. A nyájat e szerint csak a konvent 
fejei tarthatják össze. 

Természettudományi levelek• 

XIII. 

Kedves Barátom ! Az örök anyag és az ősnem-
ződés, a monista világnézet két támoszlopa, a mon-
dottak szerint merő spekuláció, melyet természettu-
dományilag bizonyítani nem lehet. Mégis ragaszkod-
nak hozzá, mivel, úgy mondják, világnézetük föl-
építéséhez szükségük van rá. Csakhogy a komoly ter-
mészettudomány így nem szokott beszélni, mivel 
adatokra s nem levegőre épít. Ha tehát ennek da-
cára a haeckelizmus oldalán nagy lármával hirde-
tik, az csak annak a jele, hogy lármával és nagy 
hanggal akarják elpalástolni állításaik ürességét. 

Még van ezenfelül Platenak két állítása, mellyel 
a monizmust megtámogatni iparkodik, de ez is éppen 
olyan értékű, mint az előbbi két tétele. Tagadja, 
hogy a természetben volna célszerűség, szerinte 
csupán a Darwin-féle «kiválasztás», az alkalmazkodás 
létezik és állítja továbbá, hogy a monista csak ter-
mészettörvényeket ismer, melyek «öröktől fogva van-
nak és áttörhetetlenek», ezek tulajdonkép a moniz-
mus istene. 

Van valami igaz és valami nem igaz ezekben az 
állításokban, a keveréket aztán a monizmus javára 
kihegyezi, a miből szintén nem lesz igazság. A ter-
mészetben t. i. célszerűség is, meg alkalmazkodás is 
észlelhető, de ezek kiegészítik s nem zárják ki egy-
más t ; az pedig, hogy úgy állanának egymással szem-
ben, mint tűz és víz, mesebeszéd. Vannak továbbá 
természettörvények is, hogy ne volnának, hiszen ter-
mészettudomány is csak azért lehetséges, mert van 
a természetben törvényszerűség; de a mit azonfelül 
állít, hogy ezek a törvények öröktől fogva vannak, 
azt nem mint természettudós, hanem mint a Virchow 
által oly erősen megbélyegezett materialista dogma-
tizmus hive állítja, a tapasztalatokra támaszkodó ter-
mészettudós ugyanis ilyesmiről nem tud semmit. 
A mi pedig e törvények átlörhetetlenségét illeti, ha 
ezzel, a mi több mint bizonyos, a sanda mészáros 
módjára, a teremtés és a csoda ellen akar állást 
foglalni, az, mint mindjár t meglátjuk, egyszerű félre-
értés. 

A természetben nagyban éppen úgy, mint leg-
apróbb lényeiben a célszerűség és célratörekvés oly 
szembetűnő jelenség, hogy Aristoteles óta azon alap-
szik az Isten léte bizonyításának legnépszerűbb érve: 

a céltani érv. Annyira közismert és nyilvánvaló ez 
a dolog. A kis embryo már magában rejti az egész 
tervet, a mivé fejlődni fog; szervezetének valamennyi 
egyes része kölcsönös kiegészítéssel az egész céljára 
alakul, úgy, a mint kell. Bámulatos berendezésű 
szerv pl. az emberi szem vagy fül, mesterien össze-
állítva és kifejlődve az optikai és akusztikai törvé-
nyek összes kívánalmai szerint. A legkisebb féreg is, 
melyet csak mikroszkópon szemlélhetünk, remek 
egységes szervezetet képez élete céljára. Hát még az 
égi mechanika, az égi testek pályáinak berendezése ! 
Mädlert számításai Isten dicséretére ragadták, mikor 
látta, miként van ott minden, mint a szentírás mondja, 
súly, szám és mérték szerint berendezve. Francé 
Rezső ép most közöl hosszú tanulmányt a termé-
szeti célszerűségről, mely szerinte a kiválogatódás 
elméletének megdöltével a tudósok között mind-
jobban hódít, miután belátják, hogy a véletlen nem 
lehet alkotó erő. Annyira megy, hogy a célsze-
rűség megmagyarázására mindennek lelket tulajdonit 
s azt mond ja : akár materialisták, akár pedig ener-
gisták vagyunk, arra az eredményre kell jutnunk, 
hogy valóban kielégítő természet- és életmagyarázat 
ma már a «lélekkel ellátott anyag» fogalma nélkül 
(panpsychismus) lehetetlen. (Termt. Közlöny aug.— 
nov. pótfüzete. 1908. 81. 1.: Lamarck elméletének 
hatása az u jabb élettudományban.) 

Platet megtévesztette az, hogy ő a lényekben 
valami absolut célszerűséget gondol, mely teljesen 
független a külső föltételektől s mely mindig a leg-
célszerűbbet hozza létre. Ez tévedés, mert a célsze-
rűség a lényekben is viszonlagos, külső módosító 
körülményektől függő s ha ezek nem kedvezők, vagy 
ha éppen az organizmust kedvezőtlen, sőt természet-
ellenes körülmények közé sodorjuk, reagálása nem 
lesz mindig a célnak megfelelő. 

Az alkalmazkodás továbbá, mint szintén termé-
szeti tényező jelentkezik, de csak azon határok kö-
zött, a melyeket a szervezet természete s belső terv-
rajza megenged; ha a külső viszonyok befolyása 
azon túlmenő, az organizmus inkább elpusztul, de 
nem alakul át. S én azt gondolom, hogy éppen az ál-
latokkal és növényekkel foglalkozó tudósok, valamint 
a chemikusok láthatják legvilágosabban a természet-
ben s egyes lényeiben uralkodó ezt a célszerűséget; 
ők rendelkeznek, ha látni akarnak, a legerősebb ér-
vekkel a nagy Ész munkája mellett, mely a termé-
szet lényeinek berendezésén nyilatkozik. Azért legna-
gyobb tudósaink mindig istenhivők voltak. 

De hát, veti ellen Plate, miért mondjuk a k k o r a 
Földet siralomvölgynek, ha rajta minden olyan 
célszerűen van berendezve? A siralomvölgy elne-
vezést nem a természettudomány, hanem a keresz-
tény aszkelika honosította meg a világban s nem is 
a természeti célszerűség tagadását akarja ezzel jelezni, 
hanem jelen pályafutásunk viszonyát fejezi ki a túl-
világhoz. Azt jelenti e szó, hogy jelen életünk küzdés, 
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szenvedés és érdemszerzés ideje, mert nem itt vég-
ződik minden. Erre a kinyilatkoztatás tanított meg 
s nem a fizika : egy más nézőpont az tehát, melyet 
a fizikus is tudomásul vehet s lia az erkölcsi vi-
lágrendet megérteni akarja, tudomásul is kell vennie; 
de mint fizikus, a saját területén, vele a természeti 
célszerűség ellen nem érvelhet. 

Igen, a keresztény theodicea vet tulajdonkép tel-
jes világosságot földi viszonyainkra, az érteti meg 
velünk az eredeti bűnről szóló tanával a fizikai és 
erkölcsi rossz okait és célját; de ez az erkölcsi vi-
lágrend magaslata, melyből a természettudós is ta-
nulhat, a nélkül, hogy legkisebb oka volna kétségbe-
vonni. 

A célszerűség tagadása a természettudósok kö-
zölt csak bizonyos filozófiai szisztémák behatása 
alatt szokott jelentkezni, mivel a természet tanul-
mányozása ilyesmire nem vezet. 

Hasonlókép vagyunk a természettörvényekkel, 
ha azokból a monizmus javára akarnak erősségeket 
emelni. Ezekből Isten és a teremtés ellen igazán 
nehéz érvelni. Hiszen a törvény törvényhozót, értel-
mes Alkotót télelez fel; a teremtés pedig nem a ter-
mészettörvények működésébe lép zavarólag, ellenke-
zőleg megelőzi őket, lévén a természettörvények, ép-
ügy mint az anyag a teremtő akarat kifolyásai. 
Nehéz azért megérteni, hogy a monizmus a terem-
tést kizáró világnézetében mit akar tulajdonképpen 
a rájok való hivatkozással s «áttörhetetlenségük» 
hangoztatásával velünk szemben megtámogatni? 

Azt m o n d o m : velünk szemben. Hiszen mi is azt 
állítjuk, hogy a természettörvények teljesen elegen-
dők arra a célra, a melyre rendelvék, t. i. az anyagi 
világ rendjének szolgálatára. Istennek itt közbelépni 
s mint mondják, művét utólag javítani, foltozni éppen 
nem szükséges. Nem is állítja ezt senki. A termé-
szettudomány se kívánhat többet. De ha van az 
anyaginál magasabb rend is, pl. az erkölcsi avagy a 
természetfölötti rend, arra nézve ezek a törvények 
magokban véve már nem elegendők; alapjául szol-
gálhatnak ugyan, de mint céljokon fölül állónak szol-
gálatára magokban elégségesek nem lehetnek. Már 
most a keresztény világnézet szerint ilyen esetben 
történhetik Isten közbelépése t. i. az erkölcsi avagy 
a természetfölötti világrend érdekében, a természeti 
erők működésének analógiája szerint. A mint t. i. 
a természeti rendben — s ez természeti törvény — a 
felsőbb fizikai erő legyőzheti az alsóbbat, a test élete 
pl. ezen alapszik, úgy az isteni működés is, erkölcsi 
avagy a természetfölötti cél érdekében, léphet mint 
felsőbb erő a természet működésébe s oly eredményt 
hoz létre, minő pl. a vak meggyógyítása stb., melyet 
a magokra hagyott fizikai és chemiai erők létrehozni 
egyátalán képtelenek s ezt az isteni működést ne-
vezzük aztán csodának. De, mint látja, ez nem vala-
mely természeti törvény áttörése, hiszen a termé-
szeti törvény ilyen esetben is sértetlen marad ; hanem 

a fensőbb erő hatása az az alsóbbakra valamely 
természetfölötti cél érdekében. 

Midőn Krisztus csodákat művelt, nem a termé-
szetet akarta javítani, hanem tanai istensége mellett 
fogható bizonyítékokat akart nyújtani. 

Midőn tehát Pláte monisztikus világnézete mel-
lett a természettörvények áttörhetetlenségével véde-
kezik, oly ajtót dönget, mely régen nyitva van, vagyis 
védi a természettörvényeket, melyeket senki sem 
támadott. Azért hangoztatta a vatikáni zsinat is, 
hogy a kereszténység dogmáit csak azok támadják, 
a kik nem értik, vagy pedig olyan értelmet tulaj-
donítanak nekik, melyet az egyház sohasem tanított. 

Ezekből részletesen láthatja, Barátom, a mo-
nisztikus világnézet erősségeinek értékét, különösen 
pedig annak a nézetnek annyira hangoztatott ter-
mészettudományos jellegét. A tudomány módszere 
szerint megvizsgálva szappanbuborék az, mely szét-
pattan, mihelyt kézbefogjuk. 

így azután újból nyugodtan térhetünk vissza a 
származástanhoz s folytathatjuk fejtegetésünket ott, 
a hol elhagytuk, illetőleg a mire ön még kíváncsi 
volt: vájjon a flóra és fauna-világon kívül alkal-
mazható-e ez a tan az emberre is? Dudek. 

"Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt Szerkesztő Úr! 
Évekkel ezelőtt olvastam, hogy sokan a francia 

deterministák közül azért mondtak búcsút a deter-
minista fölfogásnak, mert tapasztalták az élénk ellen-
tétet a gyakorlati élet, a valóság és a determinista 
tanok között. Ismeretes dolog, hogy a mindennapi 
életben minden ember úgy viselkedik, úgy cselek-
szik, mintha indeterminista volna, azaz mintha meg 
volna győződve az emberi akarat szabadságáról. 

Úgy látszik, hogy ebez hasonló ellentétet 
konstatálhatunk az ősnemződés, generatio aequivoca 
vagy spontanea dédelgetett tana és a gyakorlati 
modern hygiene között is. Egyik a másikkal nem 
igen egyeztethető össze. Az egész modern bakterio-
lógia az ősnemződés tagadásán épül föl. Apologetikus 
szempontból fontosnak tartjuk az ellentét hangsúlyo-
zását s azért bátorkodunk alábbi szerény sorainkkal 
hozzájárulni azon tanulságos fejtegetésekhez, melye-
ket az ősnemződés kérdését illetőleg a «Religio» 
utolsó számaiban nagy érdeklődéssel olvastunk. 

Mindazon tanulságos cáfolatok ellenére, melyek az 
ősnemződés tanát érték, időről-időre, még tudományos 
folyóiratokban is olvashatni cikkeket, hivatásos 
tudósok tollából, melyekben az ősnemződés lehető-
ségét vitatják. Olyan emberek, mint Lord Kelvin, 
Pasteur, vagy Virchow és különösen olyan biologusok, 
kiknek orvosi train ingj ük volt, ilyen képtelen igé-
nyekkel nem állanak elő. Összes egészségügyi tör-
vényeink, intézkedéseink, az egész gyakorlati orvoslás 
legtudományosabb phasisaib^n, azon elven alapszik, 

( A / , - - M M E " 
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hogy az élet önként magától nem keletkezhetik, tehát 
hogy ősnemződés nincs. IIa keletkeznék, akkor min-
den megkisérlett elővigyázatunk a betegséggel szem-
ben hiábavaló, összes hatósági intézkedéseink hívsá-
gosak, nevetségesek volnának. 

«Hogy erre a dologra hívjuk fel a közfigyelmet, 
úgymond a «New-York Independent», ennek Percival 
Lowellnek a «Century»-ban közlött «Life on Mars» 
cimű dolgozata az oka, melyben azt állítja, hogy 
mihelyt az élet föltételei valahol adva vannak, 
legalább is az élet alsóbbrendű formái elkerülhetet-
lenül létrejönnek. A modern orvostan az ilyen tételek 
s ilyenforma okoskodások tagadásán alapszik. Ha 
modern bakteriológiai tudásunk jelent valamit, fon-
tossága, jelentősége kétségkívül azon tanából ered, 
hogy élő lények, még legalsóbbrendű alakjaikban sem 
jöhetnek létre máskép, mint úgy, hogy más hasonló 
élő lényektől származnak. 

Ha egy doktor, vagy főkép valamely városi 
egészségügyi hatóság tífuszos lázat megállapít, egy 
pillanatig se jut olyasmi eszébe, hogy az egy példája 
azon föltételek összetalálkozásának, a melyekből egy 
új élő tífusz-csira képződik. Ellenkezőleg azt kutatja, 
minő előbbeni tífusz székhelyéből került a tífusz-
csira az új beteghez. Lehet, hogy messzefekvő tanyáig 
jut, a hol valaki, tífuszos, beteget ápolva nem kezeli 
kellő tisztasággal azon edényeket, a melyekben eladó 
tejet szokott küldeni a városba. Az is előfordul, hogy 
olyan helyre kerül, a hol az osztrigákat, melyeket 
a beteg megevett volt, előzetesen olyan vízben 
tartották, a mely tífusz-csirákkal volt tele. 

A modern orvostudomány épen azért reméli, 
hogy egykor kiirtja az összes fertőző betegségeket, 
mert azt tartja, azt tapasztalja, hogy élő csira csak 
megelőző élő csirából eredhet. Az egész kérdés a 
beteg váladékának teljes elrekesztésén és sterilizáció-
ján fordul meg. Talán nem a legközelebb jövő aján-
déka lesz, de sokkal közelebb áll és sokkal kevésbé 
kétséges, mint azt némelyek gondolják. Még a tuber-
culosis is el fog tűnni ép úgy, a hogy a bélpoklosság 
eltűnt, pedig ez valószínűleg ép úgy el volt terjedve 
a középkorban, mint most a tuberculosis. 

Ha csak kétség is merülhetne fel a felől, hogy 
betegség-csirák támadhatnak maguktól is, megelőző 
csirák nélkül, mihelyt a létrejöttöknek kedvező föl-
tételek összetalálkoznak, akkor a doktorok nem vár-
hatnák joggal, hogy egykor sikerülni fog a ragályos 
betegségeket kiirtani. 

Minden tapasztalati bizonyítékunk ellene szól az 
ősnemződésnek és míg ez természetesen nem elég 
arra, hogy megcáfolja a theoretikus lehetőségét, azaz 
hogv előfordulhatott valamikor, vagy hogy előfordul-
hat valamikor; addig viszont mi is joggal cselekszünk, 
midőn a gyakorlati tudomány számításából egészen 
kihagyjuk az ősnemződés esetét.»1 

1 Spontaneous generation. Public Opinion, Friday Sept. 
11. 1908. 

Azt hisszük, hogy ez a megfontolás ujabb bizony-
sága annak a gyakran lapasztalt ténynek, hogy nem 
a gyakorlati természettudomány áll ellentétben a 
keresztény világfelfogással, hanem bizonyos dédel-
getett természetbölcseleti tételek, materialisztikus 
philosopbumenák. Az annyit emlegetett, igazán 
piacra vitt «természettudományos felfogás» nem 
tapasztalati tényeken alapszik, hanem materialisz-
tikus okoskodáson. Némethi] Gyula dr. 

K. B u d a p e s t . Már mások is szóltak; legyen meg hát 
kívánsága szerint, leközlöm majd az egyetemen elmondott 
dékáni tanévmegnyitó beszédemet is. Különben a «Religió»-
ban közölt jeltelen cikkek szintén az én dolgozataim. 

T. B u d a p e s t . Porzsolt sok érdekes thémát vesz tollára 
a «Pesti Hirlap» esti leveleiben. Az egyikben az utca rendőri 
nevelését fejtegette. Ime a XX. század első évtizedében mek-
kora haladás! Egy szellemes írót megfigyelései arra birják, 
hogy az utca rendőri neveléséről értekezzék. Valóban min-
denfelé az eldurvulás tüneteivel találkozunk, nemcsak erkölcsi, 
hanem közönséges társadalmi és emberi szempontból is. 
Tiszteletlenség, neveletlenség, embermegvetés jellemzi az em-
bereket ; nálunk a nyugati humánus gondolkodás, a hol még 
a szociáldemokrata se tud brutális lenni, nem akar meg-
honosodni. Annyi iskola mellett végre is tehát rend-
őri nevelésre szorulnánk ? A szabadgondolkozók, ha helye-
sen tudnának gondolkozni, ime ezt a tünetet vehetnék gon-
dozásuk alá s erre kérhetnének külföldi felolvasókat segít-
ségül. 

L . Szőni b a t h e l y . Görcsöni Dénes (Friedreich István) 
világi ember, a IV. ker. főreáliskola történelemtanára. Nagy-
munkájú és nagyképzettségű férfiú, szokatlan tiszta idealiz-
mussal és szókimondó a kíméletlenségig. Egyike azon ke-
vesebb számú íróinknak, a kik folyton tanulnak s minden 
ambíciójukat a kath. ügy szolgálatába helyezik. Ezt a mun-
káját jobbára ingyen végzi s egyáltalán feltűnni nem vágj'. 
Mindenütt ott van, a hol dolgozni kell, de a hol jutalmaz-
nak, ott nem jelentkezik. Igaz, hogy nem kímél senkit, mert 
nem keres senkinél semmit. Az idő azonban bizonyára meg-
érleli tapintatát, bár energiáját csak fokozni fogja. Igazán 
tisztelet illeti meg és megbecsülés, mert nagyon ritka az ilyen 
ember a mai közéletben. Ha néha élesebb, mondom, azt an-
nak tulajdonítsa, hogy a vidékieknél sokkal jobban ismeri az 
itteni állapotokat. 

TARTALOM. A bibliakritika fő kérdései korunk-
ban. II. Székely István dr.-tól. — Boldog Gizela passaui 
sírjáról. Velics László S. J.-től. — A keresztények 
üldözése Nero alatt. III. Lukcsics József dr.-tól. — 
Flinders Petrie kutatásai a Szinai félszigeten. IV. Kmoskó 
Mihály dr.-tól. — A magyar kath. egyházi vagyon jellege. 
üudektöl. — Irodalom. Rohr : Der Vernichtungskampf 
gegen das biblische Christusbild. — Kálvin a magyar 
protestánsok között. III. — Természettudományi levelek. 
XIII. Dudektöl. — Levél a szerkesztőhöz. (Az ősnemző-
dés és a modern hygiene.) Némethy Gyula dr.-tól. — 
Telefon. 
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Jl bibliakritika fó'kérdései korunkban, (in.) 
Székely István dr., Rector Magnifiais székfoglaló beszéde. 

II. 
A bibliakritika másik nevezetes kérdése korunk-

ban Babel és a biblia viszonya. 
Ismeretes, hogy a XIX. század elején (Cham-

pollion, Grotefend és mások) felfedezték a hierogly-
fek és ékiratok olvasásának titkát ; nemsokára pedig 
a rokon nyelvek segítségével összeállították a régi 
egyptomi és babyloni nyelv szótárát és nyelvtanát. 
A század közepe tá ján francia és angol tudósok 1 

nagyméretű ásatásokat vittek végbe Egyptom és Me-
zopotámia talaján, Ninive, Babylon és más ősrégi 
városok helyén s tömérdek régi épületromot és fel-
iratot fedeztek fel, melyek alapján ú j tudomány-
szakok születtek: az aegyptologia és assyriologia. 
Egész paloták romjai , köztük számtalan cseréptábla 
került napfényre, tele ékírással. Sőt 1850-től a het-
venes évekig a régi Ninive helyén a mai Kujun-
dsikban előkerültek Asurbanipal (668-626) palotájá-
nak maradványai , köztük ékiratos könyvtárának 
ezer meg ezer teleírt táblája. A nagyobb európai 
muzeumok, a párisi Louvre, a berlini, de főleg a 
brit muzeum megteltek a ha jdankor ezen nagyér-
dekű emlékeivel. Négy-ötezer éves, sőt régibb n é p e k 2 

élete tárult fel a bámuló tudomány előtt, melyek-
nek eszmevilága és kulturája kivált Görögország út ján 
az európai műveltségre is nagy befolyást gyakorolt.3 

Mivel pedig Izrael népének ősapja Ábrahám 
1 Rich, Botta, Place, Layard, Hormuzd-Rassam, Bawlin-

son H., Smith György, De Sarsec és mások. 
2 A babyloni műveltség alapvetői a (valószínűleg turáni 

fajta) szumirok voltak Kr. e. a IV—III, évezredben, a kik 
közé talán már a IV. évezredben sémiták (Sargon Agadi 
3800. körül) költöztek be, azután egy ideig elamiták uralkod-
tak. Ezeket kiűzte a sémita Hammurabi (valószínűleg a bibliai 
Amrafel) Kr. e. 2250. körül s megvetette a sémita ó-babyloni 
állam alapját. A XIII. században az északi állam Asszyria ke-
rekedett felül, míg a VII. század végén (605) Nebukadnezar 
megalapította az új babyloni birodalmat, melynek Cyrus vetett 
véget 538-ban. 

3 Az állatkör 12 jegye, a kör 360 foka, az óra 60 perce, 
általában a csillagászat és időszámítás alapfogalmai Baby-
lonból származnak. Továbbá a babyloniak ősidőktől fogva ki 
tudták számítani a napfogyatkozást. Az asszyrok kitűnően 

maga is babyloni (káld) eredetű volt ; az izraeliták 
pedig Kanaán földén mindjár t kezdetben a babyloni 
kultura hatáskörébe kerültek, sőt a IX. századtól 
fogva az asszyr-babyloni világbirodalommal politikai 
érintkezésben állottak, és utoljára fogságába ju to t t ak : 
természetes, hogy az assyriologia igen nagy jelentő-
ségre tett szert a bibliai történet szempontjából is. 
Sőt kitűnt, hogy a babyloni mythologia némely re-
géje meglepően hasonlít egyes bibliai elbeszélések-
hez, miáltal Babylon elsőrangú theologiai kérdéssé lett. 

Husz évvel ezelőtt 1887—88-ban El -amarna fel-
lah falu mellett Közép-Egyptomban kiásták IV. Amen-
hotep XVIII. dynastiabeli fáraó 1 székvárosának (Chut-
Aten-nek) romjai t . Ezek közt volt több száz ékiratos 
cseréptáblán az egyptomi állami levéltár, a babyloni 
és kanaáni fejedelmeknek és kormányzóknak az 
egyptomi udvarral való diplomatiai levelezése Kr. e. 
a XIV. századból, babyloni nyelven, mely akkor 
kelet diplomatiai nyelve volt.2 Néhány év előtt pedig 
(1902 elején) De Morgan és Scheil a susai akropolis 
romja i közt egy diorit lapon megtalálták a világ 
legrégibb ismert törvénykönyvét, Hammurabi 282 
paragrafusból álló kódexét Kr. e. a XXIII. századból.3 

Ugyanazon időtájban a német keleti társaság 
(Deutsche Orientgesellschaft) rendezett ásatásokat 

fel tudták dolgozni a vasat, s már a szumirok Kr. e. a IV. 
évezredben ügyes szobrászok voltak. 

1 Ismeretes, hogy Manetho Kr. e. III. századbeli egyptomi 
történetíró nyomán az egyptomi királyokat a görög uralomig 
(kizárólag) harmincegy dynastiára osztják. A XVIII. dynastia 
nevezetesebb uralkodói : Aahmes a XVI. század elején a 
hyksosok kiűzője; III. Thutmes (XVI—XV. század), a ki nagy 
hódító hadjáratot vezetett Szyria és Kanaán népei ellen ; 
IV. Amenhotep (Chu-en-aten) kevésel 1400 után reformálta 
az egyptomi vallást bizonyos monotheistikus irányban, a 
napkorong = Aten tisztelete alakjában. 

2 V. ö. C. Niebuhr, Die Amarnazeit, Leipzig 1903. 3. skk. 
1. és Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln. Leipzig 1907, 1—42. 1. 
E levelekből, valamint más ujabb palesztinai leletekből is 
kitűnik, hogy habár Kanaán vidéke akkor politikailag Egyp-
tom fenhatósága alatt állott, mégis már régóta át volt hatva 
a babyloni műveltségtől. 

3 Kiadta német fordításban H. Winkler, Die Gesetze 
Hammurabis, Leipzig 1903. E törvénykönyv már szabályozza 
a szolgák, kereskedők, bérlők jogviszonyait, sőt az orvosok 
díjazását is, védi az özvegyet és árvát stb. Megtudjuk belőle, 
hogy Babvlonban volt a főtörvényszék, hogy pénzt vertek, 
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Mezopotámiában. A munkában részt vett néhány hó-
napig Delitzsch Frigyes assyriologus is, ki hazaér-
kezése után (1902 j anuá r 13-án és február 1-én, 
majd ismét 1903 január 12-én)Berlinben felolvasásokat 
tartott az asszyr-babyloni felfedezéseknek a bibliá-
hoz való viszonyáról «Babel und Bibel» cimen, me-
lyeken Vilmos császár is megjelent. Delitzsch semmi 
ujat nem mondott, hanem népszerűsítette azt, a mi 
a szakemberek előtt évtizedek óta ismeretes volt. Csak 
kissé erősebben hangsúlyozta és jobban általánosí-
totta azon állítást, hogy a bibliának a világ és em-
ber eredetéről szóló elbeszélései a babyloni hitre-
gékből vannak merítve, hogy Mózes törvényei s az 
izraeliták vallási eszméi Babylonból eredtek. Delitzsch 
felolvasása rövid idő alatt az elleniratok egész 
raját idézte elő, és pedig nemcsak theologusok, hanem 
assyriologusok részéről is. Az ügy egyszerű tudomá-
nyos vitatkozás maradt volna, ha a császár jelenléte 
és állásfoglalása nem keltett volna iránta a legszé-
lesebb körben érdeklődést. A császár véleményét 
Hollmann tengernagyhoz, a keleti társaság elnöké-
hez intézett levelében tette közzé és sajnálattal je-
lentette ki, hogy Delitzsch «elhagyta a történetbúvár 
és assyriologus álláspontját, vallástani következteté-
seket és feltevéseket hangoztatott, melyek részben 
igen zavarosak, részben pedig igen merészek voltak», 
s a hova már ő nem követheti. Azóta azonban egyre 
terjed ez az úgynevezett panbabylonismus, mely mi-
ként az ó-kori műveltséget általában, úgy a bibliai 
vallást és intézményeket is kizárólag vagy túlnyomó-
lag Babylonból kölcsönzött dolgoknak tartja.1 

Azonban közös eszmék és tanok minden vallás-
ban vannak, a nélkül, hogy függésről lehetne be-
szélni. Ezek egyszerűen az egyforma emberi termé-
szet megnyilatkozásai.2 Másrészt bizonyos, hogy Izrael 
népe babyloni befolyás alatt állott és szinte kényte-
len volt vallási tanainak kifejezésében kivált a világ-

jó utak voltak, tudomány, művészet, ipar kereskedés, általá-
nos hadkötelezettség, sőt posta is volt. Érdekes, hogy már 
Ahrahám és Jákob házassági ügyeiket a Hammurabi kódex 
szerint rendezik. Általában e kódex több pontban a mózesi 
Szövetségkőnyvével (Bb.) egyez. (V. ö. Lagrange, Le code de 
Hammourabi, Revue bibi. Paris, 1903. 50. 1.) Hogy e kódexből 
a mózesi törvényhozás is merített, az lehetséges. 

1 Némelyek szerint az izraeliták ősei már magukkal 
hozták Iváldeából a babyloni tanokat és mondákat, mások 
szerint a birák vagy királyok korában vagy a fogság idején 
történt a kölcsönzés. De mindegyik feltevés nehézségekbe 
ütközik. Gunkel szerint még a kanaáni népekvettékátababyloni 
tanokat az Amarna-korban, ezektől pedig a honfoglaló izraeli-
ták, kik azokat a polytheismustól megtisztították, saját vallá-
sukhoz idomították s hagyomány útján tartották fönn, mig a 
biblia (P) ezt a hagyományt írásba foglalta. (Gunkel, Schöpfung 
und Chaos, Göttingen 1895. 4—16. 136—170.) Hasonlóképen 
Sayce, (The higher criticism and the monuments VI.-ed. Lon-
don, 1901. 78 s k.) és Zimmern (Bibi, und Babyl. Urgeschichte, 
Leipzig, 1903. 18. s kk. 38. s k.) 

8 V. ö. Rom. 2, 14.sk. Alex. Kelemen í r ja : Sicut Judaeis 
lex, ita Graecis data est philosophia. Nam ipsa quoque (philo-
sophia) Graecos paedagogi more ducebat, sicut lex Hebraeos 

kezdet, világvég és túlvilág rajzában az uralkodó 
babyloni fogalmakat és szavakat, a keleti mytholo-
giából kölcsönzött képes és symbolikus nyelvet hasz-
nálni. Azonkívül az egész óv ilágban a babyloni világ-
kép uralkodott, vagyis a babyloni jelképes kosmo-
logia, melynek műszavai nélkül a mindenségről alig 
tudtak beszélni.1 A zsidó népvallás meg épen tele 
volt babyloni elemekkel. A költészet és irodalom 
pedig hazai mythologia hijján a népvallásból és álta-
lánosan használt pogány motívumokból kölcsönözte 
képeit, symbolikáját és kifejezéseit. Mindazonáltal 
volt a zsidóságban vallási téren páratlan eredetiség és 
termékenység, hiába vitatják újabb időben némelyek 
az ellenkezőt. Azt, hogy a zsidó nép jellegzetes dog-
máit Babylonból kölcsönözte volna, egyáltalán nem 
lehet bizonyítani. 

A mi különösen a bibliai őskori történeteket 
illeti, ezek közül feltünőleg csak a vízözön hasonlít 
a babyloni mondára ; másokban csak érintkező pon-
tok vannak ; sok bibliai elbeszélés pedig Babylonban 
teljesen hiányzik. A hol némi hasonlatosság van, olt 
is e mellett lényeges eltérések vannak. A theologia 
pedig mindig teljesen ellenkező, egyikben monotheis-
mus, másikban polytheismus. Nem szabad egyes ki-
szakított regéket, vagy épen egyes vonásokat hason-
lítani össze a bibliával. Ha a babyloni ősmondakört 
a maga egészében állítjuk a biblia mellé, a hason-
lóság nagyon összezsugorodik. Az érintkezésnek sem 
egyetlen magyarázata az, hogy a biblia kölcsönzött 
Babylonból; ép úgy lehetséges, hogy mindketten 
közös forrásból, egy ősi vándorló hagyományból me-
rítettek. E mellett bizonyít azon tény, hogy a leg-
különbözőbb és a történeti korban nem érintkező 
népek hagyományai is sok pontban meglepően egyez-
nek a bibliával. A közös forrás legjobban megmagya-
rázza a hasonlóság mellett az eltéréseket is. 

Legnagyobb hasonlatosságot véltek találhatni a 
bibliára a babyloni teremtésrégében és vízözön-
mondában. 

A babyloni teremtéstörténet fönmaradt Berosus-
nak (Kr. e. 300 körül irt) Babylonika czimű művé-
ben2 és Damasciusnak (Kr. u. VI. századi) babyloni 
theogoniájában,3 továbbá több ékiratos emlékben, 

ad Christum. Strom. I. 5. v. ö. 1. 20. Hasonlókép újabban 
Fischer Eng. Lor. Heidenthum und Olfenb. Mainz, 1878. 2. 1. 

1 Babylonban mint más régi népeknél is kosmologia, 
filozófia és theologia összeolvadt s az egészet jelképekbe és 
költészetbe öltöztette a mythologia. Azért a babyloni vallás-
tan nem volt csupa képtelen mese és gonosz bálványozás ; 
természetes igazságok és mély értelmű symbolumok is voltak 
benne. Omnes qui de rebus divinis tractarunt — mondja már 
Alex. Kelemen — tarn barbari quam Graeci, veritatem aeni-
gmatibus signisque ac symbolis et allegoriis et metaphoris, 
et quibusdam talibus tropis modisque tradiderunt. (Strom. 
V. 4.) Ha zsidóság és kereszténység görög fogalmakat és szó-
kat vehetett át a maga tanainak kifejezésére, miért ne vehe-
tett volna át a zsidóság babyloniakat ? 

2 Alex. Polyhistor után Eusebiusnál, Chron. I. c. 2. nr. 4 -6 -
3 Quaest. de primis principiis, cap. 125. 



23. szám. RELIGIO 503 

különösen az Enuma-elis kezdetű hét cseréptáblára 
irott teremtéseposban, vagy Marduk-Tiámat-mythos-
ban.1 Az utóbbinak elbeszélése Berosusból és Damas-
ciusból kiegészítve, lényegében a következő. 

Kezdetben, mikor még csak Apsü (óceán) és 
' f iámat (tenger, mélység, chaos) voltak, az ég és föld 
előtt teremtetének az istenek.2 Hézag. Tiámat az iste-
nek anyja, férje (Apsü) és fia (Mummu) társaságában 
föllázadt az új istenek ellen. (Apsú elesik?) Tiámat 
tizenegy rettenetes lényt teremt a maga segítségére, 
kiket Kingu vezetésére biz. (Berosus részletesen leírja 
ezen chaos-korszak csodálatos szörnyetegeit.) A felső 
istenek nem is mernek a mélység halalmaival szembe-
szállani. Csak a fiatal Marduk3 (Berosusnál Bel) vállal-
kozik erre azon föltétel alatt, ha jutalmul neki adják 
a világ uralmát, különösen a teremtő hatalmat. Miután 
ez iránt ünnepies gyűlésben ígéretet kap, megfogja 
Tiámatot egy hálóban, torkába viharokat zúdít, nyíllal 
átlövi ; legyőzi a Tiámattal szövetséges isteneket is, 
a tizenegy szörnyeteget pedig megkötözi. Erre kard-
jával kettéhasítja Tiámat testét s egyik feléből az 
eget, másikból a földet alkotja. (Berosus szerint a 
szörnyetegeket elpusztítja.) Azután teremté a csilla-
gokat, napot, holdat, bolygókat s az állatkört (hézag4), 
majd pedig az állatokat. (Berosusnál úgy látszik Bel isten 
vérét keverik az istenek földdel s abból alkotják az 
embert és állatokat.) Következik Marduk dicsőítése.5 

Ez a babyloni teremtésmonda. Gunkel, Delitzsch 
Zimmern és mások bizonyosra veszik, hogy a bibliai 
teremtéstörténet6 ebből a mondából van kölcsönözve, 

1 Megtalálta Smith György 1873-ban az Asurbanipal 
könyvtárából származó cseréptáblák közt. Maga a szöveg 
Kr. e. 670. körül készült másolat régi eredetiről s talán már 
Kr. e. 1500—2000. évben írásba volt foglalva. Kár hogy a táb-
lák megrongálódása miatt a mondában hézagok vannak. 
A Tiámat-mythos nyomai már úgy látszik Kr. e. a IV. év-
ezredben föltalálhatók. Egyébiránt a mythosnak sok válto-
zata volt forgalomban. V. ö. Gunkel, Schöpf. 27. s k. 1. 

2 Lahmu, Lahamu, Ansar, Kisar, Anu, Ea, Bei stb. 
3 Marduk a világosság és kelő nap, valamint Babylon 

város istene ; a bibliában Merodach. 
4 Valószínűleg itt volt leírva a szárazföld, a növény- és 

állatvilág s az ember teremtése. Az utóbbi más babyloni szö-
vegekben is érintve van. Ezek szerint az istenek (Ea, Marduk 
vagy Istar) agyagból teremtették az embert (V. ö. Jeremias, 
Das Alte. Test. II. aufl. Leipz. 1906.166. s k.) Az Amarnában talált 
Adapa-mvthosnak azonban semmi köze az ember teremtéséhez. 
(E mythost lásd Gunkelnél, Schöpfung 420. s kk.) Az egyptomi 
vallásban is fazekas-korongon alakítja Chnum az embert. (Wie-
demann, Die Religion der alten Aegypter, Münster. 1890.72. 1.) 

5 Az Enuma-elis szövegét lásd Gunkel, Schöpfung 21. s kk. 
401. s kk. (Zimmern), Sayce, The higher critic. 63. s kk. Jere-
miás, Das Alte Testament 132. s kk. 1. A teremtésrege 
inás ékiratos szövegekben is fönmaradt. Így egy varázs-
ima bevezetésében, melyet Pinches adott ki. Journal of the 
Royal asiatic Soc. XXIII. 1891. 393. s kk. 1. Olvasható Gunkelnél, 
Schöpfung 419. s k. és Jeremiásnál, Das Alte Test. 129. s kk. 
Azonban ez csak fölsorolja a teremtményeket és a már ismert 
teremtéstörténetre céloz, de magát a teremtés módját részle-
tesen le nem irja. 

6 Gen. 1. fej. a hatnapos teremtéstörténet az ú. n. hexa-
ëmeron. 

annak változata, vagy átdolgozása. Ugyanis mint 
mondják a világ Mózes első könyve szerint is sötét-
ségből és vízből eredt ; Tiámat azonos a héber thehom-
mal (mélység, chaos, őstenger), melyet a bibliában a 
világosság és égboltozat kettévág. Sőt más ószövetségi 
helyeken is sok célzás van a Tiámat-harcra, melyek 
áthidalják az űrt a bibliai teremtéstörténet és a ba-
byloni rege közt. A biblia sokszor beszél a felső, ég-
feletti vizekről.1 A zsidó költők és próféták2 Marduk 
hőstetteit egyszerűen átvitték Jahvera, Tiámatot pedig 
különböző, szintén a babyloni mythologiából veti 
nevek alatt (Rahab, Leviathan, Behemoth, thannin, 
nahas=kigyó, a személyesített tenger stb.) gyakran 
szerepeltetik, mint Isten ellenségét. Ezen prófétai és 
költői célzások mutatják a rege fogságelőtti hagyo-
mányos népies alakját, a Jahve-thehom mythost. 
A fogság idején a Papi-kodex szerzője a regét meg-
tisztította s monotheistikus szellemben és rendszere-
sen átdolgozva illesztette be a Genesisbe.3 

A ki a bibliai hatnapos teremtéstörténetet (a mely 
mellesleg mondva nem akar tudományos kosmogonia 
lenni) ismeri, valósággal meg van lepetve, mikor 
annak ezzel a babyloni regével való azonosítását 
hallja. Alig egyez a kettő másban, mint a miben 
minden teremtéstörténetnek a dolog természeténél 
fogva meg kell egyezni; azonkívül néhány vallás-
történeti műszóban, melyek a két nyelv és nép kö-
zeli rokonságából folynak. A babyloni rege teljesen 
össze van olvadva a mythologiával, polytheistikus, 
az istenek maguk is teremtett lények; valódi világ-
teremtés4 pedig nincs benne, csak világalakulás.5 

A mózesi teremtéstörténet legjellemzőbb vonásának 
a hat napnak a babyloni regében nyoma sincs;6 

1 Gen. 7, 11. Zsolt. 103, 3. 148, 4. 
2 Job 9, 13. 26, 12. Zsolt 73, 13. s k. 88, 11. Isai51,9. stb. 
3 Így Gunkel, Schöpfung, 29-169. 1. Delitzsch, Babel und 

Bibel. I. Leipzig, 1903. 32. s kk. 63-66. Zimmern, Bibl. und 
Babyl. Urgesch. 5. s kk. és mások. Többi közt már Renan is a 
babyloni mondából származtatta a bibliai teremtéstörténetet. 
Histoire du peuple d' Israel. Paris, 1887—91. II. 387. III. 440. 

4 A mythologiákban általában az Isten mellett van az 
örök anyag vagy örök chaos. Egyedül Mózesnél található va-
lódi, semmiből való teremtés. 

5 A Tiámat-mythos talán nem is annyira teremtésrege, 
mint inkább csillagászati és meteorologiai mythos, mely a 
világosság harcát a sötétséggel, a nap harcát a felhők ellen, 
a nyár győzelmét a tél felett stb. jelképezi. Célja Marduknak 
Babylon istenének dicsőítése és Babylon hegemóniájának 
megokolása. A természet élete más babyloni regékben is jel-
képezve van. (V. ö. Jeremias, Das A. T. 102.) Gunkel szerint 
a természeti tünemények mintájára képzelték a teremtést : a 
világ szerintük úgy eredt kezdetben, a hogy ma évenkint, 
tavaszszal a természet föltámad. (Schöpf. 25. 1.) Hasonlóké]) 
Loisy (Les mythes Babyloniens et les prém. chap, de la 
Genèse. Paris, 1901.87.1.) és Zimmern (Bibl. Bab. Urgesch. 17.) 

6 Legalább az eddig ismert szövegekben. Igaz, hogy az 
ékiratos regét hézagosan birjuk, de nem valószínű, hogy vé-
letlenül épen a hétre való vonatkozások mind elvesztek volna. 
A dolog különben annál feltűnőbb, mert a hét és a szombat 
Babylonban megvolt. (Némelyek szerint a babyloni hét a 
bolygóisteneknek szentelt napokból, mások szerint a hold-
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viszont a babyloni mythos lényege, Marduk és Tiâmat 
harca a Genesisben hiányzik. És hol maradnak a 
babyloni rege idétlenségei a biblia mély filozófiai 
igazságai és fenséges előadása mellett?! A bibliai 
thehom szó lehet etymologiáját tekintve azonos a 
babyloni Tiámattal, de az bizonyos, hogy a két szó 
a bibliában és a babyloni regében egészen mást je-
lent. Az ár ja népek istenneve a Dyaus, Zsùç, Deus is 
eredetileg a szanszkritban fényeset, eget jelent; de 
micsoda balgaság volna ebből azt következtetni, hogy 
a francia vagy olasz az eget imádja! Abból pedig, 
hogy a biblia költői és szónoki részeiben babyloni 
szókkal és fogalmakkal találkozunk, még nem lehet 
a bibliai vallás és hagyomány babyloni eredetére kö-
vetkeztetni. A kinek a keleti képes beszéd iránt ér-
zéke van, annak be kell látnia, hogy a biblia ilyen he-
lyeken a babyloni mythologia és kosmologia eszméit 
és jelképes költői nyelvét képletes értelemben hasz-
nálja, mint a keleti népeknél általánosan elterjedt 
vallási műszótárt ; de azzal saját külön vallási tanait 
fejezi ki ép úgy, mint mikor keresztény költők és 
virágos beszédű szónokok mythologiai fogalmakat 
szókat, hasonlatokat használnak keresztény eszméik 
kifejezésére. így viszi át a biblia a Tiámat-mythos 
gonosz hatalmának nevét az ördögre és a személye-
sített rosszra, melyeket a szintén mythologiai képle-
tekbe burkolt istenség, igazság, erény győz le. Egyéb-
iránt, ha a bibliai és babyloni teremtéstörténet közt 
nagyobb hasonlatosság volna is, mint valójában van, 
még mindig vitatkozni lehetne az elsőbbség, az ere-
detiség kérdéséről.1 

Valamennyi babyloni mese közt legjobban ha-
sonlít a bibliai (kivált a jahvista) elbeszélésre2 a 
vízözönmonda, mely Berosus közleményén kívül a 
Gilgames-epos egy részében maradt fenn.3 E szerint 

változatokból keletkezett.) Minden hónap 7., 14., 21 és 28. napja 
szerencsétlen nap volt, melyen némely fontos munkától tar-
tózkodtak; azonkívül volt egy sabattu nevű engesztelésnap 
»a szív megnyugtatásának napja», mely talán azonos az előbbi 
hetes napokkal. (V. ö. Sayce, The higher crit. 74. s kk. Jere-
mias, Das Alt. Test. 182. s kk. és Bibi. Zeitschrift. Freiburg 
1908. 180. s kk.) Gunkel szerint a hat nap eredetileg nem tar-
tozott a bibliai teremtéstörténet anyagához és a szombatot 
csak utólagosan hozták összeköttetésbe a teremtéssel. 
(Schöpfung und Chaos 115. 1. v. ö. Gunkel, Israel und Baby-
lonien, Göttingen, 1903. 27. s k.) De e mellett semmi érvet föl-
hozni nem lehet. 

1 Gunkel és Zimmern szerint a babyloni mythos az ere-
deti, mert megfelel Mezopotámia földrajzának és nedves 
telű klímájának, mig a bibliai (P) elbeszélés nem felel meg 
a palesztinainak. (Gunkel, Schöpf. 114. 1. Zimmern, Bibi. Bab. 
Urgescli. 16. s k.) Azonban világosság, sötétség, nap, felhő, 
tenger, tél, nyár, máshol is van, nemcsak Mezopotámiában. 
Egyébiránt ha az elbeszélés ős-semita, akkor nem is szüksé-
ges annak eredetét épen Palesztinába lenni. Az is puszta rá-
fogás, hogy a jahvista teremtéstörténet (Gen. 2.) már száraz, 
puszta vidéket tételez föl. (Zimmern i. m. 19. s k.) 

2 Gen. 6 - 9 . fej. 
3 A babyloni vizözön-mondát két kiadásban b i r juk : 

A l égi írók közül Berosusnál (Alex. Polyhistor közvetítésével 

az istenek elhatározzák a vízözönt. Ea isten hivé 
Ut-napistimet meg akarja menteni. Megparancsolja 
neki, hogy hajót építsen az adott méretek szerint, 
vigye bele háznépét és minden élő fajt. Erre beáll a 
vízözön s az emberek elpusztulnak. Egy hét múlva 
a hajó megáll Nisir hegyén. Ut-napistim madarakat 
bocsát ki, majd kiszáll és áldozatot mutat be, 
azután maga is az istenek közé magasztaltatik föl. 
Mások példájára Delitzsch sem mulasztotta el ezen 
mondának a bibliához való hasonlatosságát a biblia 
függésének bizonyítására kizsákmányolni.1 

Azonban a nagy hasonlatosság mellett jelenté-
keny különbségek is vannak. A babyloni monda 
nemcsak hogy polytheistikus alapon áll, hanem Isten-
hez méltatlan fogalmaktól hemzseg.2 Kétséges, hogy 
van-e egyáltalában erkölcsi célzata. Fejlettebb társa-
dalomra is vall, mint a biblia. A babyloni patriárka 
aranyat, ezüstöt, szolgaszemélyzetet, mesterembereket, 
kormányost visz be a bárkába és járatos a hajó-
zásban.3 Egyéb részletek is eltérnek. 4 

Eusebiusnál, Chron. I. cap. 3. és Syncellusnál Chron. I. Bonnae 
1829.53. s kk.) és kivonatban Abydenusnál (Eusebiusnál Chron. 
I. cap. 7.), továbbá a Gilgames-eposban, melyet Smith György 
fedezett föl 1872-ben Asurbanipal könyvtárának maradványai 
között. A fönmaradt s a brit múzeumban őrzött példány Kr. 
előtt VII. századi másolat, de magára a mondára már Kr. e. 
2100 körül világos célzások vannak. (V. ö. Jeremias : Das A. 
T. 233. 1.) A Gilgaines-epos mythikus hősköltemény 12 ének-
ben. Gilgames, (kinek nevét régebben Izdubarnak olvasták) 
némelyek szerint napisten, mások szerint istenített király, 
hős, hasonló a bibliai Nimródhoz vagy a görög Herculeshez. 
Sayce összefüggést lát a hősköltemény egyes énekei és az 
állatkör jegyei közt. (The higher crit. 33. 1.) E hősköltemény 
tizenegyedik tábláján Ut-napistim (melléknéven Hasisaira 
vagy Atrahasis, Berosusnál Xisuthros), a vízözön-patriárks 
beszéli el unokájának, Gilgamesnek a vízözön történetét. Az 
elbeszélés lényegében megegyez Berosus előadásával, csak-
hogy részletesebb és még jobban össze van keverve a mytlio-
logiával. Az ékiratos szöveg olvasható Smith-Sayce : The 
Chaldean account of Genesis, London, 1880. 279—294., továbbá 
Schräder: Keilinschr. und das A. T. II. Aull. Giessen, 1883. 
56-64. 1. Gunkel : Schöpf. 423. s kk. Jeremias : Das A. T. 228. 
s kk., magyarul megvan Giesswein-nál : Mizraim és Assur. 
Győr, 1887. s k. I. 216—227. 

1 Delitzsch : BB. I. 29. s kk., 62. s k. 
2 A vízözöntől maguk az istenek is megijednek s «mint 

a kutya nyugvóhelyén, ágy húzódnak meg az ég rácsozatá-
nál». Hasisatrának áldozatára mint a legyek gyűlnek össze 
az istenek és ők, a kik előbb elhatározták a vízözönt, szidal-
mazzák Beit, a miért elpusztította az emberi nemet. 

3 Figyelemreméltók Vigouroux és Lenormant következő 
észrevételei. A babyloni mondában pontos hajózási műszók 
vannak, míg Mózes a bárkát egyszerűen ládának (thebá) 
nevezi s a vizi műszókat mellőzi. Hihetetlen, hogy ezeket 
Izrael népe, mely tenger mellett lakott, kiküszöbölte volna ; 
tehát a vízözön leírását nem a babyloni mondából vette, de 
maga sem költötte, hanem szárazföldi néptől kölcsönözte 
vagy örökölte. (Vigouroux : La Bible et les découvertes mo-
dernes. IV. éd. Paris, 1884. I. 292. Lenormant : Die Anfänge 
der Cultur. Jena, 1875. II. 37. s k.) Különben maga a thebâ is 
valószínűleg egyptomi és nem sémita szó. 

4 Különböznek a bárka méretei és a kibocsátott mada-
rak. (Az ékix-atos szövegben galamb, fecske, holló, a Jahvista-
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Másrészről a vízözön emléke a népek mondái-
ban csaknem általános, még idegen világrészekben 
és olyan népeknél is, melyeknek ősei a babyloniak-
kal sohasem érintkeztek.1 Méltán nevezi Lenormant 
a vízözönt par excellence általános mondának.2 Ez 
valami közös forrásra mutat, valami ősi hagyományra. 
Valószínű, hogy a keleti népeknél és magában Babylon-
ban is voltak a vízözönnek különböző hagyományos 
elbeszélései, melyek régibbek és romlatlanabbak lehet-
tek a fönmaradt mondáknál. A hagyománynak ilyen 
eredeti alakja maradhatott fönn a bibliában. Maga a 
bibliai elbeszélés egyszerűbbnek és természetesebb-
nek, tehát eredetibbnek látszik, mint a babyloni.3 

A teremtés- és kivált a vízözön-monda tehát 
érintkezik a bibliával. De már a bibliai őstörténet-
nek jelentékeny része a babyloni mondákban telje-
sen hiányzik. Ilyenek az asszony teremtése, a para-
dicsom és a bűnbeesés, Kain és Abel stb. Ezekről 
összefüggő monda a babyloni mythologiában nincs, 
sőt még világos és bizonyos célzás sincs azokra. 
A paradicsomnál ez annál feltűnőbb, mert a biblia 
azt épen Babylonia vidékére helyezi. A paradicsom-
történet egyes szavai vagy eszméi ugyan előfordul-
nak a babyloni mythologiában, melyekre Delitzsch 
és mások is sietnek rámutatni.4 Ámde ezek vagy 
csak a paradicsommal véletlenül összefüggő földrajzi 
nevek, mint cEden, Perath vagy Frath (Euphrat), 
Chiddekel (Tigris), vagy mythologiai köznevek, mint 
a kerub, a kigyó, vagy általános vallási eszmék, 
mint p l az élet fája,5 a bűn és halál összefüggése, 
de nem saját külön jellemző részei a bibliai elbeszé-
lésnek. Ha a kigyó Babylonban mint az istenek 
ellensége szerepel, az a Tiâmat-mythosra céloz, nem 

ban holló, galamb, galamb.) A babyloni vízözön csak két 
hétig tart, mig Mózesnél egy egész esztendeig. (Tulajdonképen 
J.-nál 61 napig, P.-ben egy évig és 10 napig.) Maga Gunkel is 
elismeri, hogy a bibliai vízözön elbeszélésében sok önálló-
ság van, mert szerinte értékesen és tanulságosan van átdol-
gozva. (Isr. und Hab. 21. 1.) 

1 Elismeri ezt Humboldt S. is. (Reise in die Aequ. Gegend. 
Stuttgart, 1860. III. 62. s k.) Andrée hatvan vizözőn-mondát gyűj-
tött össze a különböző népeknél, melyeket mások még sza-
porítottak. (Jeremias : Das A. T. 226.) Továbbá v. ö. Lükén : 
Traditionen des Menschengeschlechts. II. Aufl. Münster, 1869. 
182. s kk. és Fischer : Heidenthum und Off. 96. s kk. 

2 Les origines de l'histoire. Paris. 1880. 382. 1. 
3 Gunkel szerint a vízözön-monda babyloni eredetére 

vall az is, hogy az áradások Babylonban gyakoriak. (Isr. und 
Bab. 19.) Ilyenformán Zimmern is. (Bibi. Bab. Urgesch. 37.) 
De ezzel az okoskodással a magyar Alföldre is tehetnék. 
Érdekes, hogy Zimmern szerint eredetileg a vízözön is csil-
lagmythos, s valódi színhelye az ég. A vízözön hőse a nap-
vagy holdisten, a ki az égi oceánon hajózik. (Bibi. Bab. Ur-
gesch. 37. 1.) 

4 Delitzsch: Wo lag das Paradies? Leipzig, 1881. 83. s kk. 
147. s kk. és BB. I. 37. 67. s k. 

6 A babyloni képeken gyakran látható egy fa, melyet 
kerubok őriznek s melyet általában az életfának tartanak. 
(Smith : Chald. The Gen. 85. 1. Sayce : The higher crit. 101. 1. 
Jeremias : Das A. T. 191. s kk.) 

a paradicsomra. Van ugyan egy babyloni pecséthen-
ger, mely fa mellett ülö két alakot ábrázol egy kígyó-
val együtt;1 de az egyik alak, a melyiknek szarva 
van, valószínűleg isten, a fa pedig az élet fája, nem 
pedig a tudásé. Általában itt csak jellemző és teljes 
hasonlóságnak volna bizonyító ereje; mert a para-
dicsom és bűnbeesés egyes vonásai, sőt feltűnő 
hasonlatosságok is majd minden mythologiában elő-
fordulnak, még oly távoli népeknél is, melyek sem 
a bibliával, sem Babylonnal soha nem érintkeztek.2 

Az is feltűnő, hogy a babyloni toronyépítésről hall-
gatnak az ékiratok.3 

Fő különbség azonban a bibliai és babyloni 
vallás közt a monotheismus és polytheismus. Igaz, 
hogy ujabb időben ezt is megpróbálták letagadni. 
Állítólag az izraeliták eredetileg sokisten-hivők vol-
tak, mint a többi kanaáni nép, s csak később, a 
próféták korában lett Jahve egyetlen nemzeti Isten.4 

A monotheismus pedig Delitzsch szerint megvolt 
már Babylonban, mert a felvilágosodott szellemek 
tudták, hogy valamennyi isten tulajdonképen Mar-
duknak más és más szempontból való elnevezése 
attribútuma.5 

1 Smith : The Chald. Gen. 88. és Delitzsch : Wo lag das 
Paradies? 90. 1. A bűnbeesésre való vonatkozást tagadja pl. 
Jeremias : Das A. T. 203. 1. 

2 Lükén : Tradit. des Menscheng. 66. s kk. és Fischer : 
Heidenth. und Off. 82. s kk. 

3 Itt azonban legalább a régi írók beszélnek. A Sibylla 
(III. 99 -104.) után Eupolemus, Alex. Polyhistor, Abydenus 
(Eusebiusnál, Chron. I. 4. 8. Praep. ev. IX. 15. 17.) és Josephus 
FI. (Ant. I. 4, 3.) közölnek egy babyloni mondát, mely szerint 
az őskori emberek Babylonban magas tornyot építettek ; de 
az istenek szelek által döntötték azt össze, az emberek nyelve 
pedig ugyanakkor megzavarodott. Ámde kérdés, hogy igazi 
babyloni mondával van-e itt dolgunk, vagy a zsidó vallási 
propaganda meséjével. Van azonkívül a hajdani Borsippa 
helyén (a mai Hillah falu mellett) egy Birs-Nimrud (Nimród 
tornya) nevű romhalmaz, melyet a benne talált feliratok szerint 
Nebukadnezar király idejében, ki azt megújította, úgy látszik, 
a bábeli torony maradványának tartottak. (V. ö. Kaulen : 
Die Sprachverwirrung zu Babel. Mainz, 1861. 162—177. 1. 
Schräder K. A. T. 122. s kk.) Dee feliratok értelme nem vilá-
gos és bizonyos. Különben Babel asszyr alakja Bab—ilu = 
Isten kapuja. Azonban a biblia héber etymologia szerint «nyelv-
zavar» jelentést ad neki (Gen. 11, 9.), miből úgy látszik, hogy 
az elbeszélés nem Babylonban készült. 

4 Igy többi közt már Renan : Hist, du peuple d'Israël, 
I. 83., 119. s k. 146. 172. 178. 261. s k. II. II. stb. Maspero : Hist, 
anc. des peuples de l'orient. IV. édit. Paris, 1886. 343. s kk. 
478. Hasonlókép Goldziher : Der Mythos bei den Hebräern. 
Leipzig, 1876. 273. 292. 298. 327. 352. stb. Stade: Gesch. des 
Volkes Isr. Berlin, 1887. I. 358. s kk. stb. W. Robertson Smith 
és mások meg épen totemismust tulajdonítanak a régi izrae-
litáknak. V. ö. Zapletal : Der Totemismus und die Religion 
Israels. Freiburg, 1901. 17. 1. 

5 Bizonyságul hivatkozik Delitzsch egy 1895-ben Pinches 
által kiadott újbabyloni táblára, mely az egyes isteneket 
Mardukkal azonosítja, mondván : Ninib isten Marduk, az erő 
ura, Nergal Marduk, a harc ura, Bel Marduk, a királyság 
ura stb. (Delitzsch : BB. I. 49. és 77. s k.) De e szöveg értelme 
bizonytalan. 
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Azonban az izraeliták polytheismusának ellene-
mond az egész zsidó történet és irodalom. Hogy a 
nép egyes városai vagy rétegei szomszédaik példájára 
időnkint bálványozásba estek, azt a bibliából tudjuk. 
De a polytheismus mindig csak a monotheismus 
mellett volt; mythologiát és theogoniát nem termelt, 
a miből látszik, hogy nem honi termék volt és mé-
lyebb gyökeret verni nem tudott. A héber Elohim 
istennév ugyan többesszámú alak, de mint Izrael 
Istenének neve csak régies vagy erősítő, méltóságot 
jelentő többesszám.1 

Másrészről a babyloni, miként az egyptomi val-
lásban is merültek föl bizonyos monotheistikus áramla-
tok. Azonban ezek egyszerű iskolai vélemények vol-
tak, melyek csak a monotheismus észszerûségét bizo-
nyít ják; de belefúltak a mythologiába és a nép 
vallásává sehol sem lettek. A népnél legföljebb heno-
theistikus jelenségek voltak; t. i. a sok isten közül 
csillagászati, politikai vagy helyi okokból egy isten 
nyomult előtérbe.2 Az is lehetséges, hogy a mono-
theistikus gondolatok Izrael vallásából szivárogtak 
he egyes pogány körökbe.3 Hogy a sémiták ősval-
lása lett volna a monotheismus, azt mondják ugyan, 
de a történelmi korban adatokkal igazolni nem 
lehet. Az, hogy a monotheismus az egész világon 
egyedül a jelentéktelen zsidó népnél tudott a hatal-
mas pogány kulturák árjában fönmaradni : csodá-
latos, de tagadhatatlan valóság. 

A papság és a modern művészetek. 
Nincs társadalmi állás, a mellyel szemben annyi 

igénnyel lépnének föl, mint a papsággal szemben. Van 
Leibnitznek egy elmélete a világmindenség lényegéről, 
a mely szerint a legvégső elemek kiterjedésnélküli 
monaszok, pontok, eleven lelkecskék, a melyek min-
denikéről minden percben az egész világmindenség 

1 Azért egyesszámú jelzővel és állítmánynyal szokott 
járni. Az elohim (iláni) majestatikus többes előfordul az 
amarnai levelekben is (Jeremias : Das A. T. 336. 1.). Az, hogy 
a héber Elohim és talán Jahve nevek gyöke megvan a baby-
loni nyelvben is (Ilu, Ja'u, Ja've) csak a két nyelv rokonságát 
bizonyítja, nem az istenfogalom kölcsönzését. 

2 Delitzsch azon érve, hogy az egyesszámú általános 
isten, ilu névvel képzett (Hammurabi-korabeli) babyloni 
sémita tulajdonnevek a monotheismus bizonyítékai volnának 
(BB. I. 46. s k. 72—74.), nem áll meg. Mert egyrészt ilu köz-
névi, appellativ jelentéssel is birt (v. ö. Lagrange: Etudes sur 
les religions Semitiques, II. éd. Paris, 1905. 76. s k.) ; másrészt 
ilyen theophor tulajdonnevek más polytheista népeknél is 
előfordulnak, pl. az amarnakor kanaáni népeinél Sabi - ilu, 
Milki-ilu, Jabni-ilu stb. (Jeremias : Das A. T. 335.), vagy 
a görögöknél a Theophilos, Theodosios név. A Jahve—ilu 
név pedig, melyet Delitzsch «Jahve ist Gott»-nak fordít, 
Hőmmel szerint annyit je lent : van Isten. (Hőmmel: Die Alt-
orient. Denkmäler. 11. 1.) 

3 A panbabylonista Gunkel is elismeri, hogy a montheis-
mus Izrael népének belföldi terméke s a történelmi mono-
theismus nem Babylonból, hanem Izraelből indult ki. (Isr. 
und Bab. 28. s k.) 

tükröződik vissza. Ily lélekkel kellene birnia a pap-
nak is, hogy az összes igényeknek megfeleljen. Ily 
lélekkel kellene birnia, hogy visszatükröződjék benne 
a mindenféle követelésekkel föllépő egyének vágya ! 
A tanár az csak tanár ; az ügyvéd ügyvéd, de a pap 
legyen theologus, bölcselő, szociologus, ügyvéd, orvos, 
kereskedő s a legújabb igények szerint műértő is. 
Foglalkozzék modern művészettel, nézze a tárlatokat, 
a műtárgyakat, stb., hogy alkalomadtán tudja temp-
lomát a legfokozottabb és legújabb igényeknek meg-
felelően berendezni. 

Igaz, hogy a jó pap holtig tanul, és hogy semmi 
annyira nem finomítja a lelkületet, mint a szép kul-
tusza, vagy legalább is hajlandók vagyunk ezt elhinni, 
noha a szép kultusza nem mindig jele az erkölcs 
kultuszának is. De mégis azt kell mondanom, hogy 
a pap, ha még úgy töri-marja magát, soha sem fog 
fölemelkedni azon magaslatra, melyet ma tőle várnak. 

Föltevésem az, hogy egy hivatásának élő pap 
a legnagyobb erőfeszítés mellett sem elégítheti ki 
azok követelését, a kik belőle műértőt, műkritikust 
akarnának kigyúrni. A kiknek lelke ezen brüszk kije-
lentés miatt talán berzenkedni kezdene, azt hiszem 
elmefuttatásom végén megbékül velem. 

Az esztétikai problémákat nagyon különféleké-
pen lehet tárgyalni. Vannak, s ez talán a legrégibb 
elmélet, a kik Plátóval, Kanttal, Hegellel metafizikai 
magaslatokra emelkednek föl s a szépet vagy isteni 
eredetében keresik, vagy egészen intellektuális folya-
matokra, eszmékre vezetik vissza. Mások szenzuálista 
alapon tárgyalják s egészen a kellemes vagy kelle-
metlen érzelmek eredője gyanánt mérlegelik. Mások 
az erkölcstant és az esztétikát egy kalap alá veszik. 
Ismét mások laboratoriumokban hipnotikus egyéne-
ken is végzett kísérletekből akarják kihámozni a szép 
elemeit. Ezekkel szemben Croce, a fiatal olasz eszté-
tikus, a romantikus filozófia poezisére emlékeztető 
hangulattal azt mond ja : «a művészet a megismerő 
lélek álma». 

Ime a legfőbb irányok, a melyek a szép megha-
tározását tűzik ki feladatul. Irányok, melyek más és 
más szempontból értékelnek s a legtágabb szubjek-
tivizmusnak engednek helyet. Metyik helyes, melyik 
téves, nem lehet eldönteni, inkább azt mondhatjuk, 
hogy mindegyikben benn rejlik az igazság egy su-
gara és mindegyik a szép és a művészet eszméjének 
domborításához vezet. 

A szépet fogalmilag meghatározni nem lehet. 
A legellentétesebb nézeteket olvashatjuk a szépről s 
mindegyik magának követeli az igazságot. Azért nem 
is szándékom, nem is törekszem arra, hogy a szép-
nek bármiféle definitióját adjam. Annál kevésbbé 
törekszem erre, mert nincs az a defmitió, a melybe 
az egész művészetet be lehetne foglalni. A definitio 
csak korlátoz, csak szükit ; összefoglal és sok oly ele-
met kirekeszt, a mely pedig a lényeghez tartozik, 
vagy ahhoz vezet. 
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Ha lemondok a szép fogalmáról, nem mondok 
le arról, hogy van szép, van objektiv szép is. Az em-
berek legellentétesebb nézetei, Ítéletei a szépségre és 
rútra vonatkozólag nem veszik el azon meggyőző-
désemet, hogy van objektiv szép. Az objektiv szép 
minden szépben benne van, de nem egészen van 
benn mindenki számára. Ki mennyit érez ki a világ-
ból, a művészetből, annyiban beszél szépről. S kiki 
a maga módja, a maga lelke szerint választja ki a 
szépet s mond ítéletet a szépről. 

Ha az emberek mindannyian más és más ítéletet 
nyilvánítanának a szépről, erről vagy arról a szép 
tárgyról, ha nem léteznék egy megegyező, teljesen 
adequát Ítélet a természet és művészet tárgyaira nézve, 
az sem bizonyítaná, hogy objektív szép nincs, hanem 
csak annyit jelentene, hogy a szép quantumdt a ter-
mészetben vagy művészetben kiki máskép és máskép 
élvezi. 

A szép és rút határértékei egybefolynak s a két 
véglet között levő objektívre eső ítéletek lehetnek 
kedvezőbbek vagy kevésbbé kedvezőek, de abszolut 
tagadás nem létezik. Föltéve azt az esetet, hogy va-
laki előttünk rút dologban talál esztétikai gyönyörű-
séget, ez csak azt bizonyítja, hogy az illető a nekünk 
rút dologból a szépnek előttünk ismeretlen, vagy 
élvezhetetlen elemét választja ki. 

Azért tehát, mert a szépre vonatkozó Ítéletek 
számtalanok, vagy mert a hány ember, annyi izlés, 
tagadni a szép objektivitását nem szükséges. A kik 
a szép relativitását hangsúlyozzák, ha végig tudnák 
ezt a gondolatot gondolni, az abszolut idealizmushoz 
vagy föltétlen szubjektivizmushoz ju tnának el. Más 
szóval azoknak tagadniok kellene, hogy a szépre vo-
natkozó itélet megalkotásához külső objektum is 
szükséges, tehát egy dal, költemény, kép, szobor; 
azoknak ragaszkodniok kell ahhoz az állásponthoz, 
hogy minden szép csak bennem van, én vagyok ma-
gam kizárólag a forrása a szépnek. Esse, percipi. 

De ezzel eljutottam ahhoz az állásponthoz, a 
melyet én genetikusnak nevezek. A szép ezen néző-
pont szerint egy lélektani folyamat s mint ilyen, szám-
talan elemen épül föl. Értelmi és érzelmi mozzana-
tokon. Részt vesz benne egész lelkivilágunk ép úgy, 
mint idegéletünk. Lelki világunk — mondom — me-
lyet itt úgy tekintek, mint képzetek, fogalmak, gon-
dolatok, átvett vagy megalkotott maximák, elvek össze-
foglalását. Nevelésből, olvasmányokból, önmagunk 
munkásságából épül föl az ember lelki élete, mely-
nek szint és jelleget, befejezettséget a világnézlet ad. 
Nem akarom tagadni, hogy főleg a világnézletet ille-
tőleg az ember fiziológiájának s a rajta nyugvó ér-
zelmi világnak is nagy szerepe van. S főleg a trans-
cendentális irányú ember nem nélkülözheti azt az 
érzelemtőkét, a melyből lelke folyton táplálkozik, 
erőt s feszülést nyer. A vallásos családok gyermekei 
inkább lesznek vallásos emberek, mint vallástala-
noké. 

Talán nem is kell kiemelnem, hogy mindezen 
elemek mily fontos szerepet játszanak a szép elbírá-
lásában és a fölfogások minőségében. De nemcsak 
ezek, hanem az összes többi érzelmek is, a melyek 
mind annál finomabbak, mennél gyengédebb ingerek, 
ráhatások iránt vagyunk fogékonyak. Mennél ele-
venebben reagálunk a világra. Kifejlődött érzelmi 
élet nélkül nincs művészet, sem igazi műértő. 

A szép értékelésénél tehát az élvező alanyok 
milyensége fontos szerepet játszik. De bármily nagy 
legyen a változatosság közöttünk, van valami hasonló-
ság is, a mely megengedi, hogy magunkat bizonyos 
körökbe, osztályokba foglaljuk s bizonyos egyöntetű 
izlés szerint csoportosuljunk. 

A szép érzése bennünk bizonyos ingerek folytán 
támad. Tehát a szép másik eleme az objektum, a 
tárgy. A szép fölfogásának, megértésének folyamatá-
ban ugyanazon lelki fázisokon megy lelkünk keresz-
tül, mint minden más apperceptióban. S valamint 
egy új igazságot csak úgy tudok fölfogni, lia azt be 
tudom illeszteni már meglevő gondolatkörömbe, úgy 
a szép tárgyat is csak akkor tudom élvezni, lia azt 
előbbi tapasztalataim alapján összefüggésbe tudom 
hozni élményeimmel. «Ez a tárgy szép», annyit jelent, 
hogy a mű megfelel az ítélő, az értékelő alany ter-
mészetének, vagy inkább természetrajzának és ki-
váltja belőlem a gyönyörérzést. A szépnek tehát nem-
csak subjektiv, de objektiv eleme is van. 

Mi következik már most mindebből a mi tár-
gyunkra vonatkozólag ? 

Vegyük először az alanyi elemet a szép megíté-
lésében. Mennyi idegember, mennyi egyéniség, mennyi 
világnézlet jár-kel közöttünk! Ezeknek mindnek van-
nak szépségi igényeik és Ítéleteik. Teljesen különfélék, 
az árnyalatokban ellentétesek, mert mindegyik más 
természet, más fiziológia és más lelki épület. Nem 
minden cipő jó minden lábra, annál kevésbbé felel 
meg minden mű, minden szépség bármely egyéni-
ségnek. A mint joga van minden embernek élnie és 
gondolkodnia, ép úgy joga van a neki megfelelő szép-
séget kiválasztania, értékelnie. De a művészetek terü-
letén a legnagyobb türelmetlenséggel találkozunk. Bár 
semmiféle szellemi téren nincs annyi szubjektivitás, 
mint ép a művészetekben, mégis sehol annyi türel-
metlen dogmatikus ítéletet és elitélést nem hallunk, 
mint a művészetek területén. Mert pusztán kritiká-
val és nem lélektani analízissel dolgoznak. 

Alkalmazzuk ezen gondolatokat a papságra. Mi 
mindannyian transcendentális világban nevelkedtünk 
föl. Nekünk sem üzleti szellem, sem hidegen számító 
ész, sem kalandokra vágyó lelkület nem a tipikus 
jellemvonásunk. A mi világunk a természetfölöttiség, 
a mi lelkünk érzelme az örök élet vágya. Mi ezt be-
nézzük fűbe, fába, állatba, emberbe. Mi a földet is 
Istenért szeretjük. A szépségben is természetfölöttit 
Ízlelünk. Tehetünk mi erről? Vagy talán tegyüni . 
ellene ! , , 

nj „M 
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Ez annyit jelentene, mint megfosztani lelkünket 
a természetfölötti erektől. S vannak-e ennek a lélek-
nek szépségigényei? Hogyne volnánakI Csak mások, 
mint a naturalistáké, a kiknek nincsenek természet-
fölötti gondolataik. Meghiszem, hogy a mi szépség-
igényeink, Ízléseink örökké ellenkezni fognak az övéi-
kével, s hogy minket gúnyolni fognak, de nem azért, 
mert kritikájuk önzetlen és objektiv, hanem mert 
lelkük egészen szubjektív s nem tudják megérteni, 
hogy a műtárgy és a mi lelkük között milyen apper-
ceptiv kapcsolat ment végbe ? 

Mi papok hamarább tudunk objektívek lenni, 
hamarább tudunk a «modern» ember művészetében 
elmerülni, s az ő esztétikai élményeit átélni, mint a 
naturalista művészek és kritikusok a mieinket. Ezek 
nem tudják méltányolni a hit szellemét, vagy leg-
följebb a középkor művészetében találnak szépet, de 
ha a hit most alkot műtárgyat a maga levegőjének 
megfelelően, azt egyáltalán nem találják szépnek. 
Mert a lelkükkel ellenkezik. És ha még oly szépet 
alkotna is a hit, a transcendentálist nem tudnák érté-
kelni. Pedig a vallás csak supernaturalis lehet, s a 
vallásos művészet nem nélkülözheti ezt az elemet; 
mert nélküle már nem vallás. A pap pedig a vallás 
embere, esztétikai Ízlésében tehát ott kell lennie a 
hitből fakadó természetfölötti árnyalatoknak is. 

Ebből következik, hogy a pap némely művész 
és műkrit ikus előtt mindig bornírt lesz, ha még oly 
tanult ember is. De ezen túl kell magunkat tennünk, 
s megnyugodni abban, hogy a legtöbb gyalázó és 
lekicsinylő Ítéletet a művészek és műkritikusok mon-
danak ki, tehát azok az emberek, a kik a legkeve-
sebb gondolatmunkát végzik, lévén mind a két branzs-
nak éltető eleme a fantázia, a hangulat, meg az ér-
zelem. De azért két dolgot mégis elvárhatunk tőlük, 
hogy legyenek velünk szemben belátók és értsenek 
meg minket, ha mi a vallásos művészetre vonatko-
zólag más nézetet bátorkodunk megkockáztatni, 
mint ők. Értsék meg, hogy a mi művészetünknek 
más az alaplelkülete, mint az övékének és hogy a 
templom is szent hely lévén, ezt a hangulatot oda 
is be akarjuk vinni továbbra is. 

Ha ezt jóakarattal megértik műkritikusaink és 
művészeink, saját előnyükre nagyon sokat haladtak 
és tanultak. Saját előnyükre mondom, mert gondol-
kodóba esnek és megkérdezik önmagukat, nem le-
hetne-e behatolniok lélekben ebbe a természeifölötti 
világba, hangulatba, nem lehetne-e azt az ő techni-
kai készségükkel visszatükrözni, vagy nem lehetne-e 
a modern művészetet is ezzel a szupernaturális han-
gulattal megtölteni ? A modern művészetnek kell 
foglalkoznia e gondolatokkal, ha az egyházi művészet 
terén akar valamit alkotni. Annál is inkább, mert a 
mi templomaink, szent szereink bizonyos szimbolikus 
jelentőséggel birnak, a melyet ki kell fejeznie bár-
mely művésznek is. A modern művészet meg fogja 
találni a mi lelkületünket, ha megérti az egyház szo-

kásainak, szertartásainak szellemét. Mert a papi lel-
kület ezekből táplálkozik, az egyház benső életéből, 
erről az életről pedig az egyház le nem mondhat 
de papjai sem. 

Manap azt tapasztaljuk, hogy hitetlen írók, pl. 
Anatole France írásaikban bámulatosan tudják föl-
kelteni a középkori hangulatot, annak illúzióját. Azt 
látjuk, hogy a modern dekorativ és építőművészet a 
régi idők könnyű, hangulatos vonalvezetését saját 
lelkének megfelelően tudja értékesíteni. Miért ne 
tudná ezt az egész modern művészet megtenni? Ha 
ezt a munkát a modern művészet megvalósítja, meg-
találta a hidat a papság lelkéhez is. 

A fejlődés az egyházi művészetekben ezen a vo-
nalon halad. Keletkezhetnek új stilek, láthatnak a 
művészek új színeket, új vonalakat, azokat mind föl 
is használhatják, de a természetfölötti életet a művé-
szetből ki nem törülhetik. Nevezhetnek pedig min-
ket ostobáknak, mint a kik a művészethez nem érte-
nek, de ezen álláspont mellett kitartunk. 

Viszont a papság is a maga részéről legyen rajta, 
hogy legalább tárlatok szorgalmas látogatása által 
ízlését nemesítse és tökéletesítse. Mint minden mű-
velt embertől, tehát tőle is megkívánjuk, hogy tudja 
a templomot, a házát stb. ízlésesen berendezni. 

Többet azonban a papságtól kívánni nem lehet. 
Mert Krisztus nem azt mondta, hogy menjetek mű-
vészeteket tanulmányozni, hanem tanítani s a lelke-
ket üdvözíteni. Ezt tudniok kell azon paptársainknak 
is, a kik minduntalan írásaikban, szavaikban a pap-
ság elmaradását hangsúlyozzák, mert nem műkritiku-
sok. Ezt már egyszer ki kell mondanunk ! Mert 
mégis csak különös, hogy valaki saját speciális tanul-
mányainak lázától annyira elvakuljon, hogy elfe-
lejtse a papi hivatás legfontosabb feladatait. 

A művészkedés minden lehető papi foglalkozás 
között az utolsó helyen szerepelhet, a mint a szóra-
kozás és üdülés is követi a hivatásos munkát. Kívá-
natos lenne azonban, ha minden egyházmegyében 
lenne bizottság, a mely a templomok fölépítésénél 
és berendezésénél esztétikai felügyeletet gyakorolna. 
Sok Ízléstelenséget lehetne így az Isten házától távol-
tartani. 

A papság esztétikai neveléséről bővebben nem 
írok. Csak jelzem, hogy úgy a pasztorális, mint a 
históriai tanulmányok keretében kellene az egyházi, 
illetve vallásos művészettel foglalkozni. Vagy külön 
archeológiai és esztétikai tanulmányokat bevezetni. 

— / — 

A keresztények üldözése JVero császár alatt. 
IV. 

A régi keresztény történetírók közül Sulpicius 
Severus híven tükrözi vissza Tacitus elbeszélését, mely-
nek homályát a büntetés végrehajtásánál eloszlatja, a 
mikor így m o n d : «Neque enim ulla re efficiebat, 
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quin ab eo iussum incend ium putare tur . Igitur vertit 
invidiam in chr is t ianos actaeque in innoxios crudel is-
s imae quaest iones ; quin et novae mor tes excogitatae, 
ut f e r a r u m tergis contecti lania tu canum interirent . 
Multi c ruc ibus afïixi aut t l amma usti, p le r ique in id 
reservati, ut, cum defecisset dies, in u s u m nocturn i 
luminis urerentur». 1 Sulpicius Severus a «crudelissimae 
quaestiones» kifejezést használ ja Tacitustól eltérőleg 
«quaesi t issimae poenae» helyett és így i n k á b b a 
keresztényekkel szemben követeti e l járás kegyetlen-
ségét dombor í t j a ki, mint hogy fölösleges ismétlésbe 
bocsátkozzék. 

Paulus Orosius bizonyára Suetoniusból merítet te 
értesülését ezen üldözésről, mer t semmi összefüg-
gésbe n e m hozza a tűzvésszel, noha ezt Nero kegyet-
lenségei közt festői színezéssel sorol ja fel.2 

A keresztény és pogány írók m u n k á i n kívül 
egyik újszövetségi szentírási könyvben a keresz-
ténység üldözésének nyomai ra akadunk , melyeket 
Nero idejére kell vonatkozta tnunk. Noha szent János 
apostol Titkos je lenések (Apocalypsis) könyvében a 
lá tomásokat nehéz e lválasztanunk a tényektől, mégis 
vannak oly helyei, a hol történeti e lmúlt események 
csiráit fedezzük fel. E bizonyságok több helyütt szét-
szórva j e lennek m e g : «{iápxupsç 'Irjaoö»,3 a kik «xaï 
aùxoi èvtxrjaav a&xöv Scà xô aíjia xoö apvioo v-xi Scà xôv 
Àôyov xfjç [lapxupiaç aùxwv xa l où y. rjyáTtrjaav xrjv 
aùxwv xyçi F)-Avàxou,... S/ovxeç XYJV [xapxuptav 'bjaoö».4  

A Pa tmos szigetén megihletett szent lá tnók szemei 
előtt a kivégzett h i tba jnokok meg je l ennek : «xaï 
sBov... xàa ']i'jy_àç xwv TtsneAexia^vwv 5cà -rijv [lapxupíav 
'IrjaoO xai Sià xöv Xóyov xoO freoü, xa: oïxiveç où upoaeóx»jaav 
xö fhjpíov oùSé XYJV e?xóva auxoö xai oùx sXaßov xi /ápayjia 
èrci xô pixamov y.xi lui xrjv yetpa auxwv».8 « . . . y.xi... xàç fyr/xç 
xwv èacpay|iivtov O'.x xôv Àôyov xoö freoO y.xi Stà XYJV [xapxupiav, 
fjv efyov».8 Nem kell elfogultság ahhoz, hogy e szent-
írási helyeket a keresztények első üldözésével kap -

1 Sulpicius Severus : Chronicon, II., 29. 
2 Orosii Pauli Historiarum adversum Paganos libri VII, 

ex rec. C. Zangemeister (Lipsiae, 1899.), 1. VII., c. 7. : «.. . Denique 
(Nero) urbis Romae incendium voluptatis suae spectaculum 
fecit ; per sex dies septemque noctes ardens civitas regios 
pavit aspectus . . . Auxit hanc molem facinorum eius temeritas 
in Deum; nam primus Romae Christianos suppliciis et 
mortibus affecit ac per omnes provincias pari persecutione 
excruciari imperavit ipsumque nomen extirpare conatus, 
beatissimos Christi apostolos Petrum cruce, Paulum gladio 
occidit». — V. ö. Arnold, i. h., 39. 

Seb. le Nain de Tillemont : Mémoires pour servir à 
l'historié ecclésiastique des six premiers siècles, I. (Venise, 
1732.), 71 s köv., noha jansenista, Paulus Orosius elbeszélése 
alapján állítja, hogy Nero, az emberi szörny, a legtisztább 
keresztény vallást csak gyűlölhette és üldözhette ; a tűzvész 
csak ürügyül szolgált a keresztények vérének kiontására. 
Nem tagadhatjuk azonban, hogy Paulus Orosius túlzott, a mit 
munkájának apologiai célja érthetővé tesz. 

3 Szent János : Apocalypsis, XVII. 6. 
4 Ugyanott, XII. 11 és 17. 
a Ugyanott, XX. 4. 
0 Ugyanott, VI. 9. — V. ö. Sieberth, i. h. 14. 

csoljuk össze, a kik h i thűségüknek és Jézus neve 
megval lásának vér tanúi lettek.1 

Szent Péter apostol I. leveléből azonban nem 
szabad — komoly kri t ika mellett — bizonyításra sem-
mit sem eml í tenünk, mivel e levél m á r az 51. év 
előtt készült.2 

Maga a néphagyomány megőrizte Nero kegyet-
lenkedésének emlékét, a ki ú j r a meg fog je lenni a 
földön, mint antikriszt us. A keresztény hagyomány-
ból nőt t ki a pogány nép hite, hogy Nero n e m halt 
meg, h a n e m még tovább él, a ki keletről u ra lkodó-
ként tér vissza.3 E néphit nyomai t a Sibyllakönyvek 
tartot ták fenn.4 Ha e könyvek nem is történeti 
tényeket t a r ta lmaznak a keresztények első üldözéséről, 
mégis itt-ott a közelmúlt események morzsái vi l lan-
nak m e g ; kezelésük azonban erős kri t ikát igényel. 

Megál lapí that juk tehát megdönthetet len történeti 
tényül, hogy Nero császár üldözte a római b i roda lom-
ban először a keresztényeket. Taci tus és a többi tör -
ténetíró, kik erről szólnak, egybehangzóan bizonyít-
ják , hogy az első üldözés a kereszténység miat t tör-
tént. A «nomen chr is t ianum» volt a főok, melyr miatt 
a keresztények vére folyt. Lukcsics József dr. 

1 A «|iápxu;» fogalma a legrégibb keresztény egyházközsé-
gekben az ily halált jelezte. — V. ö. Mommsen, Th. Der 
Religionsfrevel, i. h., 395. — Klette, i. h., 46 s köv. 

Arnold megokolás nélkül veti el e szentírási helyek 
bizonyító erejét. — Arnold, i. h., 92, 96. — V. ö. Beyschlag, 
D. W. : Die Apokalypse gegen die jüngste kritische Hypothese 
in Schutz genommen. Theologische Studien und Kritiken, 
1888. 1., 102—140. 

2 Klette, i. h., 48—54. megfeledkezik a levél keltének 
idejéről, a mikor IV. 14—16. részét a keresztények első üldözé-
sére vonatkoztatja : « . . . im ersten Petrusbriefe der Name 
«xpistiavö;» wie ein formulierter Schuldtitel genannt w i rd . . . » 
Harnack, A. : Geschichte d. altchristl. Litteratur bis Eusebius, 
II. : Die Chronologie, (Leipzig, 1904.), 453. bizonytalannak 
mondja e levél írásának idejét. A levél végén csatolt üdvöz-
lés azonban kétségtelenné teszi, hogy szent Péter apostol 
még akkor írta, a mikor szent Márk vele volt. 

3 V. ö. Baur, F. Chr. : Das Christentum und die christ-
liche Kirche der drei ersten Jahrhunderte, (Tübingen, 
1863.), 434. 

Senki nem kételkedett Nero halálában, noha kevés tanuja 
volt. Nyilvánosan temették el és sírját sokáig díszítették. — 
Suetonius : Nero, 49, 50, 57. — Már Tacitus, Hist. II. 8, jelzi, 
hogy Nero haláláról különféle hírek keringenek : «vario super 
exitu eius rumore, eoque pluribus vivere eum fingentibus 
credentibusque.» — I. Napoleon Nero népszerűségét emeli ki : 
«La bonté de l'institution l'emportait sur les crimes de 
l'homme, si le peuple regretta Néron»., V. ö. Schiller, i., h. 289. 

Ezen üldözésről a II. században élő hagyományt fenn-
tartotta az «Ascensio Jesaiae» aprokrif írat is (cap. IV., v. 2—3.) 
melyet Dillmann 1877-ban adott ki. — V. ö. Bleek : Vorlesun-
gen über die Apokalypse, 98. 

4 V. ö. Székely I. : A Sibyllakönyvek, (Budapest, 1907.), 
32, 36-39, 46, 64, 74, 78. 

Arnold, i. h. 86., vitatja, a Sibyllakönyvekről : «Nirgends 
findet sich, während an Neros Muttermord oft erinnert und 
sein Wiederkehr etwa 10-mal geweissagt wird, ein unver-
kennbarer Hinweis auf die Neronischc Christenverfolgung».— 
De épen a Sibyllakönyvek apokalyptikus jellege engedi meg, 
hogy Nero jellemzése az üldözés tényével kapcsolatos. 
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Flinders Petrie kutatásai a Szinai félszi-
geten. (V.) 

A kahuni papyrus sothis-datuma. 

Utolsó cikkünkben szó volt az ú. n. sothis-kor-
szakról. Lássuk most a sothis-periodus jelentőségét 
az egyptomi chronológia szempontjából. 

Hogy a sothis-periodusoknak az egyptomi chrono-
lógiában hasznukat vehessük, mindenekelőtt tudnunk 
kell a sothis-periodus kiindulási idejét, vagyis azt az 
évet, a mikor az egyptomiak ujéve (Thot 1.) a sothis-
esillag heliakus fölkelésének napjával összeesett. 

Sajnos, a számítás megejtésénél vannak bizonyos 
elméleti nehézségek. Egyptom a 27-ik szélességi fok-
tól a 31-ik szélességi fokig terjed, már pedig a Sirius 
heliakus föltünése minden foknál egy nappal eltoló-
dik, úgy hogy az első kataraktánál hét nappal előbb 
látható, mint Alexandria szélességi foka alatt.1 Tud-
nunk kell tehát mindenekelőtt : milyen szélességi 
foknak felelnek meg azok az adatok, melyek tár-
gyunkra vonatkoznak. A második nehézség már 
kevésbbé fontos. Mi a sothis-korszakokat julianus-
évek szerint számítjuk. Tudvalevő dolog azonban, 
hogy a julianus-évek a nap-évekkel nem egyeznek 
meg pontosan, a mint azt a Gergely-féle naptár és 
a keleti egyházak kalendáriuma között 13 napot 
kitevő különbség mutatja. Kérdés tehát: van-e, job-
ban mondva volt-e hasonló különbség a régi egypto-
miak Sirius-csillagéve s a valódi között, mely 1400 
év leforgása alatt esetleg napokká, vagy épen hetekké 
növekedett volna? Szerencsénkre Oppolzer, bécsi 
asztronómus számításaiból tudjuk,2 hogy a napéj-
egy enlőségi pontok praecessiója következtében főleg 
a Kr. e. V.. IV. és III. évezredekben a Sirius-év alig 
különbözött a jul ianus évtől, olyannyira, hogy Kr. e. 
4200—1000 a Sirius felkelése a julianus-év egy és 
ugyanazon napjára esett és csak később tolódott el, 
mikor a Sirius-év Kr. e. 231-ben 365 2508804-re emel-
kedett, mely különbség még mindig jelentéktelen, ha 
megfontoljuk, hogy Kr. e. 3231-ben hossza épen 
365V4 napot tett ki.3 

Lássuk most azokat az adatokat, melyek segítségé-
vel a sothis-periodus kiindulási évét meghatározhatjuk. 

Erre nézve van egy hivatalos és authentikus 
adatunk az ú. n. kanoposi határozatban, mely III. 
Ptolomaeus 9-ik évében kelt és istenitiszteletet ren-
del a «jóttevő isteneknek, Ptolomaeus királynak és 
Berenike királynénak azon a napon, melyen Isis 
csillaga felkel, mely a szent könyvek szerint az újév, 
és ez e 9-ik évben Payni hónap első napján tartalik».4 

A ptolomaeusi kánonból5 azonban tudjuk, hogy 
1 E. Meyer, i. m. 17. 1. 
2 Ber d. Wiener Akad. d. W. math.-phys. Cl. B. 90. 2. 

Abth. 1884. S. 557 kövv. V. ö. PSBA. 1908. p. 105 (Johns cikke 
az egyptomi időszámításról.) 

8 E. Meyer, i. m. 14. 1. 
« Mahaffy, i. m. 115. 1. Meyer, i. m. 23. 1. 
» Ideler, i. m. I, 113. 1. 

III. Ptolomaeus Euergetes 9-ik évének Nabonasar 
aerájának 510. esztendeje felel meg; mivel pedig a 
keresztény aera első napja Nabonasar aerájának 748. 
évébe esik, 748—510 = 238 ; vagyis a keresett dátum 
238 julius 20-nak felel meg. Payni hó az egyptomi 
év 10. hava, tehát Thot 1-től Payni l - ig 270 nap mult 
el. Ha tehát tudni akarjuk, mely évben esett az újév 
Thot első napjára, 270-et meg kell szoroznunk négy-
gvel, mert a Sirius-év és a polgári év között a különb-
ség négyévenként egy nap. 270 X 4 = 1080 ; e számot 
hozzáadva III. Ptolomaeus 9-ik évéhez : 238 + 1080 = 
1318. Más szavakkal: 1318 Kr. e. a sothis-periodus 
kiindulási pontja.1 Ezen adat segítségével meghatá-
rozzuk az előtte elmúlt sothis-periodus első évét, ha 
1318-hoz 1460-at (=365 X 4) hozzáadunk, ugyanezen 
szám további hozzáadása által kiszámíthatjuk a meg-
előző periódus első évét és így tovább. Viszont előre-
menőleg 1460-ból 1318-at kell kivonnunk, mely eset-
ben eredmény képen 142/1 jön ki Kr. u. 

A kanoposi határozat révén nyert adatokat meg-
erősíti Censorinus, III. századbeli római író tanúsága, 
ki 238-ban Kr. u. a Nabonasar-féle aera éveinek 
leírásánál megjegyzi : Sed horum initia semper a 
primo die mensis eius sumuntur, cui apud Aegyptios 
nomen est Thot, quique hoc anno fuit ante diem 
VII. Kai. Jul., cum abhinc annos centum, imperatore 
Antonino Pio II. et Bruttio Praesente Coss. idem 
dies fuerit ante diem XII. Kai. August., quo tempore 
solet Canicula in Aegyptio facere exortum. Quare 
sicre etiam licet, anni illius magni, qui, ut supra 
dictum est, et solaris et canicularis et Dei annus 
vocatur, nunc agi vertentem annum centesimum.2 

Censorinus szerint tehát 238 előtt száz évvel, vagyis 
139-ben Thot elseje összeesett a Sirius feltűnésével, 
mely szerinte abban az évben julius 21-én történt 
volna meg. Ez az adat azonban alighanem hibás, 
mert a mondott évben Thot elseje julius 20-ra esett 
és így XIII. Kai. Aug. lesz a már Petavius ajánlotta 
helyes olvasás Censorinus idézett helyén. Ebben az 
esetben a Sirius fölkelésének megfigyelési helye a 
30. szélességi foknak felelne meg, Memphis táján.3 

Censorinus adata ilyenformán nem felel meg telje-
sena Kanoposi decretum alapján kiszámított eredmény-
nek. Innen van, hogy egyik tudós az egyik, a másik vi-
szont a másik adat szerint határozza meg a sothis-kor-
szak kezdeteit. Fölösleges szószaporítás ez,azért mellé-
keljük egyes tudósok számításainak összehasonlító 
tábláját. 

Ideler E. Meyer Mahler Ft. Petrie 
Kr. u. 139 140/1 — 139 
Kr. e. 1322 1321/20 1318 1322 

« — 2781/80 2778 2782 
« — 4241/40 4238 4242 
« - — . — — 5702 

1 Mahler, i. h. 
2 De die natali, c. 21. 1. Ideler, i. ni. 127. I. 
3 Ideler, i. m. 129. 1. 
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Bocsánatot kell kérnem az olvasóktól, hogy 
türelmüket ezekkel a száraz számokkal igénybe kel-
lett vennem, de biz' a dolog nem megy máskép. 
A szentírás egyes adatainak vizsgálásánál nem egyszer 
csakis óriási kerülővel lehet célhoz jutni. Még egy 
kis türelem és csakhamar kint leszünk e számítások 
útvesztőjéből. 

Az a jogos kérdés merülhet fel ugyanis, hasznát 
vesszük-e valahogy a sothis-periodusnak az egyptomi 
chronológia meghatározásánál? De nagyon! Az egész 
ezen nyugszik. Ha t. i. oly adatok állanak rendel-
kezésünkre, melyekből adott esetben a Sirius felkelésé-
nek hó és napszámáról értesülünk, ismerve a sothis" 
periódus kiindulási évét, a kérdéses dátum évét igen 
könnyen meghatározhatjuk. 

Az ilyenfajta dátumok közül a legfontosabbak 
egyike az Ebers-féle papyrusé, melynek értelmében 
I. Amenhotep 9-ik évében a Sirius Epiphi hó 9-én tünt 
fel. E hó az egyptomi naptárban a tizenegyedik. Epiphi 
9-e tehát az év 300 + 9 = 309. napja, melyet az újév 
napjától, Thot elsejétől 366—309 = 57 nap választolt 
el. 57 x 4 = 228; e számot adjuk hozzá 1318-hoz, 
(mint a legközelebbi sothis-periodus első évéhez) 
1318 + 228 = 1516 Kr. e.1 Természetes azonban, hogy 
e számítás három évvel térhet el a király valódi 9-ik 
évétől, mert a Sirius négy éven át tünt fel Epiphi 
9-én, 1546—1513-ig. De azért még e bizonytalanság 
dacára is örülhetünk, hogy van egy chronológiai 
kiindulási pontunk, melynek alapján megközelítőleg 
megállapítható, hogy a XVIII. dinasztia uralma 1580 
táján kezdődött. 

Ez az időszak biblikus szempontból igen fontos, 
mert e dinasztia királyai szabadították fel Egyptomot 
a hyksos uralom alól, mely alatt Jákob fiai Egyptom-
ban uj hazát találtak. Kérdés azonban, meddig tar-
tott a hyksos uralom ? Sajnos az egyptomi emlékek 
erre a kérdésre egyenes választ nem adnak. A XVIII. 
dinasztia korát zűrzavaros idők előzték meg, melyek-
től vajmi kevés emlék maradt, és így ismét csak 
valami sothis-datum révén nyerhetünk némi tám-
pontot a kavarodás e korszakának chronológiai meg-
állapításához. 

Ilyen chronológiai adatunk tényleg van is, csak-
hogy ebből kiindulni szinte vakmerőségnek látszik. 
Kahun vidékén ugyanis egy papyrust fedeztek 
fel, melyről kiadója, Borchardt, kimutatta, hogy 
III. Senusert (Sesostris, Usertesen) hetedik évében 
kelt.2 E papyruscafat a templomi elüljáró Phamenoth 
25. kelt s a papsághoz intézett rendeletét tartalmazza, 
hogy a sothis-csillagnak Pharmuthi 17-én bekövet-
kezendő feltűnésére, illetve az e napra eső ünnep-
ségekre készüljenek elő. Pharmuthi az egyptomi év 
8-ik hónapja, tehát Pharmuthi 17-e az év 227-ik 
napja, melyet az újévtől 366—227 == 139 nap választ 

1 Mahler, i. h. 
2 Aegyptische Zeitschrift XXXVII. évf. 101. 1. 

el; következőleg 139 x 4-= 556 évet kell hozzáadnunk 
a megelőző sothis-periodus első évéhez, hogy a 
papyrus keltezésének évét megtudjuk.1 

Csakhogy most egy nehéz kérdés merül fel : 
melyik az a periódus, melyhez ezt a számot hozzá 
kell adni? Ha a Kr. e. 1318-ban kezdődő periódus-
hoz adjuk, eredményképen 1874-et kapunk ; mint-
hogy pedig a XVIII. dinasztia uralma 1580 körül 
kezdődött, III. Senusert 7-ik éve és a XVIII. dinasztia 
uralomra jutása között összesen 294 év mult volna 
el. Ebből a XII. dinasztiára még legalább 76 év2 

esik, úgy hogy a XIII—XVII. dinasztiára összesen 
218 év marad, a mi vajmi kevés, kivált ha meggon-
doljuk, hogy a turini papyrus csak a XIII. és a XIV. 
dinasztia idejéből 150 királynevet számlál elő. Hol 
van még a következő három dinasztia (XV—XVII) 
egészen a XVIII. uralomra jutásáig? Azután pedig 
kérdés, elképzelhető-e, hogy a 218 évet kitevő idő-
szak alatt körülbelül ugyanannyi király uralkodott 
volna? Ez oly nehézség, melyre a «rövid chrono-
lógia» berlini patrónusai nem tudnak felelni. 
Fl. Petrie az előadott oknál fogva azt tartja, hogy 
itt nincs más hátra, mint egy periódussal vissza-
menve 556-ot 2778-hoz adni ; eredmény : 3334 = 
III. Senusert 7-ik éve.3 

Tagadhatatlan más részről, hogy ez az időköz 
túlhosszúnak látszik. «Da der Anfang des Neuen 
Beichs», mond ja E. Meyer, «um 1580 unbestreitbar 
feststeht, würde sich das Intervall thatsächlich auf 
fast 1670 Jahre verlängern, eine Zeit, länger als die 
von Constantin bis auf die Gegenwart, die uns 
abgesehen von den paar Denkmälern der Sebakhotep 
und Neferhotep und ihrer Genossen so gut wie gar 
keine Übereste hinterlassen hätte, als elende Gräber 
und Skarabäen, innerhalb deren Cultur und Sprache 
Aegyptens sich so wenig geändert hätten, dass wir 
kaum, oder auch gar nicht unterscheiden können, 
ob ein Denkmal dem Ende der 12. oder dem An-
fang der 18 Dynastie angehört».4 

Meyer érvelése el nem fogadható. Elejétől végig 
apriorismus. A hisztorikusnak az empíria tényeihez 
kell magát tartania és nem szabád meddő okoskodás-
sal a tényállást elhomályosítania. Ha a kahuni 
papyrus adata és a turini papyrus tanúsága igaz, nem 
lehet kitérnünk Flinders Petrie chronológiája elől, 
ki Manetho s az emlékek nyomán a XII. dinasztia 
elejét 3459-re tolja vissza. 

Ez az eset igen jellemző. Tudvalevőleg a hagyo-
mányos nézet szerint Jákob fiai a hyksos uralom 
alatt vonultak Egyptomba. Nem csoda, hogy egyes 
tudósokban megvolt a hajlandóság arra nézve, hogy 
a hyksos-korszak tar tamának lehető leszorításával a 
bibliai chronológiát ad absurdum vigyék. Ez azon-

1 Meyer, i. m. 51. kővv. 
2 Fl /Petr ie , A Hist. etc. I, 145. k ö w . 
3 Fl. Petrie, Researches 163. k ö w . 
4 Meyer, i. m. 61. 1. 
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ban nem oly könnyű feladat, mint a hogy látszott. 
Az egyptomi chronológia kérdése távolról sem mond-
ható elintézett kérdésnek. A történettudomány sok-
szor volt már kénytelen takarodót fújni s Flinders 
Petrie példájára kénytelen lesz az egyptomi chronoló-
gia terén is meghátrálni. Mi bátran levonhatjuk ebből 
azt a nagy tanúságot, hogy hagyományaink igazát 
kár volna újonnan felmerülő feltevések kedvéért 
feláldozni. Várjunk türelemmel és óvakodjunk elha-
markodott általánosításoktól. Kmoskó Mihály dr. 

Adalék <* Széchenyi-irodalomhoz. 
A legnagyobb magyar pályafutása egyképen 

érdekli a magyar történelem és irodalomtörténet 
búvárát. Bizonysága ennek a nagy érdeklődésnek az 
immáron kész kis könyvtárat kitevő Széchenyi-iro-
dalom, mely az utóbbi években is gyarapodott néhány 
jelentősebb alkotással. Csak természetes, hogy ennyi 
kutatás, ennyi földolgozás után bajos a nagy Széchenyi-
ről valami új dolgot elmondani. Ámde, ha nincs is 
módjában mindenkinek ismeretlen adatokkal elő-
állania, marad még elég tudott dolog, vagy csak sej-
tés is, mi tüzetesebb megvilágításra szorul. 

Némi adalékkal óhajtunk hozzájárulni a Szé-
chenyi-irodalom azon kérdéséhez: ki irta Széchenyi 
nevezetes sárga könyvének (Ein Blick auf den ano-
nymen «Rückblick», London, 1859.) függelékét ? Meg-
felelt e kérdésre az imént elhunyt publicistánk, Falk 
Miksa még néhány évtizeddel ezelőtt. Széchenyinek 
ez a jeles ismertetője «Összeesküvés a döblingi té-
bolydában» cimen érdekes tárcacikket írt a «Pesti 
Hírlap» 1879. évi dec. 28-ki 357. számába, melyben 
többi közt ezeket m o n d j a : 

«A sárga könyvnek egy közjogi függeléke is volt, 
mely rendkívüli ügyességgel és átnézetességgel állí-
totta össze a külföldi olvasó számára mindazokat 
a törvényeket, a melyeken Magyarország joga alapult. 
A könyv megjelenésekor sokan törték fejüket, vájjon 
ki lehet ezen függelék szerzője, miután a gróf maga 
ily dolgokban nem vala járatos. 

Ma talán meg lehet mondani, hogy ezen jeles 
dolgozatot dr. Hopf János készitette, a ki jelenleg a 
kalocsai érseki káptalan kanonoka, akkor pedig a 
félig-meddig száműzetésben élt Lonovics érsek tit-
kára volt és Széchenyi teljes bizalmát bírta.» Ennyit 
Falk. Előzőleg is rámutatott már Falk Hopf szerző-
ségére az «Oesterreichische Revue» lapjain 1866-ban 
Széchenyiről és koráról közzétett tanulmányában. 
Hopf szerzőségét egyébként Zichy Antal is említi 
Széchenyi-monografiájának1 egy rövid jegyzetében. 

Kár, hogy a nagy idők ezen tanuja, Hopf János 
nem hagyott hátra emlékiratokat. Csupán akkép 
adózott a nagy idők emlékének, hogy megírta Lonovics 

1 Gróf Széchenyi István életrajza. Budapest. 1897. (Magy. 
tört. életrajzok.) II. köt. 274. 1. 

József érsek életrajzát. Legfölebb baráti levelezésében 
akadhat még egynémely érdekes adat, ha nem is 
magáról Széchenyiről, de az akkori idők s a hat-
vanas évek eseményeiről. Érdekesek például Falk 
Miksához intézett levelei.1 

Ámde maradtak mégis némi följegyzései Hopf-
nak. Megvolt ugyanis az a jó szokása, hogy szeretett 
könyveibe jegyzeteket írni. Ezek a könyvbejegyzések 
sok érdekes apróságot tartalmaznak. Hopf halála 
után — meghalt mint kalocsai kanonok és nagy-
prépost 1902. j anuár 11-én, életének 85. évében — 
értékes könyvtára a kalocsai főszékesegyházi könyv-
tárba került. Innen veszem az alantabb közölt ada-
tokat. 

Hogy Hopf írta Széchenyi sárga könyvének füg-
gelékét, azt ő maga is följegyezte a sárga könyvnek 
abban a példányában, mellyel Széchenyi megtisztelte. 
Kettős bejegyzés is fordul elő ezen könyvpéldányban. 
A könyv megjelenése évében jegyzi be Hopf: «grói 
Széchenyi István ajándéka. 1859 Hopf.» Későbbi 
években, az öregségtől reszkető kézzel meg a követ-
kezőket jegyzi be : 

«Midőn gróf Széchenyi e példányt nekem átadta, 
célzással az általam írt «Anhang»-ra (471 — 514. lap), 
azt mondta : «ezt a könyvet mi irtuk». 

Kár, hogy — mikor a könyvet beköttettem — 
az eredeti sárga boríték, mely után a könyv közön-
ségesen sárga könyvnek neveztetett, elhányatott. 

Hopf.» 
Ámde még egyebet is tud elmondani Hopf. 

Ugyanis Hopf ezen dolgozatával az a furcsaság esett 
meg, hogy annak kézirati másolatát — némi változ-
tatással, miként alább látni fogjuk — Török János 
publicistánk megtalálta Széchenyi irodalmi hagyaté-
kában s azt mint Széchenyi ismeretlen közjogát, némi 
pótlékkal és jegyzetekkel ellátva, ki is adta ily 
cimen : «Magyarország sarkalatos törvényei s állam-
jogi fejlődése. Gróf Széchenyi István hagyományai-
ból». (Pest, 1864.) Ezen műnek Töröktől kapott tisz-
teletpéldányába a következő, fölöttébb érdekes, no 
meg sokatmondó sorokat jegyezte Hopf: 

«Habent sua fata libelli! 
E könyvet, tulaj donkép annak fő és lényeges 

részét, az 1-ső laptól az 58-ig, gróf Széchenyi István 
által fölkérve — én írtam német nyelven és a Cor-
pus Jurisból átvett idézeteket és kivonatokat az ere-
deti latin szöveg szerint vezettem be. A gróf dolgo-
zatomat egészen úgy, mint én írtam volt, az «Ein 
Blick auf den anonymen Rückblick» cimű, 1859-ben 
Londonban megjelent munkája 471—514 lapjain füg-
gelék (Anhang) gyanánt kinyomatta. Kívánta volna 
ugyan, hogy a Corpus Jurisbóli idézetek németre 
fordítva adassanak a német főszöveg folyamában ; és 
e célból fia, Széchenyi Ödön, német nevelőjét, dr. 

1 Közölte Pompéry Aurél dr. a «Budapesti Hirlap»-ban 
1908. szept. 20. (226. sz.) 



23. szám. RELIGIO 513 

Michlt, meg is bizta, hogy a latin idézeteket németre 
fordítsa és az egészet a németre fordított idézetekkel 
ellátva, újra írja le. Dr. Michl német fordítása azon-
ban nem lévén a gróf ínyére, ő, mint fönnebb érin-
tettem, az én eredeti kéziratomat küldötte sajtó alá 
és nyomatta ki minden változtatás nélkül, dr. Michlnek 
pedig német fordítású idézetekkel ellátott másolatát 
iratai közé tette. E másolat a gróf halála után meg-
találtatván, Török János azt a gróf dolgozatának 
vélte és nem tudván vagy nem reflektálván arra, 
hogy ez ugyanazon mű, mely mint a «Blick auf den 
anonymen Bückblick» Anhangja még 1859-ben látott 
napvilágot, azt magyarra fordítva s egy halmaz 
okmányokkal megspékelve, mint gróf Széchenyi Ist-
vánnak hátrahagyott iratai közt talált, addig ki nem 
adott, saját közjogi munkáját hirdette a lapokban és 
1864-ben ki is adta. Én ugyan a mint a laphirdet-
ményeket olvastam, legottan figyelmeztettem Török 
Jánost, hogy tévedés lesz a dologban és a talált kéz-
irat alig lesz egyéb, mint a «Blick» Anhangjának dr. 
Michl által leirt másolata; de, miután a nyomatás 
már jó előre haladt volt, Török János a bajon, ha 
csak tévedése nyilt bevallása mellett az anonce-okat 
visszavonni és a nyomatási költségek veszteségét 
szenvedni nem akarta, többé nem segíthetett. Török 
János nekem, ki a dolog mibenlétét különben sem 
fogtam volna dobszóval hirdetni, a megjelent könyv-
nek, ut figura docet, tiszteletpéldányával1 kedves-

k e d e t t - Hopf János.» 

Tisztelet-becsület, de a jó Török János, noha 
beleült Széchenyi irodolmi hagyatékába, nem sokat 
forgathatta Széchenyinek sárga könyvét, különben 
rá kellett volna jönnie a sárga könyv közjogi füg-
gelékének s a «Magyarország sarkalatos törvényed-
nek azonos voltára, a miről egyébként bárkit meg-
győzhet a szövegegybevetés. 

A sárga könyv függelékének iratási körülmé-
nyei s Hopf ezen dolgozatának további sorsa egé-
szen aktaszerűleg tárul elibénk Hopfnak följegyzé-
seiben. 

Már most a hazai bibliográfia föladata leszen, 
hogy Hopf Jánost hozzájuttassa Török János «Magyar-
ország sarkalatos törvényei» cimű kiadványa Szé-
chenyinek tulajdonított szerzőségéhez. Ugy is vajmi 
ösztövér az a kép, a mit a magyar bibliográfia nesz-
tora, a jó öreg Szinnyei József, minden hangyaszor-
galma mellett is nyújthat a «Magyar írók élete és 
művei» hasábjain Hopf János irodalmi munkásságá-
ról. A sárga könyv függelékét sem említi meg. Egye-
bekről is hallgat. A dolognak az a nyitja, hogy Hopf 
rendszerint névtelenül írt ; névtelen dolgozatai pedig 
még fölfedésre várnak. 

Timdr Kálmán. 

1 A dedikáció : Főtisztelendő Hopf János kanonok úrnak 
szives emlékül Török János. 

Berlin. Katholicizmus és protestantizmus. Sok he- "Egyház 
lyen a világon, a hol protestánsok vannak, példát ve-
hetnének arról az értelmes és türelmes eljárásról, mely- # ° 
lyel a német szabadelvű protestantizmus lapja a «Christ- krónika 
liehe Welt», az «Evangelischer Bund» izgága vezéreinek 
nagy bosszúságára, a katholikus gondolkodásról és 
életről, a düsseldorfi katholikus nagygyűlés alkalmából 
nyilatkozott. Az illető protestáns jelentéstevő, illetve 
kritikus, Friedr. M. Schiele, az egész katholikus nagy-
gyűlést, mint jelenvolt tanú, végesvégig figyelemmel 
kisérte. Legjobban feltűnt neki, hogy mily szoros össze-
függésben és szép összhangzásban tudják a katholiku-
sok tartani a pápa és a császár tekintélye iránt való 
tiszteletet. Hja! nem csoda, mert a katholikusok a kél 
hatalomról szóló tanítását a hitnek és az észnek teljes 
egészében vallják és megtartják ; nem úgy mint a pro-
testánsok, a kik közül mindenki azt tartja és vallja, a mi 
neki tetszik, még ha a legnagyobb sérelme volna is az a 
hitnek és az észnek. A cikkiró, illetve prot. kritikus kifejti, 
hogy mily nagy haszon az Németországra nézve, midőn a 
német katholikus vezérférfiak összhangzatos, hazafias és 
vallásos meggyőződést és világnézetet terjesztenek a 
nagygyűlések utján a katholikusok millióinak körében. 

Ilyen működést a protestantizmus nem tud kifej-
teni. Miért? Azért, — mondjuk mi — mert nincs össz-
hangzó világnézete. Ezt a nagy igazságot vagyis törté-
neti tényt az idéztük prot. kritikus következő sajátságos, 
igen érdekes módon fejti ki, Mausbach nagyszabású 
beszédének elemzéséből kifolyólag, a ki tudvalevőleg a 
katholikus egyháznak a modernizmus ellen való küzdel-
méről szólott. «Ez a beszéd — így olvassuk a «Christliche 
Welt»-ben — teljes világossággal fejtette ki az ellentétet, a 
mely a mi és a katholikus álláspont közt a kulturára 
nézve fenforog. Mi azt tartjuk, hogy a «világ» rendje a 
kereszténységtől független ; a katholikus a keresztény-
séggel rendet akar a világba hozni. Politika és jog, gaz-
daság, tudomány, művészet mindez, szerintünk, önmagá-
ban hordja a maga törvényét ; katholikus ember szerint 
mindannyian arra várnak, hogy igazi magasabb sza-
bályukat a vallástól kapják. Mi hitünk tisztaságát, vala-
mint a kultura biztonságát és rendjét féltjük attól, hogy 
eme területeket kereszténnyé kell tenni, (verchristlicht 
werden sollen); katholikus ember az «instaurare omnia 
in Christo» elvnek ebben az értelemben tapsol. Mi szét-
választjuk a vallást és a hittudományt, a hitet és a tu-
dást, az erkölcsöt és a politikát, a kereszténységet és 
a művészetet stb. ; katholikus ember nem tudja mind-
ezt eléggé összekötni.» Ime, egy művelt protestáns elme 
művelt nyilatkozata a hit és műveltség katholikus esz-
ményéről. Hány protestáns ember tanulhatna a «Christ-
liche Welt» tudósítójától ! 

* 

L o u r d e s . Az itteni csodák és a monisták. Ismeretes 
a hecc, mely az európai sajtóban Rouchel asszony 
gyógyulása esetéből kifolyólag leviharzott. Aigner dr. 
müncheni gyakorló orvos külön röpiratban foglalkozik 
ezzel az esettel. Abban a helyzetben vagyunk, hogy erre 
az ügyre vonatkozólag az igazoló bizottság részéről a 
következő nyilatkozatot közölhetjük : 

Lourdes, 1908. s zeptember 8. 

Csak ma kerültek figyelmünk elé azok a közlemé-
nyek, melyek német lapokban Rouchel metzi asszony 
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gyógyulásával foglalkoznak és bennünket nyilt vagy 
leplezett támadásban részesítenek. 

Hogy minden esetleges szemrehányást kikerüljünk, 
kijelentjük, hogy nekünk ez az uj ostrom kapóra jött. 
Mert igy, mikor még minden tanú él, mindenkire nézve 
lehetségessé válik az, hogy a tényeket nyiltan és becsü-
letesen kritikai vizsgálat tárgyává teheti. Ma elégséges 
a következők megállapítása : 

Rouchel asszony két betegségben szenvedett. Az 
egyik az ajak és a jobb oldali arc átfuródására veze-
tett ; a másik az arc lupusában állott. Teljesen hite-
leseknek talált tanúbizonyságokból kitűnik az, hogy a 
perforatiók az egész zarándoklat alatt — utoljára 1903. 
szeptember 3-án délután öt óráig láthatók voltak, egy 
órával utóbb azonban már teljesen behegedtek valának. 

Soha nem állítottuk azt, hogy a lupus meggyógyult. 
Arról azonban biztosak vagyunk, hogy a lupustól füg-
getlen perforatiók, a melyek a gyógyulás idejében a 
nyelési nehézségek, valamint a szájüregben szakadatla-
nul folyó bűzös geny felhalmozódása miatt életveszélyes je-
lenségek voltak, a legrövidebb idő alatt gyógyultak meg. 

Ellenfeleink szeretnék a nekik kellemetlen tanú-
bizonyságokat az ügyből kikapcsolni. De miért kelljen 
a lourdesi gyógyulások vizsgálata számára kivételes 
szabályokat felállítani, mikor az orvosi tudomány nap-
napután követi a tanúbizonyságokat, azzal a fentartás-
sal, hogy azok értékükre nézve vizsgálat tárgyai legyenek ? 

A tanúbizonyságok alapján a mi esetünkre vonat-
kozólag óráról-órára fokozatosan lehet bizonyítékokat 
összeállítani egy, megközelítőleg rögtönös gyógyulás 
mellett, és mi azt mondjuk, hogy az ily gyógyulást tu-
dományosan nem lehet megmagyarázni. 

Egy legközelebb megjelenő röpiratban minden bi-
zonyíték összegezve lesz és mi reméljük, hogy minden 
becsületesen és nyilt szívvel gondolkodó ember meg 
fog szabadulni minden kétségtől az iránt, hogy a mi 
nyilatkozataink igazmondók valának. 

Az orvosi igazoló hivatal : dr. Boissarie. —y—la. 

A d a t o k az eg r i e g y h á z m e g y e t ö r t é n e l m é h e z . 
Szerkeszti Leskó József. IV. kötet. Eger, 1908. 551 1. 
Ara 7 korona. 

Az adatok itt okmányokat jelentenek s ezekből ol-
vassuk ki az egykorú hiteles történetet. Csak okmányok 
alapján írható meg a valódi történelem, a mely költé-
szettől és pártfelfogástól menten olyan nagyon érdekes 
és olyan nagyon tanulságos. Ez a valódi magistra vitae, 
nem a mit az emberek pártoskodva vagy felekezeties-
kedve összeírnak, a mivel telve vannak még a közké-
zen forgó eddigi történelmi könyveink. 

A jelen kiadvány, az egri egyházmegyei irodalmi 
egyesületnek e nemű negyedik kötete, fontos adalék a 
magyar egyháztörténetemhez s tulajdonképen két rész-
ből áll. Az egyik Nováky József volt egri kanonoknak a 
XIX. század elejéről fenmaradt tanulmánya, illetőleg annak 
közzététele : «Memoria dignitatum et canonicorum cath. 
ecclae Agriensis ;» a másik (a 271. laptól kezdve) : Ada-
tok Telekesy István egri püspök korához. 

Az első rész inkább helyi érdekű, a másik a II. 
Rákóczy Ferenc felkelésének korára, illetőleg ama kor-
nak egyházi viszonyaira vet tanulságos világosságot. 

Az első részt a helyi érdek fölé emeli Leskónak Nováky 
kézirata elé bocsátott értekezése úgy a kézirat értéké-
ről, valamint s főképen arról, a mit az egri káptalan 
keletkezéséről s a közös életmóddal való fölhagyás ide-
jéről ír. 

A püspök oldala mellett szerzetesek módjára kö-
zös életet élő városi papság : ez volt eredetileg a káp-
talan. De «a szabályozott közös élet terhes volt úgy a 
püspökre, mint a papságra. Több püspök szívesen meg-
vált káptalanától, vagy legalább is elnézte a káptalan-
nak önállóságra való törekvését. A kanonokok egy ideig 
közösen élnek; 1150. táján kezd a közös élet fegyelme 
felbomlani és 1200. körül káptalanaink tagjainak külön-
válása teljesen végbe is megy» (43. 1.) Ez a káptalanok 
keletkezése, miután pedig különváltak, élni is akartak 
s megindulnak a káptalan veszekedései a püspökökkel 
a vagyonért s tartanak a XIV. századig. Oly látvány, 
melytől, ha olvassuk, elmegy a kedvünk, hogy a «lau-
datores temporis acti» sorába álljunk. 

A második rész csupa okmány s épen azért min-
den irott történelemnél becsesebb, mivel nem valamely 
írónak szemüvegén nézzük a Telekesy-, illetőleg a II. 
Rákóczy- kort, hanem halljuk magokat az akkori embe-
reket, nyilatkozataikból látjuk a viszonyokat s belené-
zünk a kor lelkébe. Magunk alkotunk magunknak íté-
letet róla. S ez az itélet mennyire más a könyvekben 
tanult Ítéletnél ! 

Bizony más s úgy hangzik: az ember mindig csak 
gyarló ember volt, a félistenek pedig csak a fantáziában 
léteznek. 

Sokat tanultam ezekből az okmányokból, többet 
még mint II. Rákóczy Ferenc «Vallomásaiból». Telekesy 
István ugyanis tudvalevőleg Rákóczy püspöke, a felső-
tiszai vidéken az egyetlen kath. püspök, a kit a helyzet 
a felkelőkhöz kötött. Tehát ezek a vele összefüggő ada-
tok magára a korra is vonatkoznak. 

A felkelést (1703.) megelőző időkből ki szokás pl. 
emelni, hogy a Kollonics-korszak kedvezett a katholiku-
soknak s elnyomta a protestánsokat. A ki erre vonat-
kozólag elolvassa Telekesy iratát (306. 1.), melyben mint 
újonnan kinevezett egri püspök elpanaszolja, hogy 
rosszabb a helyzete, mint a török időkben, mert jó 
ideje elfoglalván püspökségét, «ob crudelitatem Admi-
nislraturae Budensis» egy garas jövedelme nincs s még 
háza sincs Egerben : az látja, hogy bizony a háborúk-
ban kimerült bécsi pénztár a maga javára akkor csak-
úgy bánt a kalholikussal, mint a protestánssal. Pénz-
szerzés volt az udvar főérdeke. 

Sőtér leveléből látjuk, hogyan szorította ki a katho-
likus a protestánst a faluból (356. 1.) s viszont Gyön-
gyösi István leveléből megtudjuk, hogyan szoktak volt 
betolakodni a protestánsok a katholikus községekbe? 
(370. 1.) Hatalmi dolog volt akkor az egész vallási kér-
dés, a ki birta, marta. Széchenyi Pál, a közvetítő püs-
pök leveléből ismét arról értesülünk, hogy Rákóczy 
Ferenc «plurimum haereticorum utitur consiliis.» (378.1.) 
Azonkívül a jezsuiták neveltje lefoglaltatja a jezsuiták 
javait. (398. 1.) Hiába, a háborús időkben a jó barátok 
is egymás ellen fordulnak, akárcsak a képviselőválasz-
tásoknál. 

Telekesy István is sok szép vonása mellett csak 
gyarló öreg ember, ki követi Rákóczyt, az ónodi vég-
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zést is aláírja, de Keresztély Ágost prímás és Csáky Imre 
váradi püspök embertelen bánásmódja után, kik Rákóczy 
csillagának letűnte után (s nem előbb) valóságos haj-
szát indítanak ellene, leroskad, megadja magát s I. József 
királynak olyan bocsánatkérő levelet ír, a milyenre 
igazán csak egy sokat zaklatott öreg ember képes. 
A stílusából következtetve azonban úgylátszik csak alá-
íratták Telekesyvel (482. 1.) Ez a hajsza sok tanulságos 
adattal van a kiadványban illusztrálva s az egészben 
gyönyörűen kiemelkedik Piazza bécsi nuntius viselke-
dése, ki olasz létére nem engedi magyar testvérei által 
tönkretéletni Telekesyt. Szinte drámára való anyag fog-
laltatik ezekben az idevonatkozó okmányokban, Csáky 
kapzsisága meg egyszerűen utálatos. 

Az okmányok nagy része már másutt is látott nap-
világot, de így összegyűjtve is igen éx-tékes ; jó részök 
azonban most először került a nyilvánosság elé. A szer-
kesztő kissé jobban csoportosíthatta volna őket s egy-
kettőt olyat is vett fel (pl. 366. 1.) a mi az egyházmegye 
történetéhez nem tartozik. 

Az egri irodalmi egyesület hasznos munkát végez 
ilynemű kiadványaival, vajha más egyházmegyék is kö-
vetnék, úgy lesz majd idővel megírható egy nevére méltó 
magyar kath. egyháztörténelmünk. 

* 

Chr i s t l i che r A r b e i t e r k a t e c h i s m u s . Roeder Max. 
Heiligenstadt 1908. 1.50 M. 

Csodálkozással olvassuk a németországi kath. nagy-
gyűlések referádáit, melyekből hatalmas szellemi erő 
árad felénk, új szellő csapja meg arcunkat, hasonló 
tevékenységre serkenti ébredező akaratunkat. Csodál-
kozásunk csak nő, mikor arról értesülünk, hogy a 
straszburgi «Katholiken Tag»-on 50.000, az essenin 
56.000, a düsseldorfin 60.000 kath. öntudatos munkás 
vonult fel lelkészeinek vezetése alatt. Mennyi öntudat, 
kath. érzés lehet ezen ezrekben, kik se fáradságot, se 
költséget nem kímélve, összejötlek messze vidékről. Ezt 
a nagy manifesztációi még nagyobb munka előzte meg. 
Egyesületekben, röpiratokban, folyóiratokban, lapok-
ban folyik az agitáció a meggyőződés minden tisztes-
séges eszközével, hogy a kath. munkásból öntudatos kath. 
nevelődjék. 

Ezt a célt szolgálja a fennebbi munkáskáté is. Be-
világít a munkáskérdés minden zugába, megvilágítja a dol-
got minden oldalról, visszatérve minduntalan ama nagy 
igazságra, hogy a kath. munkásnak nincs, nem is lehet 
helye a szociáldemokrata táborban, mert helye van a 
keresztény munkások egyletében. A szociáldemokrácia 
vallásellenes, anyagelvű, istentelen, forradalmi, a «val-
lás magánügy» csak takaró, valójában ellensége a hit-
vallásos iskoláknak, terrorista (17—47.) 

Miután így bemutatta a világmegváltó tani, beszél 
a szakszervezetekről. Minthogy a szociálistákkal már 
előbb végzett, behatóan foglalkozik a keresztény mun-
kásegyletekkel (48-82.), azok eredményeivel, ellenségei-
vel, szükségességével. 

Hogy a munkásember teljes képet alkothasson 
magának, a szerző megismerteti a sárga, a Hirs-Dunker-
féle, továbbá a szabad szervezetekkel, melyek közül az 
elsőt a munkaadók támogatják, a második tisztán ön-
segélyező, a harmadik vallás és politika dolgában sem-
leges, különben egy a szociálista egylettel. Valamennyi-

nek célja a kedvező helyzetet a maga javára kihasz-
nálni, (83—136.) letörni a keresztény mozgalmat. 

A mű hátralévő részében a szerző a munkásságot 
a centrum politikájának követésére serkenti, ajánlja az 
agitációt, a kurzusok, felolvasások tartását. (137—142.) 
A gondosan összeállított mű tehát gazdag okulást nyújt, 
megadja a német tevékenység kulcsát. 

Csepeta Lajos dr. 

Természettudományi levelek-
XIV. 

Kedves Barátom 1 Mielőtt á tmennénk az ember 
származásának igen érdekes és nehéz kérdésére, ves-
sünk rövid visszapillantást a fejtegetett két világné-
zetre : a monizmusra és a dualizmusra. Az előbbit 
atheismusnak is lehet nevezni, mivel az örök anya-
gon és az örök természeterőkön, vagy mint pantheis-
mus : az egyetlen általános állagon kívül semmit sem 
ismer el létezőnek s ezen az alapon törekszik ki-
magyarázni a világot és lényeit, kicsiben és nagy-
ban, egész az emberig. A dualizmus vagy kételvü-
ség ellenben a világ vizsgálatából, mint okozatból, 
egy föltétlen s a világon kívül álló, a világtól lénye-
gesen különböző okra, Istenre következtet. Ezt örök-
nek, a világot ellenben időben keletkezettnek vallja 
s a földi létezők kezdetét a teremtés tényével in-
dítja meg. 

Röviden szólva : anyag, illetőleg általános állag 
csupán, vagy pedig Isten és anyag, — test és lélek — 
ez a két világnézetnek elválasztó pontja, mellyel 
mereven helyezkednek egymással szemben. 

A Francé Rezső épen említett összefoglaló ér-
tekezéséből azonban veszem észre, hogy a moniz-
mus oldalán jelentékeny eltolódás kezd jelentkezni 
és pedig a természetben észlelhető célszerűség foly-
tán. Még a legmerevebb tudósok is kezdenek pu-
hulni, a rideg anyagelvüség kezdi őket ki nem elé-
gíteni : a haeckelizmus, mint világnézet, divatját kezdi 
múlni. Veszem észre, hogy az anyag már nem elég 
nekik, belátják, hogy abból magából nem lehet min-
dent megmagyarázni. Francé sok modern tudós né-
zetének ismertetése után ugyanis ezt í r j a : «A most 
kifejtett álláspontról nézve a dolgokat, akár mate-
rialisták, akár pedig energisták vagyunk is, arra az 
eredményre kell ju tnunk, hogy valóban kielégítő ter-
mészet- és élet magyarázat ma már «a lélekkel el-
látott anyag» fogalma nélkül (panpsychismus) lehe-
tetlent. (106. 1.) 

Tehát már a merő anyag kevés nekik, már a 
«lélekkel ellátott» anyag fogalmához folyamodnak. 
Mivel hogy e nélkül kielégítő természet- és élet 
magyarázat lehetetlen! Ez már nem a két évtized 
előtti rideg monizmus, ez már szemérmes formában 
egy bizonyos fajta dualizmus, kételvűség: lélek és 
anyag, vagy mint Hartmann pantheisztikusan mondta : 
a természet nem egyéb előrelátó világszellemnél. 

Ez félreismerhetetlen haladás a túloldalon, mely 
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majd tovább is vezeti őket a keresztény világnézet 
felé, ha az oksági elvnek megadják a tőle indoko-
latlanul megvont teljes tiszteletet. 

A «horror causae finalis» még tehát orvoslásra 
vár ; de hát ha a rideg materializmus egyik tételé-
ben engedni kezd, miért ne várhatnánk jobb belátást 
az oksági elv teljes érvényének elismerése tekinteté-
ben is? Mi várhatunk. Francé belátja a Plate által 
tagadott célszerűséget, de még mindig így okosko-
dik: «Minthogy a világot, hogy megérthessük, egy-
séges egésznek (monismus) kell felfognunk és mivel 
a tudományossággal ellenmondó valami volna, dua-
lizmust, azaz a természeten kívül álló valamit ön-
kényesen (?) fölvenni, különösen akkor, ha az ismert 
természeti erők kielégítően (?) magyarázzák meg a 
természeti jelenségeket, ezért semmi sem akadályoz 
meg bennünket abban, sőt épenséggel tudományos 
szükségszerűségnek mondhatjuk, hogy a célszerűsé-
get okozó elvet a természeti erők birodalmán belül 
keressük. Minthogy a növényi és állati teleologia az 
emberivel azonosnak bizonyult, ez utóbbinak okai 
pedig lelki erők, a célszerűséget okozó elvet is min-
dig a protoplazma lelki erőiben kell keresnünk.» 
(101. 1.) 

Egy kevés igazság mennyi sok tévedéssel ke-
verve! A dualizmus tehát önkényesen vesz fel vala-
mit a természeten kívül ? Nem, semmit ; a mit pedig 
felvesz: az oksági elv utalja oda, mivel, mint láttuk, 
az anyagnak, az életnek, a chemiai elemeken jelent-
kező törvény- és célszerűségnek okát a természet-
ben magában nem találjuk. Aztán azt gondolja-e 
Francé, hogy ha «a célszerűséget okozó elvet a ter-
mészeti erők birodalmán belül keressük», a mi köz-
vetetlenül magokat a tüneményeket illetőleg egészen 
helyes eljárás, azt gondolja-e, hogy ha aztán ennek 
a célszerűséget okozó elvnek oka után t. i. hogy 
honnan ez az elv maga? — tudakozódunk, erre 
is a feleletet a természeti erők birodalmán belül 
ta lá l juk? Próbálja csak megkeresni és nem találja. 

Tehát a monizmusnak még erről az oldalról is 
javulnia kell s akkor belátja, hogy a keresztény vi-
lágnézet nagyon az észnek megfelelő egy álláspont. 
Annál is inkább, mert a teremtés alapján is létezik 
igen szép egységes világmagyarázat, csak ne zavar-
juk össze az anyagi világrendet az erkölcsivel s ne 
akarjuk fizikai okra visszaveztni, a mi nem fizikai 
jelenség. Továbbá, mint láttuk, a fejlődés gondolata 
is gyönyörűen összeegyeztethető a teremtés tanával, 
miután ez minden létezőnek csak az alapját vetette 
meg. 

Sokan a természettudósok közül épen a fejlő-
dési tan miatt idegenkednek a keresztény világnézet-
től, mintha ez akár a lamarckizmust, vagy akármely 
más fejlődési rendszert, ha igaznak bizonyult, ki-
zárná. A világért sem. Nem akarom ismételni, a mit 

^egy előbbi levelemben kimutattam, csak röviden em-
lítem, hogy a fejlődés és a keresztény világnézet 

szépen kiegészíthetik egymást, csak a kutatás való-
nak bízonyítsa be. Nagy félreértések uralkodnak e 
téren s ez az oka sokszor a keresztény világnézet 
kevésrebecsülésének. Van eset, mikor a theologus nem 
érti a természettudóst s talán még több esetben 
a természettudós nem érti meg a theologust; pedig 
a kölcsönös megértetés az igazság diadalának 
válnék javára s közelebb hozná az embereket a tu-
dományosan nagyon is megálló keresztény világ-
nézethez. 

Az előnyökön kívül ugyanis sok hátránya van 
a tudomány művelésében divó apró szakokra való 
mai feldarabolásnak, a szaktudósok emiatt nagyon 
egyoldalúak lettek, látókörük megszűkült. Ezt sinyli 
meg első sorban a keresztény világnézet; ennek tud-
hatjuk be sok természettudósnál a kereszténység 
megtagadását, a mi a régibb, még csak száz év előtti 
tudósoknál oly ritka eset volt. Dudek. 

Hivatalos. 
A tudomány-egyetem hittudományi kara által 

a Horváth-alapból kitűzött s az ember eredetéről, 
természetéről tekintettel a modern természettudo-
mányi és bölcseleti nézetekre szóló pályakérdésre 
egy munka érkezett be. A szakbirálat megejtése után 
az eredményt a nyilvánosság út ján fogom közölni. 

Dudek János dr., 
hittudománykari e. i. dékán. 

T. Kalocsa . Ön nem pap s mégis értékes dolgozatát e -t i 
szavak kíséretében küldi : «Természetesen nyitva állana előt- J 
tem a többi szaklap is ; ámde még csak kísértetbe se jutok. 
Mi katholikusok virágoztassuk föl — vagy legalább is igye-
kezzünk erre — csak a mi lapjainkat». Tiszteletreméltó gon-
dolkozás, üdvözlöm érte. 

1). P a l o n c a . B. úr nem beteg, folyton dolgozik; a heti 
krónikát ő írja. A másik kívánságának utánanézek. 

T ö b b f e l é . Egy kis türelmet kérek, mindegyikre rákerül 
a sor. Könyvismertetés hamarább elkelne, mint értekezés, 
kivált ha terjedelmesebb. 
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A bibliakritika fó'kérdései korunkban. (iv.> 
Székely István dr., Rector Magnificus székfoglaló beszéde. 

III. 
A bibliakritika harmadik nagy kérdése korunk-

ban az evangeliumi kérdés. 
A világtörténelem legfontosabb eseménye két-

ségkívül a kereszténység eredete. A kereszténység 
azonban nem puszta bölcselkedés vagy érzelem, ha-
nem történelmi tényeken nyugvó tanok rendszere. 
Azok a történelmi tények pedig, melyek a keresz-
ténységet megalapították, valamint a keresztény-
ség alaptanai főleg a négy evangéliumban (Máté, 
Márk, Lukács és János evangéliumában) vannak 
megörökítve. 

Az irodalmi kritika az utóbbi században igen 
beható vizsgálat alá vette az evangéliumok hiteles-
ségét (authentiáját). A tiibingai iskola azt igyekezett 
bebizonyítani, hogy az evangéliumok nem Krisztus 
tanítványainak korában, hanem a II. század folya-
mán keletkeztek. Miként a geologia a földnek mé-
lyebb és mélyebb rétegeibe ereszkedik, úgy hatolt 
be a bibliakritika az őskereszténység régibb és 
régibb évtizedeibe, keresve az evangéliumok iro-
dalmi nyomait.1 S egy félszázadnak tudományos 
munká ja a tübingai iskolát évtizedről-évtizedre hát-
rálni kényszerítette, úgy, hogy a XIX. század végén 
a bibliakritika csaknem általánosan elismerte, hogy 
a három első (úgynevezett synoptikus) evangé-
lium az I. század 60—80-as éveiben, tehát az 

1 A II. század végének irodalmában már ezrekre megy 
az evangeliumidézetek száma, úgy, hogy azokból az evan-
géliumokat többszörösen össze lehetne állítani. K. u. 170 körül 
a Muratori-töredék az újszövetségi könyveknek csaknem tel-
jes jegyzékét közli. Azonkívül az evangéliumokat idézik, 
használják, vagy említik: Tatian 170 körül, Jusztin 150—160 
körül, Kelemen II. levele és Hermas 150 körül, Jakab proto-
evangeliuma és Papias 130—140 körül, Ignác 110 körül, Rom. 
Kelemen 95 körül, Didache 80—100 közt stb. A II. században 
az evangéliumok szyr és latin nyelvre voltak fordítva. Azon-
kívül Tischendorf szerint a II. századi szöveg variánsai már 
hosszú megelőző szövegtörténetet .tételeznek fel. (Tischen-
dorf : Wann wurden unsere Evangelien verfasst ? IV. Aufl. 
Leipzig. 1880. 128. 1.) Ekként a tanúbizonyságok az apostoli 
korig szakadatlan láncolatot képeznek 

apostoli kor végén, a szem- és fül tanuk életében 
eredt. Sőt bizonyosnak látszik, hogy az 50—60-as 
évekig kell visszamenni.1 

De ekközben felmerült a kérdés, hogy a mai 
evangéliumok az eredeti változatlan művek-e, vagy 
pedig I. századbeli ősevangeliumokból szövegválto-
zások, átdolgozások és bővítések út ján származtak-e. 
Ma bizonyosnak látszik, hogy a mieinknél régibb 
(praecanonikus) evangéliumok vagy feljegyzések lé-
teztek ; 2 de ezek a mi evangéliumainknak csak for-
rásai voltak, nem pedig kezdetleges alakjai. Hogy 
az evangéliumok szövege, mint minden régi könyvé, 
másolás közben némi változásokat szenvedett, azt a 
régi kéziratok, fordítások és idézetek nagyszámú 
eltérései (váriánsok) bizonyítják. Mindamellett a szö-
vegkritikának sikerült az Újszövetség II. századvégi 
szövegét helyreállítani. S ezen munkálatok minden 
kétségen felül helyezték, hogy a váriánsok lényeg-
telenek, s a szöveg hit- és erkölcstani részében rom-

1 A hagyományos iskolai vélemény a három első evan-
gélium eredetét Kr. u. 44. és 60. év közé teszi. Én a magam 
részéről azt tartom, hogy az 50—60-as években keletkeztek. 
Harnack szerint Márk 65—70—(85), Máté 70—75, Lukács 78— 
93. Ap. Cselek. 80—93 közt eredt ; Zahn szerint arami Máté 
62 körül, Márk 64—67-ben, Lukács és Csel. 75 körül, görög 
Máté 85 körül ; Jülicher szerint Márk 70 körül, logiák (Q) 
60-70, Máté és Lukács 70—100 közt, Csel. 105 körül ; Clemen 
szerint Máik 67—68-ban, Máté kevéssel 70 után, Lukács 90 
körül, Csel. 94—95. (V. ö. Harnack : Gesch. der altchr. Litter. 
II. Th. Die Chronol. der altchristl. Litter. Leipzig. 1897. Zahn : 
Einleit. in das N. T. III. Aufl. Leipzig, 1906. sk. Jülicher: 
Einleit. in das N. T. VI. Aufl. Tübingen, 1906. Clemen : Die 
Entstehung des N. T. Leipzig, 1906. különböző helyein.) Meg-
lehetősen elszigetelve áll Pfleiderer, a ki Lukácsot a II. száz. 
elejére, Mátét a II. sz. első felére teszi. (Das Urcliristenthum, 
II. Aufl. Rerlin, 1902.1. 547.612. Die Entstehung des Christenth. 
München, 1905. 207., 213. 1.) 

8 Lukács evangeliuma bevezetésében sok előző evan-
géliumról beszél és forrásokat sejtet. A három első evan-
gélium roppant bonyolódott viszonyának alapján pedig ma 
sokan azt tartják, hogy a szóbeli hagyományon és apróbb 
Írásbeli feljegyzéseken kívül a synoptikusoknak két fő for-
rása volt : egyik a mai Márk-féle evangelium, másik egy el-
veszett forrás (Q), mely talán azonos a Papias emiitette 
logiával vagy arami Ös-Mátéval. (Eusebiusnál : Hist. eccl. 
III. 40.) Az Evangelium sec. Hebraeos is egy ős-evangelium 
átdolgozott alakja lehet. . 
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latlan. A mi az állítólagos toldalékokat illeti,1 elvileg 
ugyan nem lehetetlen, hogy az evangéliumokat az 
apostoli korban illetékes férfiak hiteles adatokkal 
gazdagították. Eddig azonban az aprólékos szöveg-
változásoktól eltekintve, egyetlen nagyobb toldás 
sincs minden kétségen felül bebizonyítva. 

Heves viták tárgya a János-evangelium eredete. 
A görög filozófiai fogalmak (pl. a Xóyo;), a fejlett 
christologia, zsidóellenes hangulat, feltűnők a zsidó 
halászból lett evangelista szájában. A mellett az 
evangelium eszmeköre és nyelve is elüt a szintén 
Jánosnak tulajdonított Jelenések könyvétől.2 De ezek 
a nehézségek a II. századba visszanyúló történeti 
bizonyságokkal, egy Papias, Muratori-töredék, Ire-
naeus, Alex. Kelemen, Tertullian és mások határo-
zott tanúságával szemben keveset nyomnak.3 Hogy 
a görög egyházak a kereszténység tanait már az 
I. század végén filozófiai műszakba kezdték fog-
lalni, az természetes. A Àôyoç-fogalom megvan már 
Philonál, sőt Piátónál, habár az evangéliumtól eltérő 
értelemben. A christologia lényege pedig szent Pál, 
Római Kelemen és mások bizonysága szerint már 
az I. században megvolt. Különben az evangelium 
görögös észjárásának és nyelvének magyarázata az 
lehet, hogy Szent János apostol Efezusban, hol év-
tizedekig élt, elgörögösödött; másrészt miként Pál-
ról tudjuk, úgy János is könyveinek fogalmazásánál 
tanítványai közreműködését vehette igénybe. A zsidó-
ellenes hangulat pedig tulaj donképen nem az egész 
zsidóság, hanem a Jézust megfeszítő jeruzsálemi ha-
tóságok ellen irányul. 

Annyi bizonyos, hogy az utóbbi évtizedek mód-
szeres és beható kritikai munkája az újszövetségi 
irodalom hitelességét általában igazolta, vagy leg-

1 Ezek közt vannak olyanok, melyek csakugyan némely 
szövegemlékben hiányzanak; ilyenek Mk. 16, 9—20. Lk. 22, 
43. s k. Ján. 5, 4. 7, 53—8, 11. Vannak azonban olyan részek, 
melyeket nem szövegtörténeti okokból, hanem csak theolo-
giai föltevések alapján és kedvéért akarnak kiküszöbölni az 
evangéliumból. Ilyenek pl. a gyermekségtörténet, némely 
dogmatikus részek, a hierarchikus helyek stb. János 21. feje-
zetét pedig maga a szerző toldhatta utólagosan az evan-
géliumhoz. 

2 Azért némelyek Papias egy helyére (Eusebiusnál : Hist, 
ec. III. 40.) támaszkodva két Jánost különböztetnek meg az 
apostoli korban : az apostolt és a presbytert. Azonban Papias 
e helye nem egészen világos. Harnack szerint valamennyi 
János-féle iratot a kisázsiai hellenista zsidókeresztény János 
presbyter irta, és pedig az Evangéliumot 80—100 közt, a 
Jelenéseket 93—96 közt. Jülicher és mások szerint az evan-
géliumot ismeretlen szerző irta a II. század elején, a Jelené-
seket pedig 95 körül valamely zsidókeresztény. (Harnack : 
Ghronol. 246. 679. 1., Das Wesen des Christenthums, V. Aufl. 
Leipzig, 1901. 13. 1. és Jül icher: Einleitung, 240. s kk. 359. 
364. s kk.) Azonban Zahn úgy a János-féle evangéliumot, 
mint a Jelenéseket igazciműnek tartja és előbbit 80—90. 
évre, a Jelenéseket körülb. 95-re teszi. (Einleit. II. 560., 627., 
656. 1.) 

3 A János mellett szóló bizonyítékokat lásd : Belser : 
Einleitung in das N. T. Freiburg. Br. 1901. 259—319. 1. 

alább a tudományt erősen a hagyományos álláspont 
felé terelte,1 miként ezt a szabadelvű kritika nagy-
mestere, a berlini egyetem híres tanára, Harnack is 
határozottan elismeri.2 

Annál hevesebb viták folynak az evangeliumi 
témjek és tanok hitelességéről. Az evangelium tar-
talma Krisztus élete és tanítása. Ezek történelmi 
valóságát egyszerűen eltagadni a tanúbizonyságok 
roppant tömegével és az evangéliumokon fel-
épült kereszténység létével szemben józan észszel 
nem lehet. Nem is próbálta meg azt komoly és 
tanult ember soha. Azonban korunk a fejlődés elvét 
a biologiából bevitte az eszmék világába és kiter-
jesztette a kereszténység eredetére is. Az evangeliumi 
történetet sokan nem egy valóságos élet rajzának, 
hanem lassan alakult mesének tartják, az evan-
geliumi tanokat pedig a megelőző tényezők termé-
szetes eredményének, a vallástörténeti fejlődés mű-
vének. A vita központja Jézus élete, mely korunk 
vallási közömbössége dacára a mult század legizga-
tóbb kérdése volt.3 

1 Szent Pál főbb levelei (Rom., Kor. I., II., Galat.) mel-
lett az apostoli korig visszanyúló oly erős külső és belső 
bizonyságok szólnak, hogy azok hitelességét a legszabad-
elvűbb kritika is mindig kénytelen volt elismerni. Még azon 
leveleket is, melyeknek hitelességét ezelőtt némelyek (pl. a 
tübingai iskola) megtámadták, újabb időben a legnagyobb 
tekintélyek elfogadják. Igy Tliessz. I. és II., Filipp., Kolossz., 
Filém., sőt Efez. leveleket elfogadják Harnack (Ghronol. 239.), 
Zahn (Einleit. I. 166., 315., 363. II. 654. s k.), Jülicher (Einleit. 
46. s kk., 108. s kk., 117. s kk., 124. s kk.). Hasonlókép Cle-
men (Entst. des N. T. 24. s kk., 48. s kk.), a ki azonban az 
Efez. levelet 95. évre teszi (u. o. 104. 1.). Még a pásztorleve-
lek (Timoth. 1. II., Tit.) tekintélye is nagyot emelkedett a ko-
moly protestáns theologusoknál. (A katholikusok mindig 
elfogadták azokat.) Harnack (Chronol. 245., 480.) és Jülicher 
(Einleit. 153. s k.) elismerik, hogy ezekben is sok hiteles és 
Pál tollára valló részlet van. Zahn pedig e leveleket egészen 
hitelesnek tartja. (Einleit. I. 462. s. kk., II. 656.). A Zsidókhoz 
címzett levélről a konzervatív theologia is elismeri, hogy 
azt Pál valamelyik tanítványával, talán Római Kelemennel 
Íratta. Zahn körülbelül 80-ra teszi annak eredetét. (Einleit. 
II. 656.) Hasonlókép Jülicher (Einleit. 139.) 

2 Die Zeit ist vorüber, in der man die älteste christliche 
Literatur, einschliesslich des Neuen Testaments, als ein Ge-
webe von Täuschungen und Fälschungen beurtlieilen zu 
müssen meinte. (Chronol. I. VIII. 1.) Die älteste Literatur 
der Kirche ist in den Hauptpunkten und in den meisten 
Einzelheiten, literarhistorisch betrachtet, wahrhaftig und zu-
verlässig. (U. o. VIII. 1.) Wir sind in der Kritik der Quellen 
des ältesten Christenthums ohne Frage in einer rückläufigen 
Bewegung zur Tradition. (U. o. X. 1.) Es ist der historisch-
kritischen Arbeit zweier Generationen (seit Strauss) gelungen, 
die Geschichtlichkeit der drei ersten Evangelien in grossem 
Umfange wiederherzustellen. (Wesen des Christ. 14.) 

3 Man nennt unser Jahrhundert ein unreligiöses, noch 
niemals jedoch seit den ersten christlichen Jahrhunderten 
hat sich das Interesse der Menschen in so leidenschaftlicher 
Weise auf die Person Jesu Christi konzentrirt, wie in den 
letzten 70 Jahren. Die Werke Darwins wurden nicht ein 
Zehntel soviel gekauft, wie die von Strauss und Renan. 
Chamberlain : Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. 
V. Aufl. München, 1904. 194. 1. 
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Strauss D. Fr. az evangeliumi történetet hît-
regének, mythosnak nyilvánította.1 Szerinte Jézus 
egyszerű tanító volt, kit hivei a várt messiásnak 2 

tartottak. Holta után pedig, mikor életének körül-
ményei már feledésbe mentek, mindegyre jobban 
megdicsőítették, ráalkalmazván a messiási jóslato-
kat és reményeket.3 így lassú, öntudatlan költés 
útján alkották Jézus élete körül a Krisztus-mythost.4 

Részben hasonló eszméket hirdetett, de persze a 
német tudós alapossága és komolysága nélkül, a 
franciák felületes Renanja ; csakhogy mythos helyett 
legendákról beszélt.5 Ma is sokan hasonlóképen ma-
gyarázzák az evangelium egyes elbeszéléseit.8 

Strauss feltételezi, hogy a Krisztus-mythos a 
zsidó messiási eszme mintájára van költve. Azon-
ban a prófétáknál az evangeliumi történet legnagyobb 
részéről szó sincsen. A zsidók pedig Krisztus korá-
ban politikai messiást vártak, harcias királyt, ki 
őket a római igától megszabadítja s nekik világ-
uralmat szerez; a szelid, tanító, gyógyító, szenvedő 
Jézus, a kinek országa nem e világból való, nem 
volt az ő várakozásuknak megfelelő messiás. Külön-
ben ezt a kérdést eldöntötte maga a zsidóság, mi-
kor Krisztust keresztre feszítette. 

Másrészről a Strauss-féle mythos lényegéhez tar-
tozik a lassú, öntudatlan költés. Mert ha a mythos 
gyorsan készült volna, szerzői tudatára ébredtek 
volna valótlanságának. Mindenesetre szükséges a 
mythos kifejlődésére legalább egy pár nemzedék, 
hogy a valóság feledésbe menjen. Erre azonban a 
kereszténység eredeténél nincs idő. Már szent Pál 
leveleiben (Kr. u. 53—63. évben) megtaláljuk a 
Krisztus-tan egész lényegét. Az evangéliumokban 
pedig Jézus élete már a szemtanuk életében írásba 

1 Az evangeliumi mythost Strauss következőleg hatá-
rozza meg : Geschiehtartige Einkleidung urchristlicher Ideen, 
gebildet in der absichtslos (arglos) dichtenden Sage. (Leben 
Jesu több helyén.) De később már a szándékos költésnek is 
helyet engedett. 

2 A messiás a próféták által jövendölt és lerajzolt meg-
váltó király, a ki szellemi és erkölcsi világbirodalmat alapít, 
a messiási országot, az Isten országát. A próféták ezen orszá-
got a zsidó theokratia képeiben irták le. Azért a Kr. e. II. 
század óta az elnyomott zsidóság (kivált a farizeus felekezet 
és az apokalyptika nevű theologiai irány) ezeket a képeket 
szószerint vette és főleg politikai világbirodalmat várt, bol-
dog aranykort, melyben ő fog a messiással a nemzeteken 
uralkodni. 

3 Renan szerint következőleg okoskodtak : Le Messie 
doit faire telle chose ; or Jésus est le Messie : donc Jésus a 
fait telle chose. Vie de Jésus, XXIX. édit. Paris, Introd. 
XCII. 1. 

4 Strauss idevágó fő munkái : Das Leben Jesu. Tübin-
gen, 1835. IV. Aufl. 1840. Das Leben Jesu für das deutsche 
Volk. Leipzig, 1864. XVII. Aufl. Stuttgart, 1905. 

6 Különben Renan az egész evangéliumból torzképet 
csinált. Vie de Jésus cimű munkája léha regény, de nem 
tudományos mű. 

8 Igy Pfleiderer: Entst. des Christ. 116. s kk. és Harnack : 
Wesen des Christ. 16., 19. 

volt foglalva ; tehát készen volt, mielőtt ideje lett 
volna a mythosnak kifejlődni. Különben is az irott 
történelem csirájában megöli a mythost, mert lehe-
tővé teszi a hagyomány ellenőrzését.1 Ezért igyeke-
zett Strauss iskolája az evangéliumok eredetét a 
II. század második felére, a kész mythos idejére 
tenni ; de ezt a föltevést az irodalomtörténeti kuta-
tás teljesen megcáfolta. Az őskereszténység pedig 
lelke mélyéből meg volt 'győződve az evangeliumi 
történet igazságáról. A keresztény írókon kívül Taci-
tus meg Plinius tanúskodnak,2 hogy már az apos-
tolok és tanítványaik korában ezer meg ezer hivő 
ontotta vérét,3 bizonyára nem egy megfeszített sze-
rény zsidó tanítóért, vagy a még csak fejlődésben 
levő mythosért, hanem azért a Krisztusért, a kit az 
evangéliumok leírnak.4 

Ujabb időben számos kísérlet történt arra, hogy 
az evangelium s általában a kereszténység tanait 
különféle vallási eszmék összetételéből (synkretismus-
bólj magyarázzák meg. 

Már Baur F. Chr. a kereszténységet a zsidó és 
görög eszmék összeolvadásából, a görög szellemtől 
megtermékenyített zsidóságból, majd ismét a zsidó 
és pogány kereszténység (petrinus és paulinus szekta) 
harcából és kiegyezéséből származtatta.5 Ujabb idő-
ben hivatkoznak arra, hogy a zsidó és görög esz-
mék keveredése (Kr. e. a III. század óta) a hellenis-
musban valósággal megtörtént; a zsidóságban pedig 
keleti, kivált perzsa befolyás alatt (a Krisztus előtti 
két században) kifejlődött az apokalyptika,6 mely 
főleg a messiási ország fogalmát fejlesztette ki. 
A Krisztus-tant a zsidó messiási eszme és a görög 
Àôyoç-fogalom keverékének mondják. A keresztény 
morálban stoikus tanokat látnak ; a keresztségben és 
eucharistiában a görög mysteriumok utánzatait.7 

Némelyek ezenkívül buddhista, perzsa és más ele-
meket is felfedezhetni véltek az evangéliumokban. 
Buddhista eszméknek mondják pl. a megtestesülést, 

1 Maga Strauss elismeri, hogy: «für die Glaubwürdig-
keit der biblischen Geschichte würde es von entscheiden-
dem Gewicht sein, wenn es bewiesen wäre, dass sie von 
Augenzeugen, oder doch nahen Zeitgenossen der Begeben-
heiten beschrieben wäre.» (Leben J. I. 64.) Megjegyzendő, 
hogy Strauss idejében az evangéliumok régiségének bizo-
nyítékai távolról sem voltak úgy felkutatva, mint most van-
nak. Ma Strauss is valószinűleg máskép beszélne. 

2 Tacitus : Annal. XV. 44. Plinius : Ep. ad Trajan. X. 97. 
3 Szépen mondja Pascal : Je crois volontiers les his-

toires dont les témoins se font égorger. Pensées XXVIII. 72. 
4 Bővebben 1. Székely: A szentírás apologiája. Nagy-

várad, 1891. 261-274., 326—333. 1. és Hermeneutica biblica, 
Friburgi Br. 1902. 292-301. 

6 Baur rendszerére nézve V. ö. Székely : Apol. 267. 
s kk. 333. s kk. Hermen. 302. s kk. 

" Az apokalyptikáról bővebben 1. Székely : A Sibylla-
könyvek. Budapest, 1907. 57. s kk. 

7 Ilyenformán Hatch : Griechenthum und Christenth. 
Deutsch von Preusclien. Freiburg Br. 1892. Pfleiderer: Das 
Urcliristenthum és Die Entstehung des Christenthums, és 
mások. 
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Jézus születése és gyermeksége történetét ; perzsa tanok-
nak a megváltást, az angyal- és ördögtant, a fel-
támadást és ítéletet.1 

Annyi igaz, hogy az evangeliumi tanok alapjai a 
zsidó vallásban megvannak. Hiszen Krisztus nem jött 
a mózesi törvényt és prófétákat megszüntetni, hanem 
beteljesíteni. Azonban az evangelium az ószövetségi 
vallást lényegesen bővítette és átalakította; az egy-
korú zsidóság eszméivel pedig sok pontban erős 
ellentétben áll. A zsidóság természetes fejleményei 
voltak a hellenismus, apokalyptika és talmudismus, 
de nem az evangelium. Az előbbiek ugyan útját 
egyengették az evangéliumnak, de maguk ettől lénye-
gesen különböző zsidó irányok maradtak. Görög 
bölcseletet sem Krisztus, sem Pál nem tanult és nem 
tanított. Csak az evangéliumokra következő nemze-
dékek vitték be a filozófiát nem a keresztény hitbe, 
hanem a hi t tudományba; de azok is csak az alakot 
és érveket vették belőle, nem a vallási tanokat. 
A természetes erkölcstan elveit pedig nem tagad-
hatta meg a keresztény vallás azért, mert azokat a 
stoicismus is elfogadta. A görög mysteriumoknak jó 
és szép szertartásait is felhasználhatta a keresztény-
ség; de annyi bizonyos, hogy azoknak egészen új 
tartalmat és jelentést adott. A zsidó- és pogány- ke-
resztények súrlódásai nem a tanok, hanem bizonyos 
szertartások körül forogtak, s a zsidó és görög esz-
mék keveredését inkább akadályozták, mint elő-
mozdították. Különben elég Philot, Josephust, a tal-
mudot, Cicerót, Senecát az evangelium mai össze-
hasonlítani, hogy a nagy ellentét zsidó-görög és 
evangeliumi világnézet közt kitűnjék. S miért indí-
tott a zsidóság és pogányság irtó háborút a keresz-
ténység ellen, ha az saját összetételük és fejlemé-
nyük volt? Hogy nem ismerte meg egyik sem benne 
saját vérét, gyermekét? 

A buddhista, perzsa és más hasonlatosságok 
részben félreértések és nagyítások, részben lényeg-
telen külsőségek, részben általános vallási eszmék, 
melyek az emberi természetből különböző helyeken 
önállóan fakadtak, részben pedig éppen zsidó vagy 
keresztény forrásból eredhettek.2 Maguk a vallás-

1 Buddhista elemeket kerestek a kereszténységben Vol-
taire, Burnouf, Benan, Jacolliot, Seydel ; perzsa elemeket Spie-
gel, Bunsen Er., Tiele, Bousset stb.; általában indogermán 
jelképes mythologiát Chamberlain. Bousset szerint az egész 
emberiség közreműködött a kereszténység felépítésében ; a 
pogány theologia azon kincs, melyet a nemzetek a kis Jézus-
nak hoztak. (Bousset: Die jüd. Apokalyptik. Berlin, 1903.51., 
66. s k. V. ö. Die Beligion des Judenthums, II. Aufl. Berlin, 
1906. 540—594.) Húsz év elölt Notovitch orosz ezredes kel-
tett feltűnést azon állítással, hogy Tibetben megtalálta az 
ifjú Jézus indiai tartózkodásának történetét, az Issa-legendát. 
(Notovitch: La vie inconnue de Jésus-Christ. III. éd. Paris, 
1894.) De az egész legenda szemlátomást a biblia után ké-
szült. (V. ö. Székely: Jézus és Mária ifjúsága. Budapest, 1897. 
31. s kk.) 

2 A buddhismus Krisztus idejében Palesztinában leg-
följebb hírből volt ismeretes. Szentkönyvei részben Krisztus 

rendszerek, a buddhista pantheismus és a perzsa 
dualismus az evangeliumi vallással teljesen ellen-
keznek.1 

Utóbbi években a babylonismust kezdik kiter-
jeszteni az újszövetségi bibliára is, mely állítólag 
tele van elmagyarázott és zsidó észen átszűrt baby-
loni gondolatokkal. Különösen a babyloni kalen-
dár ium-mythos 2 nyomait akarják az evangéliumok-
ban és máshol fölfedezni. Krisztus életét hasonlónak 
találják a babyloni megváltó évisten életéhez, mintha 
annak mintájára volna költve. A jövendőlésszerű 
(apokalyptikus) részek pedig állítólag mythologiai 
eszmékkel és regékkel vannak átszőve, melyek a 
messiás vagy az egyház életére vannak alkalmazva.8 

után eredtek, részben pedig legalább átdolgozást szenvedtek. 
(V. ö. Székely: Apol. 703. s kk.) A perzsa vallásban csak-
ugyan vannak közös tanok az Újszövetséggel. Ilyenek a meg-
váltás (a megváltó Saoshyant), feltámadás, Isten országa, 
túlvilági jutalom és büntetés. De ezek nem perzsa külön-
legességek, hanem sok más régi vallásban is megvannak és 
részben az emberi természetből folynak. A mellett valószínű, 
hogy ezek a tanok a perzsáknál zsidó befolyás alatt fejlőd-
tek. A zsidók ugyanis Kr. e. VI—IV. században perzsa ura-
lom alatt voltak és vallási eszméiket keleten széles körben 
elterjesztették. A perzsa szentkönyvek az első zsidó-perzsa 
érintkezésnél (VI. század) ujabbak, tehát a bibliától függhet-
nek. A Zend-Avestát, melynek legrégibb elemei az Achae-
menidák korában keletkeztek, a későbbi századokban folyton 
bővítették és csak a Sasanidák korában, Kr. u. a IV. század-
ban gyűjtötték össze. (így Darmesteter : The Zend-Avesta, 
The sacred books of the East IV. Oxford, 1880. XXXIII— 
LII1. 1.) Csakugyan a könyv sémita, sőt bibliai befolyás nyo-
mait mutatja. (Elismeri ezt maga Spiegel is : Arische Studien, 
I. Leipzig, 1874. 58. s kk.) A mellett a bibliai és perzsa utolsó 
dolgok (eschatologia) közt lényeges különbségek vannak. 
A perzsa vallás pl. a rossznak teljes megsemmisülését s a 
kárhozottak megmentését (apokatastasis) tanítja 

1 Olyanforma keverék-vallások, a milyennek a keresz-
ténységet mondják, kevéssel Krisztus előtt és után csak-
ugyan eredtek ; ilyenek a Mithra-kultusz, a gnosis, a man-
daeismus. De ezekből ki is rínak a pogány elemek. 

2 A kalendáriom- vagy évmythos (Kalendermythos) az 
év fizikai (csillagászati és meteorologiai) tüneményeinek, kü-
lönösen a nyár és tél, nap és éj harcának, illetőleg váltako-
zásának, a természet halálának és feltámadásának jelképes 
leirása az évisten élettörténetének alakjában. Évisten főleg 
a napisten, Babylonban Marduk, néha más csillagisten, a mi 
talán a tavaszpont helyzetétől függ. Sokszor mint megváltó 
is szerepel és regéjét gyakran átvitték a nagy fejedelmek 
életére. Az évmythos Babylonból kiindulva az egész óvilágot 
bejárta; sokan azt vélik, hogy ez a régi mythologiák alap-
eszméje. Az évisten életének főmozzanatai ezek : az anya-
istennőtől (szűztől) születik, üldözést szenved az ellenséges 
hatalomtól, megmenekül, (megölik, feltámad, néha a vízből 
ládában menekül), legyőzi a sárkányt, új életet teremt, át-
veszi a világ kormányzását, (menyekzőt tart) stb. Ezen tör-
ténet alakjában képzelték a teremtést, a világkorszakok vál-
takozását és a világ végét is. Az évmythos mozzanatait a 
pogány mysteriumvallás meg is-ünnepelte és drámailag elő-
adta. (V. ö. Jeremiás : Babylonisches im N. T. Leipzig, 1905. 
8-11. , 27. s kk. 1.) 

a igy Gunkel: Schöpf. Chaos., 271-293., 308., 371., 379. s kk. 
392. s kk. Zum religionsgesch. Verständn. des N. T. Götfingen, 
1903. 37—73. Jeremias : Babyl. im N. T. 13. s kk. 20., 24. s kk. 
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Természetesen közvetlenül Babylonból való köl-
csönzésről itt nem lehet szó, minthogy a babyloni 
vallás a kereszténység föllépése idején már rég meg-
szűnt vagy legalább is teljesen átalakult. Az evan-
gelium s általában az újszövetségi biblia tehát a 
babvlonismusokat csak másodkézből, az ószövetségi 
könyvekből, a zsidó theologiából, költészetből és 
apokalyptikából vehette, melyek csakugyan a régi 
keleti vallásos és költői nyelvnek Babylontól függő 
szótárából, «a keleti tarka és gazdag képeskönyv-
ből»1 sok fogalmat, képet, symbolumot és kifejezést 
szedtek össze. Az újszövetségi könyvek egészen az ószö-
vetségi biblia és az egykorú zsidóság nyelvén beszélnek, 
ezeknek részben babyloni eredetű képes beszédét alkal-
mazzák, változtat] átcsoportosítják,fejlesztik, üemiként 
az ószövetségi, úgy az újszövetségi biblia sem kölcsön-
zött Babylonból vallási tanokat; hanem a babyloni 
formákkal saját eszméit és tanait fejezi ki költői 
módon.2 Ezeket a szép és néha mélyértelmű je-
leket az újszövetségi biblia dogmatikai eredetisé-
gének sérelme nélkül épúgy fölhasználhatta, mint 
a hogy később átvette a theologia a görög filozofia 
műszavait, vagy az egyházi művészet a klasszikus 
formákat. Az újszövetségben tehát babyloni tanokról 
beszélni annyi, mint a ruhát vagy ékszert az ember-
rel összezavarni. Azonkívül sok állítólagos babylo-
nismus egyszerűen az emberi természetből eredő 
közös vallási eszme. 

A mi különösen a kalendárium-mythost illeti, 
annak értelme eddig meglehetős bizonytalan és zava-
ros; a mellett pedig csak szétszórt vonásai találhatók 
az egyes regékben. Ezeket az egymáshoz nem tartozó 
vonásokat szokták összegyűjteni nem minden célza-
tosság nélkül, hogy az így mesterségesen szerkesztett 
mythost Krisztus életével párhuzamba állíthassák. 
Ezzel a módszerrel azonban akármelyikünkből baby-
loni istent lehetne csinálni. A minthogy Müller 
Miksáról a dublini diákok be is bizonyították, hogy 

27. s kk. 35. s k. 46. s kk. 69. s kk. 81—93. Hasonlóképen 
Zimmern-Schrader : Keilinschr. u. d. A. T. III. Aufl. több helyén 
stb. Gunkel különösen hangsúlyozza a zsidóság és keresz-
ténység synkretistikus jellegét s a mythost drága kincsnek 
tartja. (Zum. ret. Verst. 14., 21., 34. s k. 95.) Állítólag baby-
loni eszmék az Újszövetségben: a háromság = istentriasok, a 
szűztől való születés, a gyermekségtörténet, a megváltó 
király = évisten t. i. Marduk, a sárkánygyőző Krisztus, a 
pokolraszállás, Mihály harca a sárkánynyal, az ég királynője, 
az angyalok mint csillagok vagy lefokozott istenek, a hét ég, 
a hétpecsétes könyv, az élet könyve, a huszonnégy öreg, a 
mennyei Jeruzsálem, a bárány menyekzője, Roma = chaos 
stb. A Jelenések könyvének 12. fejezete, mint mondják, a 
Marduk-mythos egy recensioja : Marduk születésének mv-
thosa, a nap és tavasz győzelme az éjjel és a tél felett. 

1 Mint Jeremias nevezi Babylonisch, im N. T. 3. s kk= 
2 Hasonlókép Jeremias: Das A. T. 177—181. Babyl. im 

N. T. 3. s kk. 12. s k. 34. 38. 46. Jeremias szerint a biblia az 
évisten képében Isten és Krisztus győzelmét dicsőíti a sár-
kányban jelképzett rossz, a bűn, az ördög fölött, továbbá 
Krisztus mystikus mennyekzőjét, uralkodását. 

ő tulajdonkép nem oxfordi tanár, hanem napisten a 
saját theoriája szerint.1 

Néhány év előtt a berlini egyetemen nagy fel-
tűnést keltő előadásokat tartott Harnack a keresz-
ténység lényegéről.2 Szerinte a kereszténység Jézus 
evangéliumából sok tényező közreműködésével foko-
zatos fejlődés útján jött létre. Jézus evangeliuma 
következő tanokból állott : Isten gondviselő atya, 
Jézus messiás, elérkezett Isten lelki országa, a lélek 
értéke végtelen; ezekhez járul t a szeretet, alázatos-
ság (szegénység) és belső erény parancsa; mindez 
dogma, törvény és kultusz nélkül. Jézus életét a 
hivek rajongása lassankint eszményítette, új meg új 
adalékokkal, mondákkal és csodás történetekkel 
bővítette. A tanítványok korában keletkezett a meg-
váltásnak, Krisztus feltámadásának és visszatérésének 
(parusia) hite ; majd Szent Pál a kereszténységet 
egyetemessé tette s megalapította a christologiát és 
a kegyelem (gratia) tanát, miközben kifejlődött a kez-
detleges szervezet és isteni tisztelet. A II. század elején 
lépett föl a AÓyog-tan, továbbfejlődött a dogma, jog 
és kultusz, megalakult a papság; míg végre 130. év 
után a gnosissal való küzdelemben létrejött az egy-
ház a maga intézményeivel. 

Azonban az evangelium és kereszténység meg-
különböztetése alaptalan. Az irott evangéliumokban 
benne van a kereszténység egész lényege, a dogma, 
egyházszervezet és kultusz csirájában. Harnack ezen 
úgy segít, hogy az evangéliumokból mindazt mint 
utólagos toldalékot kiküszöböli, a mi az ő föltevése 
szerint későbbi fejlemény. Ezen irányzatos evange-
liumcsonkitásnak azonban ellenmondanak a szöveg-
emlékek, melyekben az állítólagos adalékok kezdet 
óta megvannak. Sőt a dogma, szervezet és kultusz 
lényege már a szóbeli ősevangéliumban, az apos-
toli prédikációban benne volt. Döntő tanú e mellett 
Szent Pál, kinek leveleiben már ott találjuk a Krisz-
tus-tan, megváltás, kegyelem, egyházi szervezet, eucha-
ristia stb., szóval az egész kereszténység lényegét. 

Annyi igaz, hogy az őskereszténységben bizo-
nyos fejlődés volt. Hiszen Krisztus művét csak meg-
alapította, de kiépítését tanítványaira bízta. Azonban 
ez a fejlődés az apostolok kora után már csak a 
meglevő lényeg kibontakozása és lényegtelen j á ru -
lékokkal való bővítése volt, de nem a Jézus-féle 
evangelium átalakulása és új vallásnak keletkezése. 
Az, hogy az evangeliumi tanokat bölcseleti műszókba 

1 Wellhausen (Skizzen und Vorarbeiten, VI., Berlin, 
1899.233. 1.), Harnack (Gunkelnél : Zum relig. Verst. 10. és 
13. 1.) és mások is túlzásnak minősítik és elitélik az újszö-
vetség babylonista magyarázatát. 

2 Megjelentek ily címen: Das Wesen des Christentluims, 
Leipzig, 1900. és azóta sokszor. Harnacknak más idevágó 
munkái : Lehrbuch der Dogmengesch. III. Aufl. Freiburg-
Leipzig, 1894—97. Mission und Ausbreitung des Christen-
thums, 1902. és Dogmengesch. IV. Aufl. Tübingen, 1905. Harnack 
elveit vallja egyben-másban enyhítve Loisy, L'évangile et 
l'église, III. éd. Bellevue, 1904 és más műveiben. 
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foglalták, hogy a megszaporodott hivek társaságának 
jogi szervezetet adtak, hogy az istentiszteletet iinne-
pies szertartásokba öltöztették, csak konkrét alakot 
adott az evangéliumnak, de nem változtatta meg 
lényegét.1 

Miként a természet, úgy a történelem tényei is 
elegendő okot követelnek. A kereszténység pedig oly 
nagy és csodálatos történelmi tény, melyet meg nem 
magyarázhat más, mint az evangeliumi történet va-
lósága, olyan Krisztus, a milyet az evangéliumok le-
írnak. Az a páratlan átalakulás pedig, melyet az 
evangelium a lelkekben és a társadalomban végbe-
vitt, világosan bizonyítja, hogy itt gondviselésszerű 
új tényező, egy világot mozgató természetfölötti erkölcsi 
erő lépett föl az emberiség történetében. 

-k * * 
A kritika tehát a bibliát igen sok lényeges pont-

ban megvilágította és igazolta. De az is igaz, hogy 
sok hagyományos véleményt a biblia körül meg-
ingatott, módosított, sőt megdöntött. Az a kérdés: 
nem veszétyezteti-e ez a biblia tekintélyét és a rajta 
épült vallást ? Tájékozatlan emberek szerint igen ; azért 
mondják, hogy a tudomány megcáfolta a bibliát. 
Azonban amik meginogtak, vagy megdőltek, azok 
csak tudományos tételek vagy iskolai vélemények 
voltak, melyek a biblia lényegét, a hit- és erkölcs-
tant nem érintik. A csillagászatban is megdőlt a 
Plolemaeus-féle világrendszer, a fizikában a súly-
talan anyag elmélete; a vegytanban inog az elemek 
állandóságának, a biologiában a fajok változatlan-
ságának tana. De a hagyományos föltevések és véle-
mények bukása a tudomány biztos igazságait nem 
érinti, sem az elmaradhatatlan tévedések a tudo-
mány tekintélyét okos ember előtt meg nem ingatják. 

A tudományok haladása a jövőben is bizonyára 
új világításba fog helyezni egyes bibliai kérdéseket. 
De a mint a kritika a biblia lényegének eddig nem 
ártott, úgy hitünk és tudományos meggyőződésünk 
szerint ezután sem fog ártani. Az igazság minden-
esetre győzni fog s mi theologusok bizalommal és 
rokonszenvvel nézünk minden igazi tudomány mun-
kája felé. A biblia pedig, mely az óvilág romjain új 
kulturát teremtett, továbbra is megmarad a mi két-
ezer év óta volt: világnézetünk, erkölcseink, művelt-
ségünk és társadalmi rendünk alapköve. 

A keresztények üldözése JVero császár alatt. 
v. 

A keresztények üldözését Nero azonban csak 
akkor valósíthatta meg, ha a keresztényeket mások-
tól határozottan megkülönböztethették. 

Tacitus világosan mondja : «Ergo abolendo ru-
mori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis 

1 A Harnack-féle fejlődés későbbi mozzanatai már a 
biblia utáni korba, a II. századba esnek és igy a dogma- és 
egyháztörténet terére csapnak át ; de ott sem igazolhatók. 

adfecit, quos per flagitia invisos vulgus christianos 
appellabat».1 

A «xpts-navôç»-szô Xpiaxôç-bôl származik az «tavôç» 
mellékképző hozzáadása által, mely Krisztus követőit, 
tanítványait fejezi ki. Az ily szóképzés latin eredetű, 
de már az I. században a gyakori érintkezés foly-
tán átment a görög népnyelvbe.2 Szent Lukács az 
Apostolok cselekedetében ezeu elnevezés eredetéről 
felvilágosítást ad. Miután az antiochiai egyház alapí-
tását elbeszélte, folytalja: «xp^axbai TTpwxwç èv 'Avxio-
yeía xoùç fiattojTàç Xpicraavoûç».3 Csakhamar általánossá 
vált ezen elnevezés; már Agrippa így szól szent Pál 
apostolnak: «'Ev óXtyw [xe tcî^siç Xpiaxtavèv irairjaai».4  

Szent Péter apostol bátorítja a hiveket, hogy félelem 
nélkül vallják e nevet: «FIIJ xiç ûp.ÛV TZSCT/EXW WÇ tpoveùç 
fj v.Xé7TX7jç f\ y.ay.07tocèç Y] <î)ç áXXoxpiera'axoraJí • é. Sè (bç 
Xptaxtavôç, |xíj aüayováaího» .. ,5 A világot megújító tan 
követőit főleg a pogányok nevezték keresztényeknek, 
mígazsidóknálhasználatosabb volteleinte a «NaÇwparoi» 
elnevezés.6 A «xp:axtaviç» név a nagy világforgalom 
u t j án 7 hamar eljuthatott Rómába Anliochiából, a hol 
a 48. év körül jelenik meg. Pompejiben ismerték e 
nevet, a mint a romokból 1862-ben kiásott felírat ta-
núskodik, melyen olvasható: HPI2TIAN.8 Ha tehát 
már a Vezúv kitörése (79. augusztus 24.) előtt Pom-
pejiben ismert volt az antiochiai elnevezés, annál 
inkább mondhat juk ezt Rómáról. 

Tacitus határozott állítását a római keresztények-
ről legelőször Gibbon E. vonta kétségbe azon szo-
katlan állítással,0 hogy a keresztények Nero idejében 

1 Tacitus : Annal., XV., 44. 
2 Arnold : i. h„ 54. - Kiette : i. h., 49. — Baur : i. h., 342. 

és Lipsius, R. A. : Über den Ursprung und früheren Gebrauch 
des Christennahmens, (Jena, 1873), 17, kételyeit a «xpiaxiavó;» 
szó képzése felől megdönti azon körülmény, hogy már az 
újszövetségi könyvekben előfordul hasonló képzés : "HpcoScavoí 
(Máté : XXII. 16 ; Márk : III. 6 ; XII. 13) ; szent Justin pedig 
(Diai. 35.) gyakran alkalmazza : Maxpiavoí, OúaXsvxivtavo£, Baac-
XiSiavo!, SaxopviXiavoí. — V. ö. Harnack : Mission und Ausbreitung 
d. Christentums, I. (Leipzig, 1906), 345. 

3 Apóst. csel. : XI. 26. 4 Ugyanott, XXVI. 28. 
s Szent Péter I. lev., IV. 15—16. 
6 V. ö. Apóst. csel. : XXIV. 5. — Tert. adv. Marc., IV., 8. 
7 V. ö. Friedländer : i. h., Bd. II. Abschnitt 1. — Zahn 

Th. : Skizzen aus dem Leben der alten Kirche, (Leipzig, 
1898', 1 köw. 

8 Corpus inscr. latinarum : IV., nro. 679. — De Rossi : Bul-
letino di arch. er. 1865., 93 k ö w . — Kraus : Realencyklopä-
die, I., 222. - Nissen : Sybels Hist. Zeitschrift, 1874., 340. 

Chrestianus nem fordul elő sohasem, mint Chrestos tulaj-
donnévből leszármazott melléknév. — V. ö. Keim, Th. : Aus 
dem Urchristentum, 176. — Harnack fejtegetése, hogy a Taci-
tus-szövegben eredetileg «Chrestianos» állott, ép ezért nagyon 
mesterkélt. — V. ö. Harnack : Mission u. Ausbreitung d. Chris-
tentums, I. 347 köv. 

Suetonius, Claudius 25. : «Judaeos impulsore Chresto 
assidue tumultuantes Roma expulit» nem eléggé világos. 

9 Gibbon, E. : The history of the decline and fall of the 
Roman empire (1776.). New ed., vol. II. (London, 1802), 407 k ö w . 

Tacitus : Annal. XII. 53., külön említi a galilaeieket, mint 
Palesztinában élő bölcseleti pártot. 
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teljes visszavonultságuk következtében fel sem tiintek 
és mint ismeretleneket nem üldözhették. Volt azon-
ban Rómában ez időtájt fanatikus zsidófelekezet — 
Galilae secta, — melynek alapítójául Judas Gaulani-
test ismerték. Ezt a zsidófelekezetet gyanúsították a 
gyujtogatással, melyet a római zsarnokság iránt ér-
zett gyűlöletből követett el és teljesen kiirtották. 
Tacitus pedig az esetet 60 év u tán 1 a kereszténységre 
íogja, melyet a saját korának felfogása szerint ír le. 
A zsidók voltak a gyújtogatok, de a gyanút Poppaea 
Sabina császárné és Aliturus zsidó színész segítségé-
vel a keresztényekre hárították. Gibbon beleesik abba 
a tévedésbe, melyet Tacitusnak tulajdonít : Josephus 
Flavius sohasem nevezi Judas Gaulanites követőit 
galilaeieknek, hanem «Sicarii», vagy «Zelotae» néven 
említi; a keresztényeket pedig csak később hívják 
galilaeieknek a római birodalomban, amikor Julián 
császár elvesztésükre tört.2 «raXiXaïoi» nevet a zsidók 
adták Jézus tanítványainak gúnyból, de a pogányok 
a IV. század előtt nem vették át. 

Noha a keresztények életmódját gyakran «iovSaïxôç 
ßco?» alá sorozták,3 még sem történik meg, hogy a 
zsidókat csak egyszer is keresztényeknek véljék.4 

A mikor szent Pálnak Rómába érkezése előtt 57-ben 
Pomponia Graecina előkelő nemes nőt a «supersti-
tio externa» miatt bevádolják,5 a kereszténységet 
értik. 

A zsidó proselytismus e korban divatos volt a római 
családoknál; maga Poppaea Sabina, Nero császár 
felesége, zsidóvá lett.® A zsidó vallás miatt tehát nem 
emeltek panaszt ; csupán a kereszténységet bélyegez-
ték meg a «superstitio» súlyos vádjával.7 

A történet meghamisítása azon felfogás, hogy a 
rómaiak a keresztényeket a zsidóktól nem külön-
böztették meg.8 Merivale azon állítást kockáztatja 
meg, hogy Nero a gyújtogatás miatt eleinte a fana-

1 Gibbon kissé ebben is túloz, mert Tacitus 115—117 
körül írta az Annalest, a mint Annal. II. 61. bizonyítja; a mű 
tehát 51—53 évvel készült később, mint az elbeszélt esemény 
történt. — V. ö. Teulfel-Sclrwabe, Geschichte der rőm. Litte-
ratur, II. (Leipzig, 1890), §. 338. 

3 Ilarnack, A. : Mission und Ausbreitung d. Christentums, 
I., 336 köv. 

3 V. ö. Dionis Cassii Coccaeiani História Romana, cum 
annot. L. Dindorfli, (Lipsiae, 1863—1865), 68, 1. 

4 Schultze, V.: Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1880., 
IV. 125. 

6 Tacitus : Annal., XIII., 32. — V. ö. Kraus : Realencyklo-
pädie d. christt. Altertümer, II. (Freiburg i. Br., 1886), 629 
köv. — Hasenclever: Jahrbücher für prot. Theologie, 1882., 
Pomponia Graecinára a zsidó proselytismust fogja rá. — V. ö. 
Arnold : i. h., 68. 

6 Friedländer : i. h., III., 627 kövv. — Arnold : i. h., 57. — 
Katholik : 1881., II., 414 köv. 

7 V. ö. De Rossi : Roma sotteranea, II. (Roma, 1867) 
364. — Neumann : i. h., 4. 

8 V. ö. Grupp, G. : Kulturgeschichte des Mittelalters, I. 
(Stuttgart, 1894), 44. — Reumont : Geschichte der Stadt Roma, 
1., 367 kövv. 

tikus zsidókat fogdostatta össze, a kik azután bűntár-
saikként a keresztényeket nevezték meg.1 Renan egye-
nesen ráfogja a zsidókra, hogy felbujtották Nerot a 
keresztények üldözésére, mert «on a peine à croire, 
que l'idée d'accuser les chrétiens de l'incendie du 
mois de juillet sois venu d'elle même á Néron . . . 
Pourquoi les juifs, contre lesquels les Romains ava-
ient la même antipathie morale et les mêmes griefs 
religieux, que contre les chrétiens, ne furent-ils pas 
touchés cette fois? Des supplices des juifs eussent été 
un piaculum tout aussi efficace».2 

A 64-iki tűzvész előidézésével azonban a zsidó-
kat nem vádolták sohasem ; még a gyanú sem esett 
rájuk, a kik Róma IV., IX„ XIV. és szórványosan 
I. városrészeiben laktak. A tűz pedig a Palatinos 
és Caelius között a cirkuszi bódékban (XI. és II. vá-
rosrészek közepeit) ütött ki, a hol zsidók nem 
voltak.3 

Lipsius4 és Schiller5 Tacitusra rá akarják bizo-
nyítani, hogy ugyanazon jxiaavfrporaa elvakultságát jelzi 
más vallásokkal szemben a keresztényekről, mint a 
zsidókról és igy nem ismertek még köztük különb-
séget. Gieseler0 tovább megy és Tacitusról nem ké-
telkedik kijelenteni, hogy 1. V. Hist, a zsidókról azon 
ismeretét mondja el, melyet róluk a keresztényektől 
szerzett7. 

De Tacitus nagyon jól és világosan megkülön-
böztette a keresztényeket a zsidóktól, a mi leginkább 
kitűnik a jeruzsálemi templom elpusztulásának leírá-
sában. Titus hadi tanácskozását Jeruzsálem lerombo-
lása előtt Sulpicius Severus beszéli el Tacitus 1. V. 
Hist, alapján, mely könyv idővel elveszett: «Everten-
dum t emplum. . . censebant, quo plenius Judaeorum 
et Christianorum religio tol lere tur ; . . . lias religiones, 
licet contrarias sibi, iisdem rectoribus profectas; 
Christianos ex Judaeis exslitisse: radice sublata stir-
pem facile perituram».8 Tényleg Tacitus ezen értesü-
lést nem a megbízhatatlan és elfogult Flavius Jose-
phusból, a ki véletlennek tudja be az esetet, hanem 
Antonius Julianus emlékirataiból meríti, a ki a hadi 

1 Merivale : Geschichte der Römer unter dem Kaiserthum, 
III. (Leipzig, 1870), cap. 52. 

2 Renan : i. h., IV., 156, 159. 
3 Tacitus : Annal., XV., 38. : «Initium in ea parte cirei 

ortum, quae Palatino Caelioque montibus contigua est, ubi 
per tabernas, quibus id mercimonium inerat, quo flamma 
alitur, simul coeptus ignis et statim validus ac vento citus 
longitudinem circi corr ipui t . . .» 

4 Lipsius : i. h. 
s Schiller, H. : Ein Problem der Tacitus—Erklärung 

(Commentationes philol. in hon. Th. Mommsenii, Berlin, 
1877), 41 kövv. 

0 Gieselcr : Lehrbuch der Kirchengeschichte, I. (Bonn, 
1824). 

7 Nissen, H. : N. Rh. Museum, XXVI., 497 kövv., azon állí-
tását, hogy a forrás, melyet Tacitus I.V. Hist.-ban a zsidókra 
nézve használt, Plinius iun. volt, Detlefsen cáfolta meg. — 
V. ö. Pliilologus, XXIV., 43 köv. 

8 Sulpicius Severus : Chronicon, IL, 30, 6. 
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tanács egyik tagja volt.1 Phlegon még megemlíti,2 

a mit Tacitus elhallgat, hogy a keresztények Jeruzsá-
lem pusztulásában alapítójuk jövendölésének teljese-
dését látják.3 Phlegonra ép oly kevéssé foghatjuk rá 
a keresztények befolyását, min t Tacitusra. Forrásaik-
nak nem kell keresztényeknek lenniök. 

Lukcsics József dr. 

Flinders Petrie kutatásai a Szinai félszi-
geten. (V.I) 

VI. A «kivonulás» chronológiája. 

Előbbi cikkünkből nyilvánvaló, hogy az egyp-
tomi chronológia csak a XVIII. dynastia idejétől 
fogva mondható megközelitőleg pontosnak. Hogy 
FI. Petrie «hosszú chronológiája» kiállja-e majd a 
kritika tüzét, egyelőre nagyon bizonytalan kérdés, 
mely különben biblikus szempontból csak annyiban 
érdekel, a mennyiben a «hosszú chronológia» mel-
lett Ábrahám egyptomi útja a hykszos-korszakba es-
nék, míg a «rövid chronológia» elfogadása esetében 
a XII. dynastia korába, melynek idejében a régi 
egyptomi emlékek tanúsága szerint a palesztinai 
beduinok és az egyptomiak kölcsönös érintkezése 
történetileg beigazolt ténynek vehető.4 

Flinders Petrie ugyan a kivonulás idejének tudo-
mányos megállapításával tüzetesen nem foglalkozik, 
de véleményt mégis mond felőle, oly sajátságos meg-
okolással, melyet megiegyzés nélkül hagyni nem lehet. 
Egyúttal szeretnők az olvasókat az egész kérdés tudo-
mányos állása felől tájékoztatni, előadva azokat a mód-
szereket, melyeket a kérdés eldöntésénél a tudomány 
eddigelé használni szokott. Előrebocsátjuk, hogy a 
régi irodalmat, mely teljesen hamis chronológiai ada-
tok után indult, teljesen figyelmen kívül hagytuk. 

Hogy a kivonulás idejét meghatározhassuk, szük-
ségünk van biztos kiindulási pontra, melynek alap-
j án továbbszámíthatunk. Ilyen, sajnos, nincs sok. 
Elsősorban Ábrahám jöhet számba, ki Gen. 14i szerint 
Amracpel=Hammural)i5 bábeli király kortársa volt. 
King chronológiai kutatásai szerint" Hammurabi 

1 V. ö. Duchesne: i. h., 107. —Hardy : i. h., 83. — Weis: 
i. h., 41. — Tacitus vagy közvetlenül, vagy Apion útján Po-
sodonius Apamensisből merítette Antonius Julianus feljegy-
zéseit. — V. ö. Posodonii Apamensis fragmenta, nro. 14. 
apud C. Müller: fr. h. Gr., III., 256. 

s Phlegon : Chronicon, 1. XIII. (XIV.). —V. ö. Origen. c. Gels., 
II., 14. — Müller C. : fr. h. Gr., III., 606. — Arnold : i. h., 49 kö v. 

s V. ö. Máté : XXIV., 15. — Lukács : XIII., 35 ; XIX., 43 - 44 ; 
XXI., 6. — János : XI., 48. 

4 Erre vall Sanehat (Sinuhe) története, mely I. Senusert 
korában játszik és Sanehat Syriában, a beduinok között viselt 
dolgait adja elő. L. FI. Petrie,A. History . . ., 1,153. Jeremias, Das 
A. T. im Lichte d. a. Orients,2 Leipzig, 1906. 298. 1. Breasted, 
Ancient Records, I, 233—239. W. M. Müller, Asien u. Europa 
38. kövv. 

5 Nikel, Genesis u. Keilschriftforschung. Freiburg i. Br„ 
1903. 223. 1. 

0 King, Studies in Eastern History. II. Chronicles Con-

1945—1900 között uralkodott. Mivel a biblia héber 
szövege Ábrahám egyptomi útjától a kivonulásig 
645 évet számlál,1 az exodus 1300 után esnék, II Ram-
ses (1292—1225) uralkodásának idejére. A LXX chro-
nológiája értelmében az exodus 215 évvel korábbra 
volna teendő, mert szerinte a zsidók egyptomi tartóz-
kodása nem 430, hanem csak 215 évig tartott, vagyis 
a 1535—1495 közé esnék, I Amenhotep (1557—1501), 
esetleg I Thutmes uralmának idejére. 

E számítások helyessége mind attól függ, meg-
bízható-e a Genesis chronológiája, avagy sem. A kér-
dés igen bonyolult és ki tudja, meg lesz-e valaha 
oldható. Oppert volt tudtommal az első, ki La chro-
nologie de la Genèse (Páris, 1878) c. művében azt 
a tételt bizonyította, hogy a pátriárkák történetében 
előforduló számok a babyloni chronológiára vezet-
hetők vissza és történeti érték hiányában szűköl-
ködnek.2 Klostermann szerint3 a szentírási chronoló-

cerning Early Babylonian Kings. London, 1907. V. ö. Winckler 
ismertetését az Orientalistische Literaturzeitung 1907. évf. 
574. kövv. oo. Ulmer, Hammurabi, sein Land und seine Zeit. 
Leipzig, 1907. 7. 1. 

1 V. ö. Miketta, i. m. 18. 1. 
2 Oppert elmélete a következő : A biblia szerint Isten 

egy hét alatt teremtette a világot. Berosusnak Alexander 
Polyhistor révén a caesareai Eusebiusnál (Chron. I, 1. Migne 
P. G. XIX, 106 sqq) közölt töredékei értelmében a teremtés 
168 myrias-ig tartott = 1,680.000 év. Ámde a bibliai teremtés-
történet 7 napja 168 órát tesz k i ; tehát a babyloni szám a 
bibliai szám magasabb potentiája. Ádámtól a vízözönig a 
biblia 10 pátriárkát és 1656 évet számlál (a héber szöveg 
szerint). Berosus szintén 10 őskirályt sorol elő összesen 
432.000 uralkodási évvel. A biblia 1656 éve 86.400 hetet tesz 
ki. Ha e számot öttel szorozzuk: 86.400X5=432.000. A baby-
loniaknál szerinte a biblikus évek hétjeinek évek felelnek 
meg s ezek 60 hónappal volnának megszorozva, (1 s u s s u = 
amaaoj = 60 hónap = 5 év). A vízözöntől Ábrahám születéséig a 
biblia szerint 292 év mult el, Ábrahám születésétől pedig 
József haláláig 361 év, összesen 653 esztendő. A babyloni 
chronológia a herosok korát 653 sos évre becsüli (39,180 év). 
E szám 12 sothisévből (12X1460=17,520) és 12 holdperiodus-
ból áll. (223 holdváltozás, vagyis 65851/3 nap = 18-05 év múlva 
a hold phasisai ugyanazon időben térnek vissza ; 100 évet 
kitevő ily időköz ( = 1805 év) képez egy ilyen holdperiodust. 
V. ö. Ideler i. m. I, 47. és 208. 1.) 12 holdperiodus : 1805X 
12=21.660; 17,520+21,600=39,180; e számot 60-nal osztva ma-
rad 653, azon időköz, melyet a biblia Ábrahám születésétől 
József haláláig statuál. Oppert a Zeitschr. f. Assyr. XVII. évf. 
60. kövv. 11. újból fölmelegítette említett munkájában foglalt 
számításait és főleg a 653-as számot magyarázza, melyet kab-
balisztikusnak tart. Egyúttal mérges kirohanásokat intéz 
azok ellen, kik a Gen. elbeszéléseinek mythikus jellegét el 
akarják vitatni vagy pedig agyonhallgatni. Erre Miketta azt 
feleli (Biblische Zeitchrift, IV. [1906.] 4. 1.), hogy «das Zusam-
mentreffen der Zahlen ist nur zufällig und weiter nichts 
anderes, als eine mit Zahlen spielende Künstelei Opperts, 
bei der der Panbabylonismus der Vater des Gedankens war». 
Attól tartok azonban, hogy ezzel a nyilatkozattal az ügy 
aligha van még elintézve Ennél sokkal helyesebb Nikel az a 
megjegyzése, hogy a bibliai számok csak végösszegeikben 
egyeznek meg a babyloniakkal és hogy belső összefüggés 
közöttük ki nem mutatható. (I. m. 171. 1. 2. j.) 

3 Neue Kirchliche Zeitschrift 1894. évf. ; külön : Der 
Pentateuch (Leipzig, 1906.) c. mű elején. 
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gia nagy része mesterséges, a m. egy 4 9 x 1 2 = 5 5 8 
évből álló «isleni nagyév» képezi alapját ; még pedig 
a világ teremtésétől a vízözőnig három ily esztendő 
(588x3=1764 év) a vízözön tői Ábrahám születéséig 
kettő (588x2=1176 év) és végre Ábrahám születésétől 
Salamon 20-ik évéig (a templom fölavatásáig) ugyan-
annyi, vagyis ujabb 1176 év.1 Klostermann számítá-
sainak nagy gyöngéje azonban, hogy az alapját ké-
pező chronológik us schema kedvéért a szöveget össze-
vissza faragni kénytelen, míg kijön, a mit kimutatni 
akart. Sokkal következetesebb Jacob.2 E tudós szá-
mításai kizárólag a mazoretikus szövegen alapulnak, 
melynek számai szerinte hihetetlen pontossággal 
őrizték meg a szent könyvek legrégibb példányainak 
adatait.3 Viszont ezek elfogulatlan vizsgálata arra az 
eredményre vezet, hogy a Thóra összes számai mes-
terséges, bizonyos állandóan visszatérő számtani 
schemákra nehézség nélkül visszavezethető számok, 
melyeknek történeti értéket tulajdonítani alig lehet.4 

Szerinte Dávid halála Ádám halála után ép a 2000-ik 
évre esik; ez volna a szentírási időtan egyik fixpontja. 
A szentírási chronológia második csomópontja volna 
Salamon 4-ik éve, a templom építésének kezdete, 
2934 a világ teremtése után. Ha ebből a számból 
480-at levonunk, megkapjuk a szent sátor építésé-
nek s a zsidók kivonulásának évét = 2454 a világ 
teremtése után. 480-nak ujabb levonása után a 
bábeli torony építésének évéhez ju tunk 1974-hez, 
mely szám ugyan a szentírásból közvetlenül ki nem 
mutatható, mindazonáltal két körülmény teszi való-
színűvé : 1. hogy Peley életébe esik, «a kinek nap-
jaiban oszlott meg a föld», 2. ha e számból 480-at 
levonunk, marad 987 év, ugyanaz, melyben Henoch 
égbe ragadtatott. Ámde 987x2=1974 , a bábeli torony-
építés föltételezett éve.6 Megjegyzendő, hogy az utóbbi 
kivételével a többiek tényleg magában a héber szöveg-
ben birják alapjukat, lia a zsidók egyptomi tartózko-
dását Jacobbal 215 évre szabjuk..6 

1 Klostermann föltevése mellett szól az a körülmény, 
hogy a Kr. e. írt Leptogenesis és a Seder 'ólam rabba 
jöbel-évek szerint számítanak. 

2 Der Pentateuch. Exegetisch-kritische Eorschungen. 
Leipzig, 1905. 

3 I. m. 22. 1. 
4 I. m. 129. kövv. 11. 
5 1. m. 25. kövv. II. 
0 Jacob szerint a biblia emiitett periódusainak alapja a 

következő symbolismus : Az emberiség és a választott nép 
történetének öt fő mozzanata : a paradicsom ültetése, Henoch 
elragadtatása, a bábeli torony építése, a szent sátor és a 
templom alapítása, a legszorosabban függnek össze s a szent 
történet mindmegannyi epochái. A paradicsomban Isten az 
emberek között lakik. Ez az állapot a bűn következtében 
megszűnik. Henoch elragadtatása nem más, mint a pátriár-
kának a boldog ősállapotba való visszahelyezése. A bábeli 
torony építése az emberiség vakmerő kísérlete Istenhez, az 
égbe hatolni. A szent sátor az a hely, a hol az Úr a sivatag-
ban bolyongó nép között lakozik, ki midőn népét az ígéret 
földén letelepíti, kőházat és állandó lakást építtet magának 
Salamonnal. «Bei allen fünf Ereignissen handelt es sich um 

Az a kérdés merül fel már most, lehet-e ezt a 
480-as számot történeti hagyományon alapulónak 
tar tanunk? A felelet igen egyszerű. E szám a zsidók 
későbbi történetében még kétszer tér vissza. Ha 
Salamon templomépítésétől Juda királyainak ural-
kodási éveit összeadjuk és az összeghez Dan. 925 szerint 
7 évhetet adunk,1 eredményképen 480-at kapunk. 
Más szavakkal: Salamon templomépítésének kez-
detétől a fogság végéig 480 év mult el. Ezt már 
Krey vette észre 1877-ben. Tegyük hozzá, hogy Flavius 
Josephus szerint2 Aristobulos, az első zsidó király, 
a királyi diademát a fogság után 481 év és három 
hó múlva tette fejére. Ez az adat megint csak azt 
mutatja, hogy a zsidók a 480-as szám cyklikus jelen-
tésével Krisztus Urunk ideje táján még mindig tisz-
tában voltak. Viszont ennek a számnak folytonos 
visszatérése arra vall, hogy a rajta nyugvó chrono-
lógia nem természetes, hanem mesterséges. E melleit 
szól az a körülmény is, hogy Juda és Izrael kirá-
lyának synehronisztikus uralkodási évei nem födik 
egymást,3 mert Salamon halálától Szamaria bevételéig, 
illetve Ezekiás 6-ik évéig a zsidó királyok uralkodási 
éveinek összege 260 év, az izraelita királyoké ellen-
ben 242. Úgy látszik tehát, a királyok könyvének 
keretét képező chronológiai rendszer is a 480 éves 
perioduson alapul és innen lesz az is, hogy a zsidó 
királyok clironológiáját az asszyr időtannal össz-
hangba hozni eddigelé nem sikerült. 

De vájjon mi a jelentősége ennek a 480 évnek? 
Valami okának mégis csak kell lennie, hogy e szá-
mot a héber chronológia oly nagy előszeretettel 
alkalmazza. E szám jelentőségére Mahler Ede egyetemi 
tanár űr tett figyelmessé. 

Említettük, hogy a Sirius-év oly periódus, mely-

das höchste Problem des religiösen Denkens Israels: Gott 
auf die Erde oder den Menschen in den Himmel zu ver-
setzen». (I. m. 27. 1.) A biblia chronológiájának és a vele 
összefüggő elbeszélések szoros összetartozásából azt követ-
kezteti, hogy a Pentateuchus, de különösen a Genesis, egységes 
mű, melyben talán különböző eredetű hagyományok foglal-
tatnak, de a melyeket a kritika által föltételezett «Redaktor» 
sokkal szorosabban egyesített, mint azt a forráskritika hivei 
megengedik. (I. m. 126. 1.) E helyen legyen szabad említenem, 
hogy hasonló eredményre vezettek Eerdmans, leideni tanár 
kutatásai, a ki egészen más praemissákból ugyanolyan követ-
keztetéseket von le. (Alttestamentliche Studien: I. Die Kom-
position der Genesis. II. Die Vorgeschichte Israels. Giessen, 
1908.) A szerkesztő úr engedelmével e műveket beható birálat 
tárgyává tesszük majd a «Beligio» hasábjain. E cikk már ki 
volt szedve, mikor Bosse, Die chronologischen Systeme im 
A. T. (Berlin, 1908) c. ép a napokban megjelent művét kap-
tam, E könyv szerzője a 480-as számon alapuló cyclus mel-
lett egy 3166 évből álló periódust különböztet meg a biblia 
történeti könyveiben. 

1 V. ö. J. van Bebber, Zur Berechnung der 70 Wochen 
Daniels. (Biblische Zeitschrift, IV. évfolyam. [1906.] 120. kövv. 
lapok.) 

2 Arch. XIII., 11, 1. 
3 V. ö. Hetzenauer, Theologia Biblica. 1. Freiburg i. Br., 

1908. 291. 1. 
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ben a rendes polgári év egy napjának négy esz-
tendő felel meg: 365x4=1460. Más szavakkal: a 
Sotbis-periodus a polgári évnek magasabb poten-
tiája. A régi egyptomiak is így fogják fel a dolgot, 
a mint azt a jubiláris jellegű Sed- és Henti-ünnepek-
ből tudjuk, Henti 120, Sed 30 év múlva visszatérő 
ünnepek voltak, a mint azt Flinders Petrie Szinai-
kutatásaiban hangsúlyozza.1 Ámde a Henti-periodus-
nak a polgári évben épen 30 nap, azaz egy hónap 
felel meg; ennek 7* része 30 év, vagyis egy hét, a 
mint harminc napra állag négy holdphasis esik.2 Ezek 
után nagyon valószínű, hogy a szentírási chronoló-
giában oly gyakori 480 évnek is ilyenfajta jelen-
tősége kell, hogy legyen. Hogy ez micsoda, nem 
nehéz kitalálni. 

Tudnunk kell, hogy az egyptomiak 365 napból 
álló polgári évüket a következő négy időszakra osz-
tották: I. ehut = az áradás évszaka; II. projet = a 
vetés ideje; III. somnu = aratás ; IV. az öt betoldott 
nap.3 Minden évszak négy hónapból, illetve 120 nap-
ból állott; i lyenformán tehát egy polgári évszaknak 
a Sirius-évben 480 esztendő felel meg. Ezzel meg van 
oldva e rejtélyes szám egész jelentősége. A szentköny-
vek chronológiája a 480 éves periódus alkalmazá-
sával az üdv történetének egyes korszakait akar ja 
szemléltetni s az isteni gondviselés működését az 
egyes korszakokon belül jellemezni. Viszont az egész 
rendszer egysége azt a nagy eszmét hirdeti, hogy 
úgy az emberiség, valamint a zsidó nép története, 
egy végcél felé i rányul : Isten felé, a kinek teremtő 
keze alkotta az embert s gondviselése vezeti ma-
gához.4 

Praktikusan véve a dolgot, a mondottak után 
alig hihető, hogy a szentírás chronológiai rendszerét 
tudományosan felhasználhatnók. A szentírásnak nem 
az a célja, hogy profán tudományokat adjon elő. 
Chronológiai rendszere is vallásos igazságokat szem-
léltet és akribeirára nem tart igényt. Az egyház a 
gyakorlatban szintén ezt a felfogást teszi magáévá, 
midőn a Vulgata révén a héber szöveg, a martyro-
logiumban a LXX chronológiáját követi. Ép azért 
teljesen hiábavaló volna a kivonulás idejét Samaria 
bevételétől (722 Kr. e.) visszafelé számítva meg-
határozni akarni.5 Csak egy módszer vezethet ered-
ményre : u jabb synehronismusok földerítése. Ilyeneket 
egyes tudósok tényleg találni véltek bizonyos egyptomi 
uralkodók s egyes bibliai személyek között. Milyen 
eredménnyel? — erről következő cikkünkben fogunk 
beszámolni. Kmoskó Mihály dr. 

1 Researches, 180. kövv. 11. 
2 V. ö. Flinders Petrie, History of Egypt., II., 31—33. ; 

III., 69. 11. 
3 E. Meyer, i. m. 4. 1.-
4 Eszem ágában sincs symbolismust vagy más etféle 

maszlagot hirdelni, de a dolog oly szembeszökő, hogy más 
magyarázatát adni, alig hiszem, hogy lehetne. 

5 Miketta, Der Pharao des Auszuges, 11. köv. 1. 

oldog Gizela még egyszer. 
Manresában voltam, messze-távol, hová a magyar 

sajtó hirei el nem juthatnak, azért válaszolok csak most 
P.Velicsnek s válaszomban nagyon érthető okból min-
dent mellőzni fogok, a mi a dologhoz nem tartozik. 

P. Velics Lászlót boldog Gizelának ügye érdekli 
s ezen buzgó törekvés adta kezébe a tollat, hogy 
megírja a Religio hasábjain1 megjelent dolgozatát. 
Ott térdelt ő pár évvel ezelőtt Passzauban az ismert 
sírnál s buzgó fohászt küldött az égbe Gizelánkhoz 
önmagáért, a magyar népért és hazájáért. 

Jól tette, áldja meg az Úr érette ! 
Míg azonban ezt a fohászt hálás szívvel köszön-

jük, dolgozatában kifejlett azon törekvését, mellyel 
velünk szemben célt óhajt érni — s ezt sajnálattal 
jelezzük — elő nem mozdíthatjuk. Szerény vélemé-
nyünk ugyanis az: hogy Gizelát a magyarok sürge-
tésére az egyház alig fogná bevenni,2 a passzaui német 
urak kérésére pedig nem veheti be a boldogok név-
jegyzékébe. 

Ugyan hogyan is áll b. Gizelának ügye nálunk 
magyaroknál ? 

Legendájának korát a XV. századba helyezik a 
tudósok s ez a legenda és Aventinus tekintélye a 
mellett tanúskodik, hogy már ezen időben boldog-
nak tisztelték őseink közül többen Gizelát, szent 
István királyunk jámbor feleségét. Az egyház azon-
ban, bár Ferrarius, Dorganus, Arlur du Monostier és 
Buccelinus a szenteknek általuk készített (persze 
magán tekintéllyel biró) sorozatába Gizelát is felvet-
ték s bár nem tiltakozik az ellen, hogy május 7-én 
ma is még megülje a nép b. Gizela ünnepét : — 
liturgikus tiszteletben nem részesítette őt soha, tisz-
teletére a papok Magyarországon nem miséztek s 
papi zsolozsmát nem mondtak soha. 

Esztergomban3 megvan az 1674-ik évről az isteni 
szolgálat végzésére kiadott hivatalos utasítás4 és bol-

1 V. ö. Religio 1908. évf. 30-ik számát. 
2 Ezzel azt a nehézséget akarjuk hangsúlyozni, mellyel 

meg kellene küzdenünk, ha szándékoznánk sürgetni azt, hogy 
ő szentsége b. Gizela kultuszát a magyarországi hagyományok 
alapján jóváhagyja s őt oltárainkra emelje. Ez a hagyomány 
véleményünk szerint ma még nem oly kifogástalan, hogy 
Rómába küldendő kérésünket vele kellőleg támogathatnék ; 
mert a XV. században sajtó alól kikerült Chronica Hungarorum 
és Albericus (jóllehet az ügy érdemére nem osztjuk okosko-
dásukat) legalább is annyiról mégis tanúskodnak, hogy b. 
Gizela tisztelete nálunk magyaroknál nem volt általánosan 
elterjedve. Hálásak leszünk a jó P. Velics iránt, ha ezen 
hagyomány érdekében fogja folytatni gondos kutatásait. 

3 Szerény könyvtárunkban régi liturgikus könyvek nin-
csenek. Midőn tehát augusztus havában nemcsak P. Velics, 
hanem más magasállású személy is kérdést intézett hozzánk 
b. Gizela kultuszát illetőleg, dr. Rajner Lajos fölszentelt 
püspök úr ő méltósága jött segítségünkre az itt közölt ada-
tokkal. 

4 DirectoriuinEcclesiasticumseuOrdo Perpetuus recitandi 
Officium Divinum juxta Breviárium Romanum in usum 
totius Hungáriáé Regni Apostoliéi. Anno Domini 1674. 
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dog Gizelának benne semmi nyoma. A nálunk hasz-
nálatban volt 1514, 1513, 1508, 1501, 1491 és 1486-ik 
évi misekönyvek (Missale) s az 1524, 1515, 1513 és 
1484-ik évi breviáriumok nem ismerik boldog Gi-
zelát. A boldvai sacramentarium sem a naptárban, 
sem a külön imádságok sorrendjén nem tesz emlí-
tést boldog Gizeláról. Ez az igen becses Pray-codex, 
mely számunkra a boldvai sacramentariumot meg-
őrizte, mint ismeretes, II. Endre uralkodásának ha-
todik évében készült; de bizonyára nem ujonan szer-
kesztett mű, hanem valamely régibb misekönyv s 
illetőleg kalendárium egyszerű másolata. 

Kétséget nem szenved ennélfogva, hogy a XIII., 
XIV., XV. és XVI. században nálunk használatban 
levő liturgikus könyvek nem ismerik b. Gizela kul-
tuszát, sőt feltehető, hogy a megelőző században sem 
volt róla szó ; mert semmi ok nem hozható fel arra, 
miért hagyták volna ki a róla való megemlékezést 
a XIII. század elején készült misekönyvből. 

Minthogy tehát a liturgikus tiszteletnek nálunk 
semmi nyoma, alig reményelhetnők, hogy b. Gizela 
tiszteletére misét engedélyezne Őszentsége, ha kéré-
sünkkel mi magyarok ez ügyben hozzá fordulnánk. 

De a passzaui jó urak sem érhetnek célt a mi 
Gizelánkkal ; mert — s ezt P. Velics Lászlóval szem-
ben is kénytelenek vagyunk már most hangsúlyozni — 
az ő Gizelájuk nem a mi Gizelánk. 

P. Velics, midőn Passzau mellett nyilatkozott, 
nagy súlyt fektetett arra, hogy a passzaui kő, melyre 
ő utal, valódi sírkő, míg a veszprémi nem az. «A vesz-
prémi sokat emlegetett «sírkővel» sem szerencsé-
sebb, úgymond, a logika. Bizony nem sírkő az, hanem 
egyszerű emlékkő, melyet Rheginus Péter bibornok 
és veszprémi püspökhelyettes a XVI. század elején 
Gizela és Adelheid királynéink tiszteletére kegyelet-
ből állíttatott. Nagy különbség van a közt, lia a pasz-
szaui sírkő azt mondja, hogy «Gisula uxor Slephani 
regis hic sepulta» azaz, hogy «Gizela itt van elte-
metve» ; a sokkal később, a XVI. században készült 
veszprémi emlékkő pedig «Conditrici Geslae et Olaythi 
memoriae venerabili» pusztán a «kegyeletes meg-
emlékezésről» tesz említést.» így P. Velics. 

De hát P. Velics, midőn Forster bárónak ezen 
módon felel, feleletének hamis voltáról meggyőződ-
hetett volna abból, a mit mi állítottunk. Mi a Religio 
hasábjain két emlékkőről szóltunk, melyek közül az 
egyik Bonfinból (Decad. II. lib. IV. p. m. 260.), a 
másik Prayból (Diatribe pag. 125.) ismeretes. P. Ve-
lics szives volt figyelmére méltatni a Prayból ismert 
emlékkövet s nem törődött a másikkal, pedig ezen 
Bonfin-féle «valódi sírkő vön» rajta találta volna, 
hogy «itt nyugszik Gizela...»1 

1 Bonfin szavaiból azon sírkőnek, melyről szól, nagy 
régisége kitűnik, minthogy már az ő idejében a sírkő nem 
volt egész s nemcsak a püspökre, hanem még az időre sem 
lehetett emlékezni, melyben és ki által az a sírkő emeltetett. 
Hogy pedig az nem volt emlék, hanem sirkő, az kitetszik 

Ebből már most, úgy hisszük, eléggé világos, 
hogy sírkő áll sírkővel szemben, hagyomány áll ha-
gyománnyal szemben. A kérdés ennélfogva csak az 
lehet: melyik sírkőnek adunk igazat, melyik hagyo-
mány védelmére megyünk a sorompók közé? 

A németek védik az övéket, mi magyarok véd-
jük a mienket. A németek mellé állottak Róka, Gá-
nóczy s P. Velics, a veszprémi sírkő védelmét ma-
gukra vállalták Pray, Cornides, Katona, Ipolyi, Ra-
nolder, Pauler Gyula, Forster Gyula báró és sokan 
mások. Ha a neveket tekintjük; ha tekintély szerint 
döntjük el a kérdést : a veszprémié a diadal, az két-
séget nem szenved ; de ne döntsön pusztán a nevek 
tekintélye. 

Vegyük tehát szemügyre először a sírköveket. 
Melyik a régibb? a mienk vagy a passzaui? 

A mint vesszük. Az a felirat, melyet a múltkor 
közöltünk s melyet P. Velics is éppúgy közölt, mint 
azt mi tettük, a Passzauban őrzött későbbi sírkő fel-
irata. Ez 1430—1450. körül készült s ennél a Bonfin-
féle sírkő sokkal régibb s nála nem sokkal fiatalabb 
a Rheginus-féle emlékkő. 

S mivel támogatható ezen passzaui sírkő tekin-
télye ? 

Azt mondják, hogy az egy réginek mása, melyet 
az apácák készíttettek az ő hagyományaik nyomán. 
Már pedig a «történeti kritika alapszabályai szerint, 
úgymond P. Velics, a hagyomány (főleg ilyen !) min-
dig teljes jogérvénnyel bír, míg döntő okok nem 
szólnak ellene.» 

Engedje meg P. Velics, hogy az ő érvelését Cor-
nidessel Veszprém részére aknázzuk ki, midőn kér-
dezzük: mivel támogatható a veszprémi sírkő tekin-
télye? — Azt mondják ennek védelmére is, hogy ez 
szintén egy réginek a passzaui sírkőnél jóval régibb 
mása, mely okiratokkal támogatott hagyomány nyo-
mán is készült. Már pedig «a történeti kritika alapsza-
bályai szerint a hagyomány (főleg ilyen!) mindig 
teljes jogérvénnyel bír, míg döntő okok nem szólnak 
ellene.» 

P. Velics nem képes belátni, hogy «magasmű-
veltségű bencésapácák» oly könnyedén hamis fel-
iratot vésettek volna a sírkőre. Mi sem állítjuk, hogy 
rossz akaratból hamisították az apácák akár a ha-
gyományt, akár a sírkövet, bár Passzauban még ma-
gasabb műveltségüekről sem moshatjuk le a hami-
sítások vádjának csúnya szenyét.1 Csak annyit állí-

abból, mert a kifejezés : hic ossa quiescunt, minden kétséget 
kizár. Miért idéztük a sirkő mellett még Rheginus emlék-
kövét is, hogy azt itt bőven tárgyaljuk, a mondottak után 
nincs rá szükség. Annyit azonban röviden mondhatunk, hogy 
a XVI. században sírkőszerü emlékkövet nem találunk más-
hol csak ott, hol az sirkő helyett állhatt. Egyébként kit a 
dolog érdekel, nézze meg Pray, Katona s Cornides okosko-
dását. 

1 Nemcsak Dümmler és Ranke beszélnek ily hamisítvá-
nyokról. Ranke (Weltgeschichte. VII. köt. 74. lap.) így beszél : 
Die beiden Praelaten von Passau und Salzburg wetteiferten — 
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tunk, hogy a passzauiak emberi tévedésnek estek ál-
dozatul s állítjuk ezt azért, mert nem látjuk be: 
miért kelljen a magyarokra nézve ily nagyfontos-
ságú tény felett nyilatkozó magyar hagyománynak 
hamisnak lennie, midőn a német hagyomány (a 
passzaui) téves volta könnyen megmagyarázható. 

Hogyan készülhetett ugyanis a passzaui sírkő? — 
Jeles történetírónk Katona István azt m o n d j a : Élhe-
tett a passzaui szerzetesházban az a hagyomány, hogy 
ez a Gizela fejedelemasszony, kinek sírját ők őrzik, 
Henriknek volt leánya és egy másik Henriknek test-
vére. Ámde ugyanazon időre (1095. évre) esik elhunyta 
Gizela apácának, az ő egykori fejedelemasszonyuk-
nak, ki III. Henrik császárnak volt leánya és IV. Hen-
rik császárnak testvére. Minthogy pedig a régi sír-
kövön csak ezt tudták az apácák elolvasni : Gisula 
abbatissa, a hasonlóság által megcsalatva azt vélték, 
hogy a mi Gizelánkról van szó, ki szintén Henrik 
leánya s Henrik (II. szent Henrik) testvére volt, 
tehát azon személyek nevét (szent István és szent 
Imre nevét) vésették Gizeláé mellé a sírkőre, kikkel 
a bajor Gizela összeköttetésben volt. 

Most már ismét kérdjük : melyik sírkőnek adunk 
hát igazat? 

A mi sírkövünk mellett szót emel a józan ma-
gyar hagyomány, szót emel mellette a komoly és tu-
dományos Rheginus1 veszprémi püspök (f 1512) s 
annak tekintélyét, mely nem régibb a magyar sír-
iratnál s alig régibb a Rheginus által emelt emlék-
kőnél, a passzauiét . . . a hiszékeny apácák támo-
gatják. 

S ha P. Velics jóságos szive keserű szemrehá-
nyással illetne azért, mert a passzaui bencésapácák-
kal ily mostohán bántunk el, szives figyelmébe ajánl-
juk Pagius2 munkáját , mely sok síremlékről beszél, 
melyeken fejedelmek nevei olvashatók s . . . kevés 
hitelre méltók. Hát bizony az a régi szép kor gyak-
ran felületes volt Ítéletében. 

Vagy Aventinus (+ 1534.), a legkorábbi író azok 
közül, kik Gizelánkat öreg napjaiban Passzauba utaz-
tatják, az a hires Aventinus, kire — mint egyedüli 
tekintélyükre — támaszkodnak a cseh és a bajor 
írók, midőn Gizela sírját Passzauban keresik, nem 
volt-e botrányosan fölületes a nagyon fontos dolgok-
nak följegyzésében? — Mi biztos forrásból tudjuk,8 

hogy a bajor Henrik, szent Henriknek és b. Gizelának 

mit Schmerz und Scham zu sagen — in erdichteten Documen-
t e r Ranke nagyot mondott, de mondásában valami igaz van. 

1 Mondtuk fentebb, hogy a XVI. században sírkőszerü 
emlékkövet nem találunk máshol, csak ott, hol az a sirkő 
helyett állhat. Már most Rheginus Péterről, a tudós bíboros-
ról, feltehető-e, hogy ő, ki püspökségének hagyományait ismer-
hette, oly sírkőszerű emlékkövet állított, mely hiteles «sirkő» 
gyanánt nem szerepelhetett. 

2 Pagius, Critic, tom. 4. p. 363. num. 11. 
8 II. sz. Henriknek 1021-ben kelt okiratából tudjuk. Ezt az 

okiratot az egykorú Ditmar merseburgi püspök tartotta fenn 
számunkra (Pertznél III. 784.). 

atyja Gandersheimban halt meg s ott temettetett el és 
Aventinus azt állítja, hogy b. Gizelánk atyja Regens-
burgban adta ki lelkét, ott tették őt a sírba s ott is 
szemlélhető sírköve. — Nos hát, amily igazán Gize-
lánk atyjának a sírköve a regensburgi, b. Gizelánk 
sírköve oly igazán a passzaui. Egy a forrás az iro-
dalmi tekintélyek táborából mind a kettőre: s ez 
Aventinus. 

Azt mondják, hogy a passzaui levéltár elégett 
s ez az oka, hogy régibb írott forrásokból nem bizo-
nyíthatnak. Feltétlenül hisszük, hogy a passzaui levél-
tár a tűz martalékává lett; de ki kezeskedik amel-
lett, hogy az elhamvasztott levéltárban voltak oly ok-
iratok, melyekből érvelhetnének a passzaui hagyo-
mány védelmezői? 

Hagyomány áll ennélfogva — azt mondtuk — 
hagyománnyal szemben; de a magyar hagyomány 
mellett szót emel Hermannus Contractus,1 Gizela 
kortársa s szót emelnek a mult alkalommal felhozott 
más érveink:2 a passzaui hagyomány mellett sorom-
póba lépnek a könnyen hivő apácák és Aventinus. 

Hogyan állunk há t? 
Mi a kettős Henrik (atya és testvér) nevéből 

rájöt tünk a könnyen s ártatlanul elkövethető té-
vedésre, meghagyjuk a sírkövön az 1095. évet s rend-
ben találunk mindent ; mert Passzauban látjuk ezen 
évben kimúlni a bencés apácák fejedeleniasszonyát, 
Gizelát s ez az a szentnek tisztelt Gizela, kinek 
nyilvános tiszteletét most kérvényezni akarják a 
passzauiak. 

P. Velics az ő «magas műveltségit, lelkiismeretes 

1 Midőn Hermannus Contractus tekintélyére hivatkoztunk 
a minap, ezt írtuk : Azt, hogy Gizela Magyarországon végezte 
életét, erősíti az egykorú Hermannus Contractus szavainak 
helyes értelmezése. Ezen szavainkból különös dolgot von le 
P. Velics. Szabadjon tehát röviden jeleznünk, hogy Herman-
nus Contractus tanúságára, úgy miként múltkor, most is 
helyesen hivatkozhatunk. Mert jegyezzük csak meg, hogy ez 
a tudós Hermannus Contractus gondos figyelemmel kiséri 
Henrik császár minden útjait a magyar földre, nem kevésbbé 
érdekli őt Gizela sorsa s bár 1053-ban hall meg, mégsem tud 
semmit 1041-ben Gizelának Passzauba való utazásáról. Gize-
láról szó esett 1043-ban a Henrik császár és a magyarok kö-
zött felmerült alkudozásokban, 1047, 1051, 1052 és 1053-ban is 
leirja Hermannus Contractus Henrik császár magyarországi 
útját ; de Gizelának passzaui utazásáról nem szól s csak annyit 
tud ő szent István jámbor feleségéről, hogy Magyarországon 
Gizela jótétemények és főleg alamizsnáskodás között meg-
öregedett. 

2 Egyik érvünk a minap ez volt : «Ha fontolóra vesszük, 
hogy szent István, és szent Imre testének fölemelésénél sem 
honi Íróink, sem a németek nem emlékeznek meg Gizeláról, 
azt kell tartanunk, hogy Gizela szent István és szent Imre 
szenttéavatása alkalmával (1083) már nem volt az élők kö-
zött.» Erre P. Velics így felel: «B. Gizela 1083-ban féijének 
és fiának szenttéavatásakor még élhetett : de ki fogja rossz 
néven venni, ha az akkor már 102 éves agg királyné a szentté-
avatás ünnepélyére Székesfehérvárott meg nem jelenhetett.» 
Szabadjon erre megjegyeznünk, hogy mi nem mondtuk: «Ha 
Gizela 1083-ban élt, megjelent volna a szenttéavatáson Szé-
kesfehérvárott.» 
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bencés apácáit» a tévedés gyanúja ellen védi s mégis 
az ő «magas műveltségű, lelkiismeretes bencés apá-
cái», kik «lehetőleg hü másolatot akartak» készíttetni, 
szerinte is hibát köveitek el. Nem vesszük nekik 
rossz néven, hogy «a régi román sírkőre új gót sir-
követ» állíttattak. Ez itt a mi esetünkben nem szá-
mit. De nagy tévedés volt, hogy 1085. helyett1 hibá-
san 1095. évet vésettek a sírkőre s így sem mentik 
meg a passzaui hagyományt, mely szerint 105 éves 
korában halt meg szent István felesége. Gizela ugyanis 
a harmadik gyermeke volt a bajor hercegnek, Hen-
riknek. Az első gyermek, szent Henrik, 972-ben 
született, Brúnó következett ezután s csak akkor 
Gizela, mint harmadik gyermek. Ámde Henrik (az 
atya) 973-ban 974-ik évbe átmenőleg fegyvert ragadott 
II. Ottó császár ellen. Ez utóbbi évtől folytatta a 
háborút, míg 977-ben elfogatván az utrechti várba 
záratott, honnan csak 983-ban, vagy kevéssel előbb, 
szabadult ki. Gizela születési évét tehát 974-től 978-ig 
kell felvennünk s így 1095-ben 117 évesnek,2 1085-ben 
pedig 107 évesnek kellett volna legalább is lennie 
a passzaui hagyomány ellenére. 

Hát végre hogyan is á l lunk? 
Hibás a passzaui sírkő, téves a passzaui hagyo-

mány s a veszprémi sírkő mellett szól a magyar 
hagyomány és sem ez, sem amaz tévesnek, hibásnak 
nem bizonyult soha. 

Egyre még nem feleltünk, egy ellenérvet még 
nem latolgattunk. Azt mondják, hogy a passzaui 
sírt magokénak vallották őseink is, midőn elzarán-
dokoltak oda, hogy szentéletű első királynéjuk sír-
jánál imádkozzanak. 

Hát az igaz, hogy őseink közül némelyek 
Aachenba zarándokolván, útba ejtették Passzau városát 
is a tizenötödik század második fele óta. Ez azért 
eshetett meg, mert Magyarországon, minthogy Gizelát 
a magyarok hosszú időn át az ellenséges német 
elem védelmezőjének, cselszövőnek tartották, az ő 
veszprémi sírja nem volt nagy becsben s életszent-
sége nem volt ismeretes: az Aachenba menő j á m -
borok magukkal hozták haza a passzaui hírt s e 
hír, főleg midőn a törökhódoltság alatt nálunk a mi 
hagyományaink feledésbe mentek, hosszú időn át 
részletesen fentartotta magát ; mert nem volt idejök 
tudósainknak vele komolyan foglalkozni. 

Tomcsányi Lajos S. J. 

London. Az eucharisztikus kongresszus. — Szept. 8-án 
érkezett Londonba a pápai legátus, a mi századok óta 
nem történt. Angolország fővárosában tudvalevőleg két 

1 Ez P. Velics véleménye, ő mondja, hogy a passzaui 
sirkövön 1095. van ugyan, de ez bizonyára téves, a sírkőre 
1085. évet kellett volna a bencésapácáknak vésetniök. 

2 Mi a minap azt mondtuk, hogy szerintünk, ha a pasz-
szaui sirkő a mi Gizelánk sírköve, Gizelánknak 117 éves ko-
rában kellett volna meghalnia. Mennyiben igaz ez az évszám, 
mutatja a most felhozott történeti elbeszélés. 

püspöki szék van : a westminsteri érseki és a south-
warki püspöki. A southwarki püspök ez alkalommal 
egész Doverig elébe ment a pápai követnek. A west-
minsteri érsek, dr. Bourne, a charingcross-i állomáson 
várta a várva-várt pápai követet, Angolország katho-
likus notabilitásainak és az eucharisztikus kongresszusra 
érkezett külföldi vendégek százainak az élén, mert az 
állomás belsejében csak kevesen kaptak helyet. Kint 
óriási tömege a londoniaknak szorongott és tolongott, s 
minden ablak és erkély a házakon megtelt emberekkel. 
Londoniak váltig azt hajtogatták, hogy «még a király 
sem részesült ilyen fogadtatásban». S a tömegben oly 
rend és tisztesség honolt, a melyre a maga vendég-
látásának méltóságára tudvalevőleg sokat adó angol 
nemzet büszke lehet. Ily fogadása után a pápai követ-
nek biztosra lehetett venni, hogy az Oltáriszentségnek 
a körmeneten semmi bántódása nem lesz. A mi a kon-
greszszusra egybegyűlt egyházi méltóságok számát illeti, 
mint kétségtelen tényt közölhetem, hogy jelen volt 7 bi-
bornok (8-at vártak, de Moran bibornok sidneyi érsek 
nem jöhetvén, segédpüspöke által képviseltette magát), 
14 érsek, 70 püspök, 22 különféle rendbeli apát. 

A kongresszus megnyitása szept. 9-én este 8 órakor 
történt. Az ünnepély nagvszeű volt. Ilyet London és 
Angolország még a régi katholikus világban sem igen 
látott. A megnyitás abból ált, hogy a pápai legátus föl-
olvasta X. Pius latin levelét, mely a legátushoz volt 
intézve s melyben a pápa kifejti az Eucharislia mint 
áldozat és szentség fönséges és hatalmas szerepét Krisz-
tus vallásának a körében. Szerencsésnek mondja a 
gondolatot, hogy Londonban rendezték ez idén ezt a 
kongresszust, «annak a birodalomnak fővárosában, úgy-
mond, a mely dicsősége fényes jogcímei egyikének azt 
vallhatja, hogy minden polgárának egyenlő szabadságot 
ad». Örvend a pápa, hogy követe útján ebben a kon-
greszszusban ő is résztvehet. Végül áldását adja a részt-
vevőkre. 

A pápai levél felolvasása után Vincenzo Vannutelli 
biboros legátus a szószékre lépett és hosszabb latin be-
szédet intézett a kongresszushoz. A beszéd, a mely a 
római kúria praelatusai eloquentiájának igazi remeke, 
bevezetésében oda csúcsosodik ki, hogy mivel a kon-
gresszusnak egyéb célja nincs, mint az Isten dicsősége, 
Isten bizonyára segítségére lesz a szent igyekezetnek. 
Aderit certe ubertate gratiae suae consiliantibus divinus 
Ecclesiae auctor, cuius unice agitur gloria. Csodálato-
sak, így folytatta a legátus, a Gondviselés utai. Fájdal-
mas vallási viszályok után az idő Angolországban le-
csendesítette a szenvedélyeket és az egyenetlenség átöm-
lött a béke közóhajtásába. S ime most századok óta 
első ízben nyitja meg Angolország kikötőit egy biboros 
legatusnak, az egyház főpásztorainak és száz és ezer 
kath. papnak a világ minden tájékáról. «És te, dicső 
nemzet, ki bennünket oly figyelemmel és szívességgel 
fogadtál, vedd jó szívvel hálánk kinyilvánítását. Száll-
jon fel tisztelettel teljes hódolatunk ahhoz, ki magas 
bölcseséggel vezérli ennek az országnak sorsát. Hálánk 
kiterjed azok iránt is, kik itt a társadalmi érdekeket 
kormányozzák és oltalmazzák. Adja a jóságos Isten, 
hogy jelenlétünk ebben a fővárosban valamikép hozzá-
járuljon amaz igazi keresztény békének a megvalósí-
tásához, a mely itt mindenki óhajtásának a tárgya.» 
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Az angol nemzetnek ez aposztrofálása után a pápai 
legátus további öt pontban, magával a kongresszussal, 
annak szentséges szent tárgyával, az abból fakadó, a 
világ összes katholikusait, egyháziakat és világiakat 
fensőbbséges egységbe olvasztó, egy szívvé s lélekké 
tevő hatásával, az angol nemzet ősi eucharisztikus buz-
góságával és az e hagyományokból folyó tanulságokkal 
foglalkozott, elragadó ékesszólással. 

A pápai legátus megnyitó beszéde után dr. Bourne 
westminteri érsek üdvözlő beszéde következett angolul, 
mely után ima volt a pápáért és áldás az Oltáriszent-
séggel. 

A kongresszus második napján a Horticultural 
Hallban reggel Gasquet apát «Az eucharistia a refor-
máció előtti korban» cím alatt tartott értekezést, mely-
ben bizonyította, hogy a reformáció előtti időkben Angol-
országban az ottani kereszténység kezdete óta ugyan-
azt a hitet vallották és gyakorolták, melyet mi vallunk 
az Oltáriszentségről. A második előadást Moyses kano-
nok tartotta «A reformáció és a szentmise» címmel. 
Az ú. n. reformáció veleje az, hogy a Krisztus által 
felállított sorrendet az Istennel való közlekedésben meg-
bontotta, a katholikus vagyis őskeresztény kollektiviz-
mus helyett individualizmust hozott be. A kath. hitet, 
úgymond, a következő sorrend jellemzi az Istennel való 
közlekedésben : Krisztus, egyház, egyén. A protestáns 
sorrend az egyházat az egyénnek alárendelte és így kö-
vetkeztet : Krisztus, egyén, egyház. Az egyház életének 
középpontja, gyökere a szentmiseáldozat. A pápaságot 
és ezt támadta különösen az angol protestantizmus leg-
hevesebben. Azonban az angol szabadság lobogója alatt 
a kath. egyház ismét szabadságot nyert. Záróbeszédet 
franciául a pápai legátus mondott, szerencsét kívánva 
az angol katholikusoknak az eucharisztikus kongresszus 
sikeréhez. 

Délután lord Llandlotf «A királyi deklaráció a trans-
substantiáció elten» cím alatt kifejtette tarthatatlanságát 
annak, hogy az angol király trónraléptekor a kath. 
egyház hitét az Oltáriszentségről «babonás és istentelen» 
szokásnak jelentette ki. Ez a nyilatkozat, úgymond, szé-
gyenfolt a nemzet becsületén és mi nem nyugszunk 
meg addig, míg meg nem szűnik. (Viharos tetszés.) 

A nap fénypontja a Royal Albert Hallban este 
8 órakor tartott egyetemes gyűlés volt, melynek nagyszerű-
ségéről fogalmat nyerhetünk, hogyha elgondoljuk, hogy 
abban az óriás teremben 10,000-nél több csak az ülő-
hely. Az ülés a 9000 sípból álló orgona hangjai mellett 
elénekelt «Holy Spirit, Lord of Light» kezdetű hymnus-
szal kezdődött. Megnyitotta az ülést Bourne dr. west-
minsteri érsek. Utána Delamaire, a cambrayi érsek se-
gédpüspöke, határozati javaslatot terjesztett elő, melyet 
Carr melbournei érsek Ausztráliából és Bruchesi mon-
treali érsek Kanadából támogattak. A javaslatot a kon-
gresszus elfogadta, szószerinti szövege ez : «A jelen 19-ik 
nemzetközi eucharisztikus kongresszus buzdít mindenkit, 
hogy mindenki, a mennyire csak teheti, komoly és szi-
lárd ragaszkodást terjesszen a legméllóságosabb Oltári-
szentség iránt a szent katholikus egyház tanílása értel-
mében és szellemében». A következő határozat, melyre 
nézve a javaslatot a norfolki herceg terjesztette elő, az 
ap. szentszékre vonatkozik és így szól : «A jelen 19-ik 
nemzetközi eucharisztikus kongresszus tántoríthatatlan 

hűségét nyilvánítja az apostoli szentszék iránt és kije-
lenti, hogy a kongresszus tagjai minden kívánalmaikat, 
minden ügyben a szentatya irányításával kívánják össz-
hangzásban tartani». A norfolki herceg beszédének re-
frainje ez volt : «Mi szeretjük királyunkat és hazánkat, 
de Krisztus helytarlójához is hiven ragaszkodunk». Ezt 
a gyűlést is a pápai legátus zárta be, beszéddel és apos-
toli áldással. 

A kongresszus harmadik napján reggel 10 órakor 
az utrechti érsek Németalföldről pontifikált a westmin-
steri főszékesegyházban. A reggeli és délelőtti istentisztele-
tek alatt előadott egyházi zenéről külön volna érdemes 
megemlékezni. Előadásra kerültek a kongresszus ideje 
alatt angol, olasz, francia, német, flamand szerzők mű-
vei. Most mi csak a kongresszus tárgyalásaira szorítko-
zunk. Szentmise után a szakbizottsági ülések következ-
tek. A reggeli ülésen Ferrari bibornok milanói érsek 
elnökölt. Lukas J. t. atya «A legújabb pápai határozat 
a szentáldozásról» cím alatt értekezett. Rev. Tayler 
«A mindennapi szentáldozás»-t fejtegette. Az ülés végén 
az elnöklő bibornok Vives bibornok levelét olvasta, 
mely Rómából érkezett a kongresszushoz. Délután mee-
ting, nagygyűlés volt Bourne westminsteri érsek elnök-
lete alatt. Rev. Fortesine «Az orthodox egyház és az 
Oltáriszentség» cím alatt értekezett. Második előadó 
Miksa szász herceg volt. Értekezésének cime ez volt : 
«Aranyszájú szent János az Oltáriszentségről». Ugyanezt 
a tárgyat a francia szakosztályban franciául fejtette ki. 
Külön érdemes volna közölni. A Buckingham-Galeban 
a másik angol szakosztály ülésezett. Lengh apát az 
Oltáriszentség apostolságáról beszélt, Cogruan kanonok 
a katholikus egyesületeknek az Oltáriszentséghez való 
viszonyáról értekezett. Erről a napról még sokat lehetne 
elbeszélni. 

A kongresszus negyedik napján a kongresszus mű-
ködése a keleti liturgia bemutatásával kezdődött. Arany-
szájú szent János liturgiáját végezték. Misézett Arsenios 
Atideh archimandrita a párisi melchita St. Julien Le 
Pauvre templomból. Concelebránsok assumptionista 
atyák voltak Konstantinápolyból, kiket a pápa erre a 
rítusra külön felhatalmazással látott el. Ez a liturgia a 
nyugati egyház hiveit bámulatba ejtette. Csupa fény és 
pompa volt minden. Miksa herceg énekelte a szentlec-
két. A londoni főszékesegyház énekkara mesterileg adta 
elő a reá nézve idegen és ismeretlen énekdarabokat. 
A pápai legátus, mint görög szert, püspök vett részt a 
liturgiában. Keleti liturgia Londonban : nem mese, hanem 
valóság, a katholikus egyház minden népet felölelő egye-
temességének az élő képe. Mindenek felett uralkodik a 
bitegység. 

A következő szakbizottságokban a következő tételek 
kerültek tárgyalás alá : AJ «Áldás az Oltáriszentséggel» 
Thurston S. J. atyától, «Az eucharisztikus irodalom». 
BJ «Az Oltáriszentség örök imádása Montmartreon» rev. 
Periestől, «A gyermekmise» rev. Keanetól, «Az imaapos-
tolsá«» Boubee J. t. atyától. 

Nagyon épületes volt a gyermekprocesszió 12—15.000 
gyermek résztvevésével, a pápai legátus jelenlétével. 
A gyermeksereg túlontúl megtöllötte a székesegyházat. 
Logue bibornok armaghi érsek Irlandból intézett szent-
beszédet a gyermeksereghez. A ki jobbá tenni akarja a 
világot, kezdje a gyermekeknél ! 
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Az Oltáriszentséggel való nagy precesszió, már tud-
juk miért és hogyan, elmaradt. Volt ugyan az ötödik 
nap, mely vasárnap volt, körmenet, de Oltáriszentség 
nélkül. E helyeit minden kath. templomban közös szent-
áldozás volt. Pontifikált a szentmisén a pápai legátus. 
A templom, a templom tere és az utcák megteltek néppel. 
Az énekkar Palestrina «Papae Marceili» cimű világhirű 
miséjét adta elő. Az ünnepi szentbeszédet Gibbons bibor-
nok baltimorei érsek mondotta. Délután három órakor volt 
végül a körmenet. A rendet a néptömeg közt 20.000 
angol egyesületi katholikus férfiú és 2000 rendőr tartotta 
fenn. Maga a körmenet 4000 személyből állt. Csupa elő-
kelőség Angolországból és a külföldről. Körmenet után 
a pápai legátus a székesegyházból három helyen adott 
áldást az Oltáriszentséggel. Ez az eucharisztikus kon-
gresszus minden előbbit fölülmúlt. —y—la. 

oda- Krisztus testének és vérének gyakori vétele. 
m Irta : Reviczky Aladár. Budapest, Stephaneum. 1908. 

144 lap. Ára 60 fillér. 
Valóban kedves kis könyvecske és nagyon meg-

könnyíti a buzgó lelkipásztornak munkáját, a ki eleget 
akar tenni X. Pius pápa szándékának. A szerző egészen 
az Oltáriszentségnek légkörében él és minden sora égő 
buzgóságát árulja el. Gondolatai szivén szűrődtek ke-
resztül, de örömmel vettük észre, hogy nemcsak önmagá-
ból, saját belső tapasztalásából merít, hanem alkalom-
adtán az idevágó irodalomban való jártasságát is el-
árulja. De még egy nagy előnye van, melyet elhallgatnunk 
nem lehet ; ez az, hogy közvetlen érintkezésben lévén 
a hivők lelki életével, részben a theologiailag nem kép-
zelt közönség szivéből is kibányássza idevágó tapasz-
talatainak igazgyöngyeit (megható levelek és egyéb köz-
lések), részben nagy körültekintéssel felvilágosítást nyújt 
a mindennapi áldozás elé tornyosuló lélektani és külső 
nehézségek tekintetében. Rábeszélő képességepedig egye-
nesen bámulatra méltó. 

Könyvét úgy szerkesztette meg, hogy kerülve a 
szürke elméletet, mindenütt a gyakorlati élet szines és 
változatos mezőin vezeti olvasóit a cél felé és ezért 
olvasói úgyszólván minden általános, vagy épen theo-
logiai műveltség hiánya mellett is nyomon követhetik. 
De másrészről eltalálta azt a finom és művelt hangot, 
mely helyet biztosít számára a müveitek imazsámolyán 
is. Ezen tulajdonságok miatt nemcsak kívánjuk, hanem 
biztosan reméljük is, hogy műve nagy elterjedésnek 
fog örvendeni és hazánk hitéletének mentől magasabb 
fokra való emelésében kitűnő segédeszköznek fog bizo-
nyulni. 

Reméljük, hogy rövid időn belül új kiadást fog 
érni. Ezen új kiadás érdekében említjük meg a műnek 
néhány szépséghibáját, a melyeket a következő kiadás-
ból könnyű lesz eltüntetni. A 3. oldalon talán némi 
simításra szorul ez a kifejezés: «istenemberi lelkem mé-
lyéből», mivel Jézusnak külön isteni és külön emberi 
lelke van. A 21—24. lapokon, a gyakori szent áldozás 
történeténél talán jó volna kidomborítani, hogy a IV. 
lateráni zsinat a szent áldozásra minő szigorú parancso-
latot adott, mert ha a jobb jóra mégoly hathatósan 
buzdítjuk is a lelkeket, félreértések elkerülése végett 
mindig jó tudatra hozni a jobb jóval szemben a szigorú 

kötelességet is. A 44. lapon hibás az a kifejezés, hogy 
a pápa Jézusnak utóda; a pápát csak Jézus helytartójá-
nak nevezhetjük. Az 50. lapon ez áll: «a megszentelő 
malaszt segítségével megérti», a 111. lapon pedig: «a 
megszentelő malaszt hat a gyermek értelmére», — csak 
nem teljesen megfelelő kifejezések, mert a megszentelő 
malaszt a lélek állagát illeti, nem pedig a lélek tehet-
ségeit, ezeket csak a segítő malaszt illetheti. A dolog 
úgy áll, hogy a szentségekben kapunk megszentelő ma-
lasztot és egyszersmind szentségi malaszt név alatt jo-
got adandó alkalommal a szentség céljának megfelelő 
segítő malasztokra ; közvetlenül ezek hatnak aztán az 
értelemre. Az 54. lapon ez áll : «Az Oltáriszentség kizá-
rólag a mienk, a földön élő katholikusoké», itt a kalho-
likus szót kihagyandónak vélem, mert a mint a kereszt-
ség a katholicizmuson kívül is érvényesen kiszolgáltat-
ható, ámbár általa a megkeresztelt a kath. egyház 
tagjává válik, úgy az Oltáriszentség is érvényesen létre-
jöhet például a scliismatikusoknál. Ezek a szépséghibák 
nem vonnak le a mű értékéből, de a következő kiadást 
még simábbá fogják tenni. 

Zubriczky Aladár dr. 

Természettudományi levelek-
xv. 

Kedves Barátom ! A világnézetek megbeszélése 
után visszatérve első kérdésünkre, ismétlem, hogy a 
származástannak a növény- és állatvilágra való al-
kalmazása, vagyis a mai változatos flora és faunának 
egypár egyszerű ősi típusból való lassú és foko-
zatos kifejlődése, ha a természettudomány a mi-
ként-re nézve megtalálja a kielégítő feleletet, teljesen 
elfogadható elmélet s az egységesítő tudománynak 
nagy vívmánya leszen. Mély7 bepillantást nyújt a 
teremtés felséges tervébe és a világalakulás nagy 
művébe, szebbet, mint a minőt Cuvier nézete szerint 
egy időben hitelre talált ismételt földi katasztrófák 
és isméilődő teremtések, az ősi világ váltakozó lényei-
nek eme sajátszerű magyarázatai, nyújtottak. 

A származástan beigazolva, mint előbbi leveleim-
ből láthatta, nemcsak nem ellenkezik a Genesis te-
remtéstanával és következéskép a keresztény világ-
nézettel, hanem vele teljes harmóniában áll. Haeckel 
fecsegései e tekintetben egy cseppet se tévesszék meg. 

A kérdés azonban a természel élő lényei sorá-
ban a flórán és faunán tűi az emberhez vezet ben-
nünket, mi magunkhoz s arra kíván feleletet: vájjon 
a fejlődő lények sorába befoglalandó-e maga az 
ember is, nevezetesen : vájjon az ő eredete is ugyanaz-e, 
mint a minőt a származástan a növényekre és álla-
tokra nézve hirdet olyformán, mint konkrét példá-
ban Entz dr.-tól hallottuk, hogy a mocsarainkban 
élő améba «az emberhez vezető fejlődés kezdőpont-
jául tekintendő» ? 

A monistáknak az ember állati fejlődését hir-
dető nézete eléggé ismeretes s ha csupán elvontan, 
a tudományos rendszeresítés szempontjából tekint-
jük, nem lehet tagadni, hogy van valami megkapó 
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abban a gondolatban, mely egységes eredetet s közös 
fejlődési visz bele az élő lények egész világába és 
ezt a fejlődést ugyanazon természettörvények alap-
ján megfejteni törekszik. S ha a származástan végig 
azon az alapon marad, melyet Darwin eleinte neki 
kijelölt, t. i. ha egyszerűen természettudományi kérdés-
nek marad, mely csupán a kutatásokból meríti érveit, 
ma talán e kérdést is tisztábban láthatnék s a vele kap-
csolatban fölidézett vallási harcok is nagyrészt el-
maradhattak volna. 

Hiszen Darwin a fajok keletkezéséről írt művé-
ben mindennek alapjául a teremtést állította oda s 
egyáltalán került minden támadást a vallási meg-
győződés ellen épúgy, mint a természetes fejlődés 
másik nagy magyarázója, Wigand, világosan kimondta : 
Én a kifejlődésnek metafizikai okát a teremtésbe 
helyezem. (Der Darwinizmus. 1876. II. 429. 1.) A né-
met materialisták azonban az elméletet a saját világ-
nézetük igazolására igyekeztek kihasználni; a merő 
föltevést azonnal megdönthetetlen igazságnak kezdték 
hirdetni, egyenesen az Isten léte ellen fordították s 
utoljára, mint Flammarion megjegyzi (Gott in der 
Natur. 153. 1), magát Darwint is későbbi műveiben 
hiveinek a rajongása elvakította és agnosztikussá 
(Istent nem ismerővé) lett. 

Animozitás vállotta föl mindenfelé a nyugodt, 
tudományos kutatást; a theologiához nem értő ter-
mészettudósok nekiestek a bibliának, a természet-
tudománnyal kevésbbé foglalkozó theologusok pedig 
nekitámadtak a származástannak s mindketten azt 
gondolták, hogy megvédték az igazságot, ha az egyik 
a másikat istentelennek, a másik viszont az előbbit 
tudatlannak bélyegezte meg. Ilyen az emberi gyarló-
ság, melynek kárát nem egyszer a tudomány s a 
kérdések higgadt megbeszélése vallja. 

Ma már — eltekintve egyes kivételektől — hig-
gadtabban folyik az eszmecsere, miután a természet-
tudósok oldalán végre belátták, hogy tulajdonképen 
nem is oly könnyű a kérdés, t. i. a fejlődés eszméje, 
ha egyszer komoly bizonyításra keriil a sor s neve-
zetesen a mióta kénytelenek voltak beismerni, hogy 
bizony a darwinizmus néven ismert elmélet nem az 
a mód, a mellyel e nagy kérdést végleg megoldani 
lehetne. Ha csupán csak a növényekről és állatok-
ról van szó, már ebben a kérdésben is a fejlődés 
mikéntjére nézve ötféle nézet uralkodik, a nélkül, 
hogy egyik a másik fölött valami kiválóságot tulaj-
doníthatna magának. Ha pedig a fejlődés nagy me-
netébe az embert is befoglaljuk, még sokkal nehe-
zebbé válik a dolog. Még azok a valószínűségi érvek 
is fölmondják itt a szolgálatot, a melyek a növények 
és állatok egymásból való fokozatos fejlődését hihe-
tővé teszik. A jelen nyilvánvaló tapasztalatunk mel-
lett, hogy ember csak embertől származik, a fő baj, 
hogy az őslénytan nem járul hozzá semmi adalék-
kal az ember állati származásához. A neandervölgyi 
koponyától egész a legújabb jávai emberig minden 

csak ember, a mit eddig a föld ősi rétegeiből ki-
ástak. Átmeneti állat-emberi alaknak eddig nem 
akadtak nyomára. 

A mire az általános közös eredet védelmében tá-
maszkodnak, az a mai ember és a mai fejlettebb 
állatok anatómiai, morfologiai, embryologiai össze-
hasonlítása; de a hasonlóságot az is magyarázhatja, 
hogy az embernek és az állatoknak a természet mai 
rendjében ugyanazon körülmények és föltételek 
között kell élnie, a nélkül, hogy a hasonlóságból 
okvetetlenül közös eredetre kellene következtetni. 

Kiforratlan kérdésekkel állunk tehát szemben s 
megjegyzendő, hogy azok is csak az ember testére 
vonatkoznak, a mi mint tudjuk, még nem az egész 
ember. Lenhossék Mihály dr. vázolván a fiziologia 
és a pszichológia érintkező pontjait, nevezetesen az 
agyvelő és a lelki működések között jelentkező kap-
csolatot, ezt mond ja : «Ennek a szigorú kapcsolatnak 
a fölismerésével persze még csak meg sem közelí-
tettük azt a másik nagy metafizikai problémát, a 
melynek megoldására a mostani ember értelme úgy 
látszik elégtelen (dehogy elégtelen, csak ne tagadja 
az oksági elvet!): hogy egy materiális szerv (az agy) 
működései hogyan nyilvánulhatnak meg az anyagi 
élettől olyan eltérő valamiben, mint a milyen az ön-
tudat, a lélek világa». (Az ember. 17. 1.) 

Tehát csak kevesebb animozitás mindkét részről 
s ne akarja senki szive vágyait a természettudomány 
mezébe takarni! Csak hidegvér és angol flegma a 
természettudós és a theologus részéről egyaránt, 
akkor majd közelebb jutunk az igazsághoz, melytől 
sohasem kell félteni a keresztény világnézetet, vala-
mint a bibliát. Tudni kell várni, mert az efféle nehéz 
kutató munkát egypár évtized alatt nem lehet mon-
dani befejezettnek, mint ezt a tudományok minden 
komoly művelője igen jól tudhatja. 

Igy mérlegelve a helyzetet, lépjünk közelebb a 
kérdéshez. Dudek. 

N. B u d a p e s t . Ha nem néznénk mindent politikai 
szemüvegen, Beöthyben is megláthatnánk az érdemes férfiút ; 
tehát : qui bene distinguit, bene docet. 

K. N a g y v á r a d . Mit szól a fölmerült történeti kérdéshez ? 

TARTALOM. A bibliakritika főkérdései korunk-
ban. IV. (Vége.) Székely István dr.-tól. — A keresztények 
üldözése Nero alalt. V. Lukcsics József dr.--tói. — Flinders 
Petrie kutatásai a Szinai félszigeten. VI. Kmoskó Mihály 
dr.-tól. — Boldog Gizela még egyszer. Tomcsányi Lajos 
S. J.-től. — Egyházi világkrónika. —y—/a-tól. — Irodalom. 
Reviczky: Krisztus testének és vérének gyakori vétele. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — Természettudományi levelek. 
XV. Dudektöl. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Slephanenm nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
T U D O M Á N Y O S , T Á R S A D A L M I É S I R O D A L M I K A T H O L I K U S F O L Y Ó I R A T 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

EI .OFIZETESI AHA 

Egész évre... 
Félévre 

f e l e i . o s s z e l l k e s z t o 

K 1 2 - d u d e k j á n o s dr , 
<( 6 . EQYETKMI TANÍR 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A budapesti egyetem hittudományi farának 
üdvözlő felirata X. Pius pápához. 

Beatissime Pater ! 
Theologorum in scientiarum Universitate Buda-

pestinensi Ordo, ceu Collegium, praeside infrascripto 
h. a. Decano praesentibusque omnibus, quincunque 
adesse poterant, hodierna die in Sessionem congre-
gatus, postquam Ordinis caput Decanus exposuerat, 
multis rationibus esse omnino conveniens, ut non 
tantum singuli quique nostrum segregatim, sed etiam 
omnes simul, ut Collegium, solemnia Sacerdotii Tili 
quinquagenarii cum universa Ecclesia Dei concele-
bra remus : Ordo noster unanimi voto per accla-
mationem manifestato decrevit et edixit, Sanctitatem 
Tuam, capta e Sacerdotii Tui semisaecularis iubilaeo 
aptissima occasione, a Collegio nostro salutatione 
fdiali scripta esse adeundam. 

Rationes autem, quibus ad istam solemuiter et 
collegialiter agendi rationem inducti, Sanctissime 
Pater, fuimus, sunt — ut quam brevissime rem com 
plectamur — locus celsissimus, quem in Ecclesia 
Christi ipsius Dei ordinatione non minus quam pro-
pria operatione obtines, atque deinde aeterna animae 
nostrae salus, quam a veneratione et obsequio Tibi 
praestito dependere fide divina credimus et animo, 
amore et timoré maiestatis Tuae stupendae pleno 
confitemur. 

Et de loco quidem, quem Tu, Sanctissime Pater, 
in Ecclesia Christi — Dei ordinatione — obtines, 
quotidiana meditatione animo volvendam ac fideli 
et sincera praedicatione profitendam nobis censemus 
doctrinam Concilii oecumenici Florentini dicentis: 
«Sanctam apostolicam Sedem et Romanum Ponti-
ficem in universum orbem tenere primatum, et 
ipsum Pontificem Romanum . . . totius Ecclesiae 
caput et omnium Christianorum patrem et doctorem 
existere». 

Quod deinde ad Tuam propriam, Sanctissime 
Pater, in Ecclesia Dei operationem adtinet — ut de-
fectum et excessum in vocabulorum usu aequa ra-
tione vitemus — cum gratiarum actione ei'ga Deum 
omnium bonorum largitorem «in tectis», ut S. Scrip-

tum dicit, audemus praedicare: Te, Sanctissime Pater, 
cui Spiritus Sanctus singulariter assistit, virtute e 
cibo eucharistico, quem S. Augustinus (Confess. 1. 7. c. 
10.) «grandium» cibum appellat, quolidie abundanter 
hausta, Ecclesiam Dei tum puritatis doctrinae chri-
stianae vindicatione mire illustrare, tum sancta tua 
operatione in dies incrementis veris augere. 

De tertia vero salutationis data ratione, id est 
de nostra Tecum coniuncta salute animae, quid, Sanc-
tissime Pater, Tibi dieamus, nisi earn nobis in sua 
a Te dependente ratione continuo prae oculis ver-
sari et in eadem a Te dependente ratione simul 
cordi semper omnino esse; et hoc vel ideo potis-
simum, quia in auribus nostris perpetuo resonant 
verba Sancti Ecclesiae Doctoris Hipponensis (In 
Joan. Evang. tract. 32. n. 8.) graviter monentis : «Cre-
damus, fratres, quantum quisque amat Ecclesiam 
Christi, — quam nempe sine capitis amore amare 
quis unquam poteri t? — tantum habet Spiritum 
Sanctum». Itaque, Sanctissime Pater, tantum abest, 
ut nos ullo modo aut ullo tempore pigeat vel pudeat, 
ut etiam pro nobis illustre ac gloriosum semper 
existimemus repetere, quod iusti in Ecclesia omnes 
semper professi sunt : fidei nostrae salutaris non 
minus quam ipsius scientiae fidei seu Theologiae, atque 
cum vitae sacerdotalis integritate salutis tandem 
nostrae aeternae prospéras rationes in Tui nostro 
amore ac veneratione atque cumprimis in obsequio 
Tibi fideliter praestito divinitus positas esse atque 
consistere. 

Sed praeter istas rationes, omnibus qui christiano 
nomine veniunt communes, nos infrascripti fiiii Tui 
in Hungaria etiam proprias easque singulares rationes 
habemus Te, Sanctissime Pater, semper quidem et 
perpetuo, maxime vero in solemnioribus pontificatus 
Tui temporibus et diebus amoris et obsequiorum 
nostrorum officiis summa cum veneratione adiré et 
circumdare atque ita, pro viribus, laetitia et gaudio 
de nobis, de nostra saltern gratitudine, aliquantulo 
afficere. Pontifices etenim Romani, Tui, Sanctissime 
Pater, gloriosi praedecessores, de Hungaria, patria 
nostra — ut história testatur — studio et opera, 
beneficiis innumeris et patrocinio continuo atque 
potentissimo tanlum per saeculorum 

1 W V ^ l l l l W ^ V l i u i i u v M i v j t . i v ^ 

îculorum decursum me- U 
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ruere, quantum nemo alius mortalium mereri poterat 
aut poterit unquam. Dies sane nos, Sanctissime Pater, 
deficeret, si bénéficia ista praedecessorum Tuorum 
singillatim enumerare atque pro merito recensere in-
ciperemus. Ad unam ideo eamque summám rem 
tantum restringimur, ad illud nimirum : Summos 
Pontifices Romanos Hungáriáé, praecipue quum 
rebus adversis afflictaretur, aut solos, aut primos, 
aut certe aliis non solita animi et beneficiorum 
magnitudine in opem accurisse et praesidio semper 
fuisse. 

Quid autem e Tua, Sanctissime Pater, in bun-
garos et Hungáriám singulari paterna benevolentia 
primo loco hic celebremus, mansvetudinisne ac lon-
ganimitatis firmitatem indeficientem, aut amoris 
bénéficia conferentis ardorem llagrantem, quem, ut 
facta probant, nec temporis iniuria, neque hominum 
adversariorum invidia unquam exstingvere potue-
runt, — révéra ignoramus. At, sive bumanitas, sive 
amor sit in Hungáriám nostram maior in Te : tene, 
Sanctissime Pater, humiliter deprecamur, e parte 
nostra pro certo, nos, iuventutis in spern Ecclesiae 
succrescentis in capite institutionis publicae regni 
magistros, nihil antiquius habuisse adusque atque 
habituros etiam in posterum, quam ut gratitudo et 
amor, veneratio atque obedientia erga Te, id est 
erga maiestatem pontificiam, non tantum nullum 
detr imentum patiatur, sed potius ut in dies incre-
menta maiora in animis hominum capiat et obtineat. 

Quod demum ad luctam adtinet illam, quae Tuo, 
Sanctissime Pater, auspicio Tuoque praesidio in 
Ecclesia Dei diebus nostris adversus modernismi 
errores fervet: nos — in humilate animi Tibi con-
fitemur — nec momento cunctatos fuisse, neque Deo 
propitio in posterum cunctantes futuros, adprobare 
quae Tu adprobas, reprobare vero quae Tu reprobas, 
in uno Tecum sensu et in eadem Tecum sententia. 
Fecimus vero hucusque ita, et facturos nos spon-
demus in futurum hoc idem, p r imum ideo, quia — 
a Deo imperatum est, deinde etiam ideo, quia nos, 
quis scientiae fidei seu Theologiae verus profectus 
et quis inglorius et perniciosus defectus sit, Te im-
primis docente, rite compertum habemus. 

Ut autem Sanctissima Trinitas, Deus noster, solus 
verus vivus Deus, studiis et laboribus, operibus atque 
propositis nostris, pro oportunitate, omnipotenti 
auxilio suo magis et magis benignus adspiret, ad 
pedes Sanctitatis Tuae provoluti, coelestium gratiarum 
auspicem apostolicam Tuam benedictionem enixis 
precibus imploramus. 

Budapestini, die 29. Septembris, 1908. 
Dr. Joannes Dudek h. t. decanus, dr. Joannes Ber-

ger, dr. Adalbertus Breznay, dr. Georgius Kanyurszky, 
dr. Stephanus Székely, dr. Joannes Kiss, dr. Achatius 
Mihályfi, dr. Franciscus Hanuy, dr. Aladarus Zubriczky, 
dr. Julius Glattfelder, dr. Michael Kmoskó, dr. Antonius 
Acsay. 

Jz Ts ten eszméjének hatása az egyénre. 
A modern társadalmi felfogás szerint a felebaráti 

szeretet fenséges és a keresztény hit mélyében gyöke-
redző elve csak irott malaszt, melyet mindenki csak 
akkor és oly mértékben gyakorol, a menyiben az 
kényelemszeretetének és önző vágyainak út jában 
nem áll. Az önzetlenség, a földi javaknak eszményi 
felhasználása, valamint a tetteknek csak a túlvilágon 
jutalmazandó elbírálása a mai reális felfogású világ-
ban ismeretlen fogalom. 

A mikor az anyagelvűség a tetteknek inspirálója, 
akkor nem csoda, ha a középkor rovására untalan 
hirdetett és ma sokak által lépten-nyomon alkal-
mazott «cél szentesíti az eszközöket» féle elv alapján 
egy a hamis szabadság mezébe öltözött s a kéj elveit 
hirdető egyéniség lép elő, ki a bún posványát taposva 
a humanizmus nevében jogot követel magának, hogy 
a keresztény morál rovására a társadalmi felfogást 
ő irányítsa. 

Az ilyen egyént, ki a teremtés koronája, kiben 
Isten lehellete van, kapzsi önző haj lam hatja át s 
bizonyos a keresztényi felfogással össze nem egyez-
tethető fásultság, melynek hatása alatt az ideális esz-
ményi célok helyét az anyagelvűség, az erkölcsi érzék 
helyét az állati kéj foglalja el. Ily egyén aztán nél-
külöz minden vallás-erkölcsi alapot, megvet minden 
történeti fejlődést, kigúnyol Istent, hazát, nemzetet; 
önzetlenség és idealizmus, jótékonyság és áldozatkész-
ség, tisztelet és becsület nála ismeretlen fogalmak. 

Az Isten fenséges fogalmát, ez eszmény pünkösdi 
világosságának vakító fényét, mely eredő oka, világító 
oszlopa s így irányítója vala a tudománynak, mintha 
nem bírná ki az önző egyéniség sötét tekintete. Nem 
oda fel az Égre, hanem alant az anyagiakra szegzi 
tekintetét. Nem a léleknek eszményi célokért való 
lelkesedése s így egyéni mivoltának nemesbítése, 
hanem a testiség, az érzékiség beteges túlhajtása 
képezik vágyaink céljait. Túllép a társadalmi rend 
erkölcsi korlátain, melynek egyik őrállomásában, a 
családi szentélyben szomjúhozó lelke hűs forrásra 
találhatna. Visszaél a nagytettek rugójával, a szabad-
sággal, miután enervált érzéke elfeledi annak irányí-
tóját, az igazságot. 

A nagy természet keletkezése s általában az eredés 
magyarázásának nagy titka kiemeli az egyént az anyagi 
élet miazmás levegőjének atmoszférájából, s mint-
egy serkenti testi és lelki tulajdonságaink és az életnek 
megismerésére. A létezők első okának keresésére indít, 
azon oknak, mely létokát önmagában birja s összes 
létező dolognak és jelenségeknek feltétlen alapoka. 
Ez az Isten. Ez azon eszme, melyből az igazság 
ősforrása fakad, azon éltető nedű, mely jótékonyan táp-
lálja belső hajlamainkat, azon ismeret, mely legbecsesb 
tulajdonsága az egyénnek s a mely a materialista 
felfogás által megvihatatlan falánksza az ideális 
világnézetnek. 
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Az Isten-eszme tartalmából az egyén erkölcsi 
szabadságának eszméje fakad, vagyis azon tudat, hogy 
az egyén cselekedeteit a lelkiismeret szavának kell 
jótékonyan befolyásolni. Szülőanyja a tudás vágyá-
nak, mert a keresztény tökéletességre serkent. Taliz-
mánként magában rejti a lélek halhatatlanságának 
eszméjét, miután serkenti az embert hinni és vallani 
a túlvilági életet. Indító oka a felebaráti szeretet 
megnyilatkozásának, mely az embert önző haj lama 
leküzdésével jótékonyságra és áldozatkészségre birja. 
Mások javainak tiszteletben tartása által egyensúlyt lé-
tesít a társadalmi jogok és kötelességek teljesítésénél. 

Az Isten eszméjével eltelve kialakul tehát a tár-
sadalom számára azon egyén, a ki akar is, tud is 
a felebaráti-szerctet magasztos elvének megfelelve 
önzetlenül a társadalomban működni ; bal jában a 
világító tudomány fáklyájával, jobbjában az igazságérzet 
mindent kiegyenlítő ösztönével oda helyezkedik hivatása 
méltó betöltésére úgy a társadalomban, mint annak 
szűk körében, a családban. Ily egyén nem veti magát 
oda a színtelen kozmopolita elveknek, hanem tettre 
kész, a mikor a haza kéri segítő karjait. Öntudata 
nem engedi, hogy örökké a föld porában fetrengjen, 
hanem újult erővel kutat azon ismeretlen hatalom 
után, melynek köszöni létét, ki megjelen minden 
jó embernek szenvedéseiben, s a ki oly észrevétlenül 
indítja lelkünket betegeket látogatni, szomorúakat 
vigasztalni és a szűkölködőkön segíteni. 

Az egyén eltelve így az Isten eszméje által, meg-
nemesítve, mintegy megszentelt érzelmekkel valóban 
a társadalom tevékeny munkásává lesz, mikor 
is a szabadság eszméjét benne egyr benső sugallat 
akként irányítja, hogy ne az önérdek lelket lenyűgöző 
hatalma, hanem a minden nemesre és jóra kész, az 
erkölcsi érzék által szabályozott hajlam jusson dia-
dalra ; ez szüli benne a szív és ész harmóniáját, 
a munkakedvet és áldozatkészséget. 

A szabadság fogalma, mely a modern társadalmi 
ferde felfogás szerint az egyén ama joga, hogy 
cselekedeteit függetlenül akként irányíthatja, a mint 
egyéni haj lamainak és önző céljainak legjobban 
megfelel, az Isten eszméje révén oda módosul, hogy 
a helyes értelemben vett szabadság nem az, a mikor csak 
jogokat emlegetünk, hanem a mikor jogok és köteles-
ségek összhangjára törekszünk. Emez összhang lelket 
emel, egyént formál, társadalmi békét szül, nemzetet 
erősít és juttat diadalra minden téren, s mindehhez 
nem szükséges egyéb, mint az Isten eszméjével eltelve 
megérteni és átérezni azt az Isteni törvényt, melyet a 
kereszténység hirdet : Szeresd felebarátodat, mint 
önnönmagadat. Vári Kálmán. 

Az Oltáriszentség formája és a görög epiclesis. 
I. 

Ha összehasonlítjuk a latin és a görög mise-
canon legfontosabb részeit, azt látjuk, hogy Krisztus 

Urunk nevében mondott legfőbb szavakon kívül: 
toOtó |lo'j ioxi xo awjia, . . . toütó eaxt xb aí[iá |ioo, az egyik 
szertartásnál azokat megelőzőleg, a másiknál köve-
tőleg egy fohász, egy könyörgés van csatolva, a me-
lyet általában epiclesisnek (STUXÀTJS'.Ç) neveznek. Míg 
a latin egyházban a pap a «hoc est corpus meum.. .» 
szavak előtt fordul az Istenhez és esedezik a Szent-
lélek-Islennél, addig a görög egyház szertartása sze-
rint a Szentlélekhez intézett ezen könyörgés követi 
Krisztus Urunk szavait és utólag fejezi ki a kérést: 
| i£iaj jaÁwv Ttjj IIv£Úii.aTÍ aou xi]> áyítp. 

A katholikus anyaszentegyház ianítása szerint a 
szentmisében a consecratio szavaira, vagyis az Ol-
táriszentség formájának a materia proximával való 
egybekötése pillanatában, a kenyér és a bor állaga 
megszűnik és annak szinei alatt Krisztus Urunk 
szent teste és vére valósággal és lényegileg, istensé-
gével és emberségével valóban jelen van. Kérdés, 
mikor történik ez? Mikor és mely szavak által appli-
cáljuk az Oltáriszentség formáját, vagyis röviden : 
mi az Oltáriszentség fo rmája? 

Az Oltáriszentség formája alatt azokat a szava-
kat értjük, a melyek a kenyér és a bor fölött el-
mondatván, a kenyeret és a bort Krisztus Urunk 
szent testévé és vérévé változtatják. 

Az egyházi irodalom tanúsága szerint a történe-
lem folyamán az Oltáriszentség alapítására, annak 
körülményeire nézve többféle vélemény követőire 
akadunk. Egyesek azt mondják, hogy Krisztus Urunk 
a consecratiónál semmi formát nem használt ; má-
sok Krisztus Urunk mindenhatósága által magyaráz-
zák a transsubstantiatiót, mondván : Krisztus Urunk-
nak szavakra nem volt szüksége, hogy a kenyeret 
és a bort consecrálja. Az egyetemes tanítás szerint 
azonban Krisztus Urunk azokkal a szavakkal változ-
tatta át a kenyeret saját testévé és a bort saját vé-
révé, a melyeket az anyaszentegyház állandóan hasz-
nált és használ a je lenben: Hoc est corpus meum, 
hie est sanguis meus (hic est calix sanguinis mei.. 
Eszerint tehát az Oltáriszentség formája a következő 
szavak: Hoc est corpus meum. . . hie est sanguis 
meus, vagy szent Pál szavait követve: hic est calix 
sanguinis.2 

Igy tanítja ezt IV. Jenő pápa az örményekhez 
intézett rendeletében, mondván: «Forma huius Sacra-
menli sunt verba Salvatoris, quibus hoc conficitur 
Sacramentum. Sacerdos enim in persona Christi 
loquens hoc conficit Sacramentum. Nam ipsorum 
verbornm virtute substantia panis in corpus Christi, 
et substantia vini in sanguinem convertuntur».8 Idé-
zett szavak magukban foglalják a katholikus anya-
szentegyház ünnepélyes és állandó tanítását, a mely-
nek alapja a Szentírás, a szentatyák egyöntetű taní-

1 Matth. 26. 26. Marc. 14. 22. Luc, 22. 19. 20. I. Cor. U. 
23-25. 

2 I. Cor. 11. 23-25. 
3 Eug. IV. in Conc. Flor. Decretum pro Armenis. 
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tása s végül a theologica ratio. Lássuk azokat egyen-
kint. 

1. Máté evangelista elmondván az utolsó vacsora 
közvetlen előzményeit, Krisztus Urunk legnagyobb 
szeretetének tanúbizonyságát igy adja elő: «Midőn 
pedig vacsoráltanak, vevé Jézus a kenyeret, megáldá 
és megszegé és adá tanítványainak és mondá : vegyé-
tek és egyétek, ez az én testem. Ks vévén a kelyhet, 
hálát ada és nekik adá, mondván : igyatok ebből 
mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, 
mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.»1 

A Szentírás tanúsága szerint Krisztus Urunk nem 
használt más szavakat, mint a melyek használata az 
apostolok idejétől kezdve a mai napig állandó az 
egyházban ; ezek pedig : ez az én testem, ez az én 
vérem. Világos, hogy a katholikus hit legmélyebb 
titkainak egyike: a transsubstantiatio csakis azon 
szavak erejénél (verborum virtute) fogva történik, a 
melyeket maga Krisztus Urunk használt és a me-
lyekről mond ja : Ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre.»2 

2. Ezen tanításban megegyeznek a szentatyák 
mind. A szentatyák egyetemes tanítása szerint a 
consecratio azon szavak erejénél fogva történik, a 
melyekről a Szentírás szól : «Ez az én testem... ez 
az én vérem...» A legrégibb időktől fogva a keleti 
egyház nagyjai ép úgy, mint a nyugatiak egyértelem-
mel vall ják: Hoc verbum: «hoc est corpus meum» 
transformat ea (sc. substantiam panis et vini) in cor-
pus et sanguinem Domini Nostri Jesu Christi.3 Igy 
tanítja ezt már szent Jusztin: «Nam Apostoli in 
commentariis suis, quae vocantur Evangelia, ita sibi 
mandasse Jesum tradiderunt: euro scilicet accepto 
pane, cum gratias egisset, dixisse : Hoc facile in meam 
commemorationem. Hoc est corpus meum...»4 Igy 
találjuk ezt szent Irénnél is : «Quando ergo et mixtus 
calix et fractus panis percipit verbum Dei, fit Eucha-
ristia sanguinis et corporis Christi.»5 Ugyancsak eze-
ket mondja Tertullián is. «Acceptum panem et distri-
butum discipulis corpus ilium suum fecit, hoc est 
corpus meum dicendo.»6 

A nyugati egyház szentatyáinak tanítását, hivat-
kozva még szent Ágostonra, érintvén, a kérdés érde-
keltségénél fogva inkább a keletiekre fektetjük a 
súlyt s leginkább Aranyszájú és Damaszkusi szent 
Jánosra, mint a keleti egyház ünnepélyes tanításá-
nak legfőbb letéteményeseire. Mit mond Aranyszájú 
szent János ? Egyik nagycsütörtöki beszédében Júdás 

1 Matth. 26. 26-28. 
2 I. Cor. 11. 24. 
3 S. Chrys. Horn. 1. de prod. Judae, n. 6. 
< S. .lust. Apol. 1. n. 66. 
5 Iren. Adv. haer. 1. 5. e. 2. n. 3. 
8 «Panis ille, quem videtis in altari, sanctificatus per 

verbum Christi, corpus est Christi. Calix ille, imo quod habet 
calix, sanclificatum per verbum Dei, sanguis est Christi». S. 
Aug. Serni. 227. 

árulásáról szóló homiliájában a következőket taní t ja: 
Adest Christus, et nunc is, qui mensam illam ap-
paravit, hie ipse hanc nunc exornat. Non enim homo 
est, qui facit, ut proposita efficiantur corpus et san-
guis Christi, qui pro nobis crucifixus est. Figurám 
implens stat sacerdos verba ilia proferens: virtus 
autem et gratia Dei est. Hoc est corpus meum, inquit. 
Hoc verbum transformat ea, quae proposita sunt. Ac 
quemadmodum vox ilia: Crescite et multiplicamini 
(Gen. 1. 28.) semel quidem prolata est, omni vero 
tempore naturae nostrae vim praebet ad filiorum 
procreationem : ita et vox haec semel prolata in 
Ecclesiis ad unamquanique mensam, ab illo ad ho-
dierum usque tempus et usque ad adventum eius, 
sacrificium perfectum efficit.»1 Eszerint az Oltári-
szentség formája, a transsubstantiatio szavai tisztán 
Krisztus Urunk szent igéi: Hoc est corpus meum. . . 
hie est sanguis meus. . . mivel ezek változtatják át a 
kenyér és a bor állagát Krisztus Urunk szent tes-
tévé és vérévé. 

Ugyanezt tanítja Damaszkusi szent János is. In 
principio dicit Dominus : Producat terra herbam 
virentem: et ad banc usque diem foetus suos pro-
fért. Dixit perinde Deus: Hoc est corpus meum, e t : 
Hic est sanquis meus, et : Hoc facite in meam com-
memorationem : idque omnipotent eius praecepto, 
donee veniat, efficitur.2 Ugyanazokkal az érvekkel 
bizonyítja tehát damaszkusi szent János a katholikus 
tanítást, a melyekkel érvel az Aranyszájú. 

A görög egyház ünnepélyes tanítása mellett szól 
nyssai szent Gergely is, mondván: «Statim per ver-
bum in corpus mutatur, ut dictum es ta verbo: Hoc 
est corpus meum.»3 

A szentatyák egyöntetű tanítását vallja az 1891. 
évben Lembergben tartott görög tartományi zsinat 
is. Az Oltáriszentségről szóló fejezetében ezeket ta-
ní t ja : «1. Retinentes ea, quae circa materiam et 
formám huius Sacramenti scitu et factu necessaria 
praescripla fuerunt in svnodo Zamoscensi, illud 
praesertim rursus inculcandum censemus, ut omnes 
sacerdotes teneant firmiterque credant verba con-
secratoria Sacramenti non esse alia, quam ipsa et 
sola verba Dominica: Hoc est corpus meum», et 
«Hic est sanguis meus...» non autem verba invoca-
toria Spiritus Sancti, quemadmodum in pluribus 
catechismis et subinde etiam in notis missalium 
scliismaticorum recentioribus contra antiquam Ec-
clesiae Graecae fidem ab imperitis quibusdam affir-
mari comperimus.»4 

Ruszndk Miklós dr. 

1 S. Chrys. 1. c. Patrologiae Cursus Compl. Edit. Migne, 
t. 27. p. 380. 1858. 

2 S. Joaun. Dam. De or fidei. 4. c. 13. 
3 S. Greg. Nyss. Orat. Cat. c. 77. 
4 Acta et Décréta Synodi provinciális Ruthenorum Gali-

ciae habitae Leopoli a. 1891, pag. 21. Cap. III. De Ss. Eucha-
ristiae Sacramento n. 1. 
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A keresztények üldözése Nero császár alatt. 
vi. 

Tacituson kívül Suetonius is a leghatározottabban 
ismeri a keresztényeket; a mikor Nero érdemeit fel-
sorolja, világosan m o n d j a : «afílicti suppliciis chris-
tiani.»1 Lipsius2 és Joe l 3 mindazonáltal el akar ják 
hitetni, hogy Tacitus és Suetonius a saját koruk beszéd-
módjá t Nero idejére alkalmazták. Tacitus és Suetonius 
azonban egymástól független pogány írók, kik külön-
böző forrásokat használtak.4 Hogy mindkettő ugyan-
azon hibába essék, nem képzelhetjük, annál kevésbbé, 
mert a jellemző kifejezéseket már az elbeszéléssel 
együtt forrásaikban találták. Ha tehát Tacitus és 
Suetonius egymástól függetlenek s a keresztényeket 
a zsidóktól nem különböztethették meg, hogyan be-
szélnek a keresztények üldözéséről? Vájjon Nero 
miért csupán a keresztényeket üldözte és nem a zsi-
dókat, lia ugyanazon vallásúak voltak? A keresz-
ténységnek összetévesztése a zsidósággal nagyon ön-
kényes és túlhajtott. Nero idejében a kereszténység 
és zsidóság közt tett különbség semmikép sem öaxepov-
TOTSPOV.6 

Baur F. Chr., a tübingeni iskola feje, az első 
római hitközség zsidó-keresztény jellegét szent Pál-
nak 59-ben Korinthusból a rómaiakhoz írt leveléből 
és Hermas Pastor-jából törekszik bizonyítani.6 A tü-
bingeniek Poppaea Sabina közbenjárásának elméle-
téhez menekülnek, a ki a birák figyelmét a keresz-
tényekre terelte. De a pogány hatóságok hogyan tud-
ták kiválogatni a keresztényeket, lia nem voltak 
elkülönített gyülekezet? A felelettel adósak maradtak. 

A kereszténységet Nero idejében a zsidóságtól 
kétséget kizárólag megkülönböztethetjük. A mikor 
Nero, a gyújtogatás gyanúját magáról elhárítandó, a 

1 Suetonius, Nero, 16. 
2 Lipsius, i. h., 17. 
3 Joel, M., Blicke in die Religionsgeschichte des zweiten 

Jahrhunderts, 2. (Breslau, 1883), 148. 
4V. ö. Arnold, i. h., 55 köv. — Tacitus mindig különb-

séget tesz, vájjon az elbeszélt eseményt hagyomány, forrás 
vagy más útján tudja ; megnevezi, mi a tény, költött, vagy 
hir. — Annal., XV., 38.: «utrunitpie auctores prodidere» ; — XV., 
39. : «pervaserat rumor.» — V. ö. Annal., XIII., 20 — Sueto-
nius a 64. évre vonatkozólag Fabius Rusticusból merített. 

Egyébként Tacitus a Nero-féle tűz előtt 10 évvel, Suetonius 
pedig utána 10 évvel születtek. Mindkettő jól ismerhette 
meg előkelő állásában a 64-iki eseményeket. — V. ö. Teuffel-
Schwabe, i. h., §. 333. 4. ; §. 347. 1. - Katholik, 1881., 414. 

6V. ö. Mommsen, Römische Geschichte, V. 547. — Hil-
genfeld, Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 1884. — 
Bauer, B., Christus und die Cäsaren, (Berlin, 1877). 

6 Baur, i. h., 434 köv. — Véleményét különösen 1884-ben 
Mangold, W., Der Römerbrief und seine geschichtliche Voraus-
setzungen neu untersucht, címen védte. Weizsäcker K. 
ellenben már 1876-ban megtámadta. V. ö. Jahrbücher für 
deutsche Theologie, 1876. 

Siebert, i. h., 14., ép a rómaiakhoz írt leveléből bizo-
nyítja, hogy az első római egyház jellege pogány-keresz-
tény volt. 

keresztények üldözésére indult, hivatalos közegeinek 
könnyű feladat volt a keresztények előállítása, de 
annál nehezebb az elitélése. Az ürügyhöz okot keres-
tek. Csakhamar találtak is. 

* 

Abban a vallási közönyben, mely az I. század-
ban a római b i rodalomban uralkodott, a kereszté-
nyeket nem üldözhették az istenek tiszteletének meg-
tagadása és elvetése miatt. Az istenekkel nem törőd-
tek ; tiszteletük annyira aláhanyatlott, hogy kigúnyo-
lásukat és a szobraik ellen elkövetett becstelensége-
ket meg sem büntették.1 Az állam polytheismusától 
elütő s idegen vallást, noha superstitio volt szemükben, 
tűrték, míg a közbékére és az ál lamra veszélyes 
nem lett. 

Nero, a mikor a gyújtogatás gyanúját nem tudta 
semmivel sem magáról elhárítani, a figyelmet azokra 
fordította, «quos per ilagitia invisos vulgus christi-
anos appel labat , . . . repressaque in praesens exitia-
bilis superstitio ru r sum erumpebat , non modo per 
Iudaeam, originem eius mali, sed per u rbem etiam, 
quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt 
celebranturque. Igitur p r imum correpti, qui fateban-
tur, deinde indicio eorum multi tudo ingens hand 
proinde in crimine, quam odio humani generis con-
iuncti sunt . . .» 2 Nero a gyujtogatást nem tudta a 
keresztényekre bizonyítani, de az ellenük indított 
hivatalos eljárásnál kihallgatásuk meglepő eredményre 
vezetett ; a vizsgálat igazolta ugyanis, hogy a keresz-
tények, kiket a köznép gyűlöl, oly társaság, melynek 
elveit az «odium humani generis» fejezi ki. Kivé-
gezték tehát őket mint keresztényeket és nem mint 
gyujtogatókat. A kereszténységet az «odium humani 
generis» fogalmával azonosították.3 Ez volt a legvak-
merőbb lázadás a római mindenható á l lamhatalom 
ellen; sőt nemcsak az állam, hanem a társadalom 
és az egyes emberek gyűlöletét is jelentette. Nem volt 
szükség más vádra ; ha ez bebizonyult, a hatóságok — 
minden további eljárás nélkül — bárkit halálra hu r -

1V. ö. Mommsen, Religionsfrevel, 393. — Tertullián, 
Apol. 46. — Guerin, i. h., 614. — Ismeretes a vallásközönyről 
Tiberius mondása: «deorum iniurias diis curae.» — Tacitus, 
Annal, I., 73. 

2 Tacitus, Annal., XV., 44. 
3V. ö. Kneller, i. h., Stimmen aus Maria-Laach, 1898., 

363 köv. — Arnold, i. h., 23. — Ramsay, i. h., 240. — Hardy, 
i. h., 81 köv. szerint : «The odium generis humani was a 
summary of the particular charges, a general expression for 
the contents of Christianity, and henceforth all Christians in 
Rome would be liable to the same treatment, even without 
the judicial investigation, which had once for all established 
the criminality of Christianity as involving this o d i u m . . . The 
police authorities of Rome and therefore the imperial govern-
ment, were convinced, that Christianity involved «odium 
generis humani.» This was sufficient to justify on the parti-
cular occasion a considerable number of executions ; it invol-
ved the possibility of a continuous series of executions in 
the future on the ground of information on ce for all received.» 
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coltathaitak.1 A kereszténység megvallása elégséges 
ok, hogy Nero halálbüntetést szabjon rájuk. A po-
gány világnézet hadüzenetet és végeredményében fel-
forgató potitikát látott a krisztusi tanokban, melyek 
az emberiség lelki megújhodását hirdették A keresz-
tény vallás egyetemes jellegétől megijedt a római 
világhatalom. 

A veszély visszaszorítására nem kellett új tör-
vénjreket alkotniok és rendeleteket hozniok. Az ellen-
séges érzületű zsidóságnak gondja volt arra, hogy 
Nerohoz és udvarába Poppaea Sabina és Aliturus 
közrejátszásával eljussanak a keresztényekről szórt 
rágalmak, melyekre már a fennálló törvények is a 
legsúlyosabb büntetéseket mérik. Az aljas vádak 
valódiságát senki sem kereste. A mit az Üdvözítő 
megjövendelt tanítványainak, beteljesedett: «eritis 
odio omnibus gentibus propter nomen meum.»2 

A pogányok kezdettől fogva — zsidó ármány-
kodás folytán3 — Krisztust és a keresztényeket a 
csodatevés miatt méregkeverőknek és istentelenek-
nek tartották, a kik minden csodát «nayr/.fj xéyvvvp 
végeznek.4 A jövendölésekkel és csodatétellel kap-
csolatosnak hitték a keresztények éjjeli összejövete-
lét, mivel hajnal előtt az ördögöknek nagyobb ereje 

1 Világot vet e felfogásra Tertullián, Apol. 2. : «Cum 
igitur in omnibus nos aliter disponitis quam ceteros nocen-
tes, ad unum contendendo, ut de eo nomine excludamur 
(excludimur enim si faciamus, quae faciunt non Christiani,) 
intelligere potestis non scelus aliquod in causa esse, sed 
nomen . . . Ideo torquemur confi tentes . . . ; quia nominis proe-
lium est. Denique quid de tabella recitatis illum Christia-
num ? In nobis solis pudet aut piget ipsis nominibus scelerum 
pronuntiare ? Christianus si nullius eriminis nomine reus est, 
valde incestum, si solius nominis, crimen est. — V. ö. Ugyan-
az, Ad nat., I., 3. 

Plinius Bithyniából írja Trajánnak : «Interrogavi ipsos, 
an essent Christiani. Confitentes iterum ac tertio interrogavi, 
supplicium minatus : perseverantes duci iussi. Neque enim 
dubitabam, qualecunque esset, quod faterentur, pertinaciam 
certe et inflexibilem obstinationem debere puniri.» — Plinii 
Caecilii Secundi Epistularum libri novem. Epistularum ad 
Traianum imperatorem. Ree. H. Heil. (Lipsiae, 1870.), ep. 1. 
X., 96, 3. 

s Máté, XXIV. 9. — V. ö. Máté, X. 17. — Lukács, XXI. 
12. — János, XV. 20 ; XVI. 2. 

3 V. ö. Klette, i. h., 24-28. — Arnold, i. h„ 62 kövv. — 
A zsidókat érti Melito sardi püspök, a mikor Marcus Aure-
liust figyelmezteti, hogy csak Nero és Domitian üldözték az 
egyházat «ávansiaS-áv-e; 5ÍTÓ TIVIOV ßaaxctviuv àv&PWTITÙV.» — Eusebius, 
Hist, eccl., IV., 26., 9. — Joel, i. h., bármikép törekedjék a 
zsidóságot e tény alól feloldani, szent Jusztin állításait nem 
képes megdönteni. — V. ö. S. Justinus, diai. c. Tryph., c. 10., 
16., 47., 93., 96., 108., 117., 137. — A szórt rágalmak görög 
nevei nem billentik a mérleget a zsidók javára, mivel csak 
az elnevezésük származik a görög mythologiából ; maguknak 
a rágalmazóknak nem kell görögöknek lenniök ; így a Sibyl-
lák V. könyve sem lenne zsidó eredetű, mivel ott Roma neve 
«Maivàj éxiSvoxápT);.» — V. ö. Székely, i. h., 43 köv. — Az a 
hagyomány, mely Simon Mágust tartja a keresztények felje-
lentőjének, későbbi és apokrif. 

4V. ö. S. Justinus, dial. c. Trypli., c. 69. és c. 39., a hol 
e balhiedelem keletkezését a farizeusokra vezeti vissza. 

van.1 A legszemérmetlenebb és leggyalázatosabb tettek 
elkövetését fogták rájuk, hogy összejövetelükkor nem 
átallanak űzni oly gazságokat, melyek «öuácrcaa Sernva és 
CKSOTÓSELOI JIIÇAÇ» néven ismeretesek. Ezeket érti Taci-
tus a «flagitia» és «odium generis humani» alatt, a 
mit Suetonius «malefica superstitio» névvel jelez.2 

Hogy a keresztények ellen a gyújtogatás vádját 
is nagy valószínűséggel emelhették, okot szolgáltatott 
azon keresztény eschatologiai várakozás, hogy a világ 
vége tűzvésszel jön el. E tant nem a stoikusoktól 
kölcsönözték, hanem a prófétáknál találták.3 

Az éjjeli összejövetelek, a csecsemőgyilkosság, a 
fajtalanság és gyújtogatás voltak az «odium generis 
humani« és a «maleficum.» A Cod. Just, a varázsló-
kat az emberi nem ellenségeinek mondta : «(magi) 
humani generis inimici credendi sunt» 4 A régi római 
XII tábla törvényei már megtiltották : «Ne quis in 
urbe coetus nocturnos agitaret.»5 A Lex Corneliát 
embergyilkosság és gyújtogatás ellen hozták. E tör-
vényről mondja Paulus római jogtudós: «Qui sacra 
impia nocturnave, ut quem obcantarent, defigerent, 
fecerint faciendave curaverint, aut crucibus sufíigun-
tur, aut bestiis obiciuntur. Qui hominem immola-
verint exve eius sanguine litaverint fanum templumve 
polluerint, bestiis obiciuntur, vel si honestiores sint, 
capite puniuntur. Magicae artis conscios summo 
supplicio adlici piacúit, id est bestiis obici aut cru-
cibus suffigi, ipsi autem magi vivi exuruntur.»® A ke-
resztények ellen a büntetések e három faját alkal-
mazták, a mint Tacitusból tudjuk. 7 Nérónak nem 
kellelt új rendeleteket kibocsátania, hogy a keresz-
tényeknek máglyára rakásával római népét mulat-
tassa: a régi törvények kezére játszottak, hogy a 
kereszténység üldözésében példát állítson utódainak. 
Nem akarjuk megvádolni Nerot, hogy saját bűnének 

1 Psellus, de oper. daem.. 51.említi : »'EXXTJVIVUJ; *FIP ÉRT: 
Sógyjá -óv |i7j3éva tSv évóXiov Saijióvoav â |5sîv "à; xoù aú-fá;.» — 
V. ö. Cicero, orat. in Vatinium testem, VI. 14. 

2 Suetonius, Nero, 16. — A «maleficum» szó már Taci-
tusnál (Annal., II., 69.) előfordul vallási vonatkozásban ; sőt 
ily használata a «malum»-nak sokkal régibb. A XII tábla 
törvényei közt olvassuk (VIII. 1.) : «Qui malum carmen in-
cantassit.» — V. ö. Ugyanott, Tab. VIII. 8. a. és VIII. 8. b. — 
Bruns, C. G., Fontes iuris Romani antiqui, (1876.), 25 köv. — 
V. ö. Madvig, Die Verfassung und Verwaltung des röm. 
Staats, II., 271. 

3 A világ végét tűzzel történendőnek jövendölték Izaiás, 
XXXIV., 9 köv. ; XLVIL, 14 ; LXIV., 2 ; LXV., 5. ; LXVI., 5. ; 
Ezechiel, XXII., 21-22. ; Malachiás, III., 19. stb. — V. ö. Mi-
nucius Felix, Octavius, c. 11., 34. — Origenes contra Celsum, 
IV., 11. — Schürer, E., Geschichte des jüdischen Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi, II., 689. 

4 Cod. Just. IX. tit. 18—V. ö. Hardy, i. h., 70, — Bamsay, 
i. h., 236.— Finlay, Griechenland unter den Römern (1861.), 80. 

6 Bruns, i. h., 29. 
0 Paulus in libro V. sententiarum «ad Legem Cornliame 

de sicariis et veneficis.» — Collectio librorum iuris Anteiust-
iniani, ed. P. Krueger, Th. Mommsen et G. Studemund, II. 
(Berolini, 1878.), 130. 

7 Tacitus, Annal., XV., 44. 
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palástolására alantas okokból dobta oda a kereszté-
nyeket áldozatul. A 64-iki tűzvész okául továbbra is 
őt tartották.1 Nero a keresztények mészárlását azért 
követte el, mert az volt a liite, bogy a kereszténység 
oly veszedelmes vallási társaság, melynek elveit az 
«odium generis humani» fejezi ki. 

VII. 

Nero, miután a kereszténységet a római biroda-
lomra és a közrendre veszélyesnek mondták ki, nem 
habozott, hogy mindent elkövessen kiirtására.2 Hogy 
törvényes formát adjon a keresztények kivégzésének, 
nem kellett rendeletet k iadnia : a létező római törvé-
nyek gondoskodtak az öldöklés törvényes színezeté-
ről. A halálbüntetéseket azonban nem egyszerűen 
hajtot ták végre; 16 napon át elégíthette ki a római 
nép a látványosságért égő vágyát. A tűzvész után 
csakhamar — 64. évi szeptember 4—19. közt — ren-
deztette Nero a népharag elnémitására a cirkuszi 
mutatványokat, melyek a keresztények vérétől piros-
lottak és az emberi vad szenvedelmeket szórakoz-
tatták.3 A halálra szánt áldozatok száma Tacitus 
szerint «ingens multitudo», mely vérével szentelte meg 
hitét.4 Római I. szent Kelemen hasonlóan bizony-
ságot tesz, hogy szent Péter és Pál apostolok hősies 
vértanuságához csatlakozott «TIoXú RJ.RFIOÇ éxXexTöv.»5 

A Martyrologium Hieronymianum ezek számát 
979-re, vagy más olvasás szerint 977-re teszi.6  

Cod. Epternac. feljegyzése: «III. kl. Jul. Rome natalis 
apostolon Petri et Pauli et al iorum DCCCCLXXVIII 
martyrum». Cod. Bernen, ellenben kettővel kevesebbet 
említ : «III. kl. Jul. Romae. Via Aurelia. Na ta l . . . In 
eadem Urbe. Aurelia, scorum. Nevatiani et al iorum 
nongentorum. septuaginta et septem mar.».7 Noha 
ezen feljegyzésekben az események kronologiai ösz-
szeolvasztását vesszük észre, a mit a régi egyházi 
kalendár iumok jellege, melyekből a martyrologium 
keletkezett, magyaráz meg, mégis k ihámozhat juk 
belőlük a vértanuk nagy számát, kik az első üldözés-
ben meghaltak. Erre vonatkozik a Titkos jelenések 
könyvének azon helye, a hol szent János apostol 

1 Subrius Flavius tribun, a 65. évi össszeesküvők egyike, 
vallatásakor Nero szemébe vágja : «Oderám te ; nec quisquam 
tibi íidelior militum fuit, dum amari meruisti . Odisse coepi, 
postquam parricida matris et uxoris et auriga et histrio et 
incendiarius extitisti.» — Tacitus, Annal., XV., 67. 

2 Voltaire, (Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, 
Oeuvres complètes, ed. Paris, Garnier, torn. XI., cap. VIII.), 
csupán nagy szellemét csillogtatja, de nem a történeti igaz-
ságot hangoztatja, a mikor ál l í t ja: Cette persécution des 
Chrétiens n'avait rien de commun avec leur religion, qu'on ne 
connaissait pas». V. ö. Thiel. A., Tiibing. theol. Quartalschrift, 
XXXVII. (1855), 237—263. 

3 V. ö. Friedlandländer, i. h., II., 272. 
4 Tacitus, Annal., XV., 44. 
5 I. Clem. ad Cor.^c. 6. 
8 Martyrologium Hieronymianum, ed ,1. B. de Rossi et L. 

Duchesne, in A. S., Nov. torn. II. (Bruxellis, 1894), die 29. Junii. 
'< Y. ö. Profumo, i. h., 325 köv. 

Babylon (Róma) nagy városát a szentek és Jézus 
megvallóinak vérétől megittasodottnak látja.1 

Dodwel H. hiába igyekszik a vér tanuk számát 
csökkenteni,2 mert egykorú emlékekből és feljegyzé-
sekből bebizonyíthatjuk, hogy azok, kiket a katholikus 
egyház a Nero-féle üldözés vértanuiul tisztel, való-
ban vértanuk, kik hitükért halált szenvedtek. A hiva-
talos aktákat és a jelenvolt keresztények részletes 
feljegyzéseit nélkülözzük, mert azok, ha előbb nem 
is pusztultak el, a Diocletián-féle üldözésben a 303-iki 
császári rendelet értelmében a lángok martalékaivá 
lettek. A sírfeliratokon kívül azonban a keresztény 
anyaszentegyház vértanúinak emlékét megőrizték a 
Martyrologium és MíjvoXóytov, melyeket a IV. század-
ban az egyes egyházakban őrizett kalendáriumok-
ból állítottak össze az egyetemes egyház használa-
tára. Ezek hiteles feljegyzésekből készült történeti 
források, melyeknek azonban a gyakori leírás foly-
tán zavaros vizét itt-ott a kri t ikának kell megtisz-
títania.3 

Tacitus és szent Kelemen pápa idézett helyei 
csak a római hívekre vonatkoznak, a kik közül Nero 
igen sokat végeztetett ki. I)e Nero állandó példát és 
jogalapot teremtett eljárásával, mely a keresztény-
ségre a közveszélyesség bélyegét süté. A keresztények-
nél nem kerestek személyi s egyéni vétségeket : a hír 
szárnyán szétszórt rágalmak következtében elegendő 
volt a név megvallása, hogy halállal sújtsák.4 

Általános a nézeteltérés5 vájjon Nero idejében 

1 Szent János, Apocalypsis, XVII. 6. : «xai sBa zijv fuvâixa 
|is9-úouaav évt TOÍJ aljia-CO; xöv áftov xai év. xo'J a?|ia-O; -&v |iap-:úpo)V' 
lTjaoû.»—XVIII. 24. : «y.ai èv aù-îj aíjia TCpocprj-ffiv y.ni à-ftov eűpéíh) y.ai 
Ttávimv xtôv èaçaf|isviûv èrcl TÎJÇ yrj;.» — V. ö. Bousset, W., «Die 
Offenbarung Johannis», (Göttingen, 1906), 260., 423. kövv. — Al-
lard, P., Haben die Christen Rom unter Nero in Brand 
gesteckt? (Strassburg, 1905), 30. 

2 V. ö. Dodwellus, H., Disscrtationes Cyprianicae, (Oxonii 
1864), XI. : de Martyrum praucilate, §. XIII. — Annales Baronii 
cum crit. Ant. Pagii, ed Lucae, 1738., I., 603 kövv., ad ann. 66. 

3 V. ö. De Rossi, Recensio critica codicum, Martyrolo-
gium Hieronymianum, pag. (XV—XVII.). — Arnob. Adv. 
gent. 1. IV. 

4 Tertullián, Apol., c. 2. : « . . . Ideo to rquemur confiten-
tes . . . ; quia nominis proelium es t . . . » 

5 A Nero-féle üldözés általános jellegét vallják : Hofbauer, 
i. h., 35 köv. ; Allard, Histoire des persécutions, 58 ; Le 
Nourry, Dissert. I., 94., «De mort, persec. Lactantii» kiadásá-
ban ; Ruinart, Acta martyrum, XXVIll. köv. ; Tillemont, 
Mémoires, II., art. II. ; De Rossi, Bull, di arch, crist., 1865., 
93. ; Milman, History of Christianity, I., 265. ; Aubé, Histoire des 
persécutions, 99 köv. ; Renan, L'Antéchrist, 39., 45., 183. — 
V. ö. Katholik, 1881., ser. II., 406. 

Csak Rómára terjedőnek mondják : Dodwel, i. h. ;Basnage, 
Gibbon, Merivale, Overbeck, a kiket Görres idéz cikkében : 
Christenverfolgungen, melyet Kraus, Real-Encycl. d. altcliristl. 
Altertümer, I., 221., közöl ; Görres i. h. ; Keim, Rom und das 
Christenthum, 193—196. ; Duruy, Histoire des Romains, IV., 
508. ; Renan, Les Apôtres, 349. ; L'Antéchrist, 555. ; Blackburn D., 
Nero in Diet, of christ, biography, IV., 26 köv. ; Schiller, in 
Comm. in hon. Mominsenii, 47; Klette, i. h., 30 köv. — V. ö. 
Katholik, i. h., 407. 
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a keresztények üldözése csak Rómára szoritkozott-e, 
vagy ennek területén túl az egész b i rodalomban 
dühöngött-e a féktelen gyűlölet irántuk. E történeti 
kérdést nem elméletekkel, hanem történeti adatokkal 
dönthet jük el. Már pedig bizonyos, hogy Nero császár 
uralkodásának idején Milanóban Gervasius és 
Protasius, Nazarius és Celsus ; Ravennában Ursiei-
nus orvos, Vitalis és Valeria; Bresciában Sándor ; 
Aquilejában Hermagoras püspök, For tunatus szerpap, 
Eufémia, Dorottya, Tekla és E ra sma ; Pisában Paulin, 
Tusciában Torpetus; Nuceriában pedig Felix és 
Konstancia ontották vérüket a kereszténységért.1 

Nero üldözése tehát általános volt s nem is 
lehetett más, mert a római keresztényekben legelőször 
sem a felrótt vétséget, hanem a kereszténységet bün-
tették2 A hová eljutott a krisztusi tan hirdetése, oda 
követte a római véres esemény visszhangja, sőt 
magában Rómában sem egyszer villant meg Nero 
alatt a hóhérok b á r d j a : maguk az apostolfejedelmek 
is csak később3 s nem a 64. évi tömegmészárlásban 
pecsételték meg vérükkel az általuk hirdetett új tan 
isteni igazságát. 

Nérónak kárhoztató halálos Ítélete a keresztény-
ségről módot nyújtott mindenkor a hivatalos köze-
geknek, hogy tetszésük szerint halálbüntetést szabja-
nak arra, a ki a kereszténységet vallja. Ebben rej -
lik Nero ellenséges fellépésének, a kereszténység ellen, 
a hordereje. 

Sulpicius Severus és Paulus Orosius a történeti 
tények alapján állottak, a mikor a keresztények első 
üldözését általánosnak mondják. 4 

A történeti kutatás szigorú művelete igazolja, 
hogy a római császárok közt Nero volt az első, a ki 
a keresztényeket vallásukért üldözte. Innen indult 

1 V. ö. Martyrologium Hieronymianum, az idézett nevek 
alatt. (A jelen értekezéssel nem célunk az I. század vértanai-
nak és aktáinak kritikai kutatása, azért itt csak az ismertebb 
vértanukat említjük.) — Datiana história ecclesiae Mediola-
nensis etc., ed. Biragus, (Mediolani, 1848), cap. 7. — Katholik, 
i. h., 528. s köv. — De Rossi, Bull, di arch, crist.. 1876., 77 
köv. — Hermas, Pastor, visio 3. 

2 Hardy, i. h., 73 köv. — Ramsay, i. h., 241 kövv. — 
Weis, i. h., 43-46. 

3 Szent Péter es Pál apostolok 67. junius 29-iken szen-
vedtek vértanúságot. — A Nero alatt Rómában megölt keresz-
tények emlékét a Martyrologium Romanum junius 24-én 
(octavo kalendas Julii) új í t ja fel és tiszteli, miután kínszen-
vedésüket Tacitus szerint elmondja, hozzáfűzi: «Erant hi 
omnes (sc. ss. plurini martyres) Apostolorum discipuli et 
primitiae Martyrum, quas Romana Ecclesia, fertilis ager 
Martyrum, ante Apostolorum necem transmisit ad Dominum». 

4 Sulpicius Severus, Chronicon, II., 29. : Hoc initio in 
Christianos saeviri coeptuni. Post etiam datis legibus religio 
vetabatur, palamque edictis propositis Christianum esse non 
licebat. Tum Paulus ac Petrus capitis damna t i : quorum uni 
cervix gladio desecta, Petrus in crucem sublatus est.» 

Paulus Orosius, Hist. adv. paganos, 1. VII., c. 7. : «Nam 
primus (Nero) Romae Christianos suppliciis et mort ibus 
affecit ac per omnes provincias pari persecutione excruciari 
imperavi t . . .» 

ki a pogány és keresztény világnézetek élet-halál 
harca. Három százados heves küzdelem után a 
kereszténység diadalmaskodott . Az isteni tanok győz-
tesen já r ták be a világot, melynek emberiségét a 
keresztény kultura ú j ra teremtette. Jézus a világ-
történelem középpontja lelt, a honnan és a hová az 
összes események szálai folynak. Lukcsics József dr. 

Tlinders Petrie kutatásai a Szinai félszi-
eten. (vu.) 

VII. Vélemények az exodus chronologidjdról. 

Utolsó cikkünkből látnivaló, hogy az exodus 
chronologiája sokkal komplikáltabb kérdés, mint sem 
az ember gondolná.1 Az igazat megvallva, ma távo-
labb állunk helyes megoldásának reményétől, mint 
valaha ; és ha valami szerencsés véletlen folytán egy 
ú jabb fölfedezés közbe nem jön, egyelőre legjobb, 
ha ítéletünket fölfüggesztve várakozó álláspontot fog-
lalunk el és megelégszünk annak a konstatálásával, 
hogy a tudomány az exodus tényét megdönteni nem 
volt képes. 

Az exodus chronologiájának megállapításánál a 
következő egyptomi történeti adatok állanak rendel-
kezésünkre : 

1. III. Thutmes karnaki Palesztina-jegyzékében 
előforduló két következő városnév 2 : Ja-sa-p- ' -ra 

1 Utolsó cikkünkben nem fejthettük bővebben Bosse-nak 
a «Mitteilungen d. Vorderasiatischen Gesellschaft» c. gyűjte-
mény ezidei füzetei között megjelent művét az ószövetségi 
chronologiáról. Az esetleges érdeklődők informálására szol-
gáljanak a következők : Bosse külön tárgyalja a mazoretikus 
szöveg, a LXX., FI. Josephus és a szamaritán szöveg chrono-
logiáját és arra az eredményre jut, hogy kölcsönös eltéréseik 
nem esetlegesen keletkezett szövegromlásból, hanem jól át-
gondolt számításokból, jobban mondva chronologiai rendsze-
rekből keletkeztek. Valamennyi alapját az egyptomi sothis-
periodusra emiékezetető «nagyévek<> képezik. A mazoretikus 
nagyév időegysége a 26Û évet kitevő évhónap, vagyis egy évnap 
26 . 

-jj- ev. Az egész nagyév tehát áll (12 hónap 51/4 betoldott nap) 

260 X 12 -)- • 5 = 3166 évből. Ennek l/s-a (az I. évszak) 
1055V3 év, ezt egy évre kikerekítve kapunk 1056-ot : Noe szü-
letési éve. A második harmad Jákob születési évére esnék 
(2106 a világ teremtése után ; megjegyzendő azonban, hogy 
1055'/3 X 2 = 12102/3, kerekszámban 1211, ami a schemával tel-
jesen nem egyezik). Az utolsó harmad épen a salamoni temp-
lom építésének első évével végződik : 3166 a világ teremtése 
után. E rendszer mellett a biblia számaiban a 480 éves 
periodusok nyomait látja : a fogság végétől a salamoni temp-
lom építésének kezdetéig 480 év ; innét a kivonulásig ugyan-
annyi ; a kivonulástól Ruben születéséig detto ; Jákob szüle-
tésétől Széni születéséig ugyancsak 480. Míg a mazora «nagy-
éve» 260 X 12 év, addig a görög fordításé 355 X 12, vagyis 12 
nagy holdév ; Joseplius-é (Arch. I—V.) 350 X 12 ; a szamaritán 
chronologia ellenben a LXX számainak redukálásán alapszik. 

2 Jelentőségüket először E. Meyer emelte ki (Zeitschr. f. 
altt. Wissensch. VI., 8. 1. A kérdés irodalmának egy részét 
1. Lotznál : Die orientalischen Ausgrabungen und die ältere 
biblische Geschichte, Leipzig 1908, 18. 1. Az ott említett mű-
vek mellett említést érdemel, W. M. Müller, Asien u. Europa 
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(n. 78) és Ja-c-ke-b-'-a-ra (n. 102). Az egyptomi nyelv-
nek régente az / betűre nem volt jele és így idegen 
eredetű tulajdonnevekben az / helyett /'-et írlak, kö-
vetkezőleg az említett neveknek Jasapel1 és Ja'qob-el 
felelhet meg. Mivel e nevek a bibliai Jákobra és Jó-
zsefre emlékeztetnek, nem csoda, hogy a 80-as évek-
ben, mikor a rationalismus ugyancsak divatban volt, 
e nevek alapján képtelenebbnél képtelenebb föltevé-
sek özöne indult meg,2 melyek oda lyukadtak ki, 
hogy a biblia elbeszélésének hitelességét minden áron 
kétségbe vonták. Mai napság, hál' Istennek, az egypto-
logia e gyermekbetegségén túl vagyunk. Minden 
józan eszű ember elismeri, hogy e két név szerény 
palesztinai falukat jelent az izraelita korszakot meg-
előző időkben,3 és hogy ezekből se József, se Jákob 
személyét illetőleg nem lehet megtudni semmit. 

2. A SA-GAZ és a Habiri nép a tell-amarnai le-
velekben. Ezt a kérdést illetőleg a tényállás a követ-
kező : IV. Amenhotep, egyptomi király uralma elején 
az egyptomiak a Földközi-tenger majdnem egész 
keleti partvidékét bírták egészen az alexandrettai 
öbölig. IV. Amenhotep azonban ezeket az egyptomi 
fönnhatóság alatt levő országrészeket elhanyagolta, 
mert odahaza vallásos reformátornak csapott fel és 
a thebai Amen isten helyébe a napkorong istenének, 
Aténnek kultuszát akarta kötelezővé tenni egész or-
szágában. E miatt nem ért rá ázsiai birtokaival fog-
lalkozni és azokat teljesen saját sorsukra bizta. A ki-
rály valláspolitikai elfoglaltságának eredménye az 
lett, hogy Szyriában egymás után lázadások törlek 
ki az egyptomi uralom ellen. A bennszülött kiskirá-
lyok, a kik egészen odáig a pliaraonak, «napjuk-
nak és istenüknek» hűséges vazallusai voltak, az 
egyptomi helyőrségeket sorban elűzték és aztán egy-
más ellen fordították fegyvereiket, hogy fejedelemsé-
geik apró területkéiket egymás rovására kiterjeszt-
hessék. De az egyptomi hatalomnak meggyült a baja 
kiílellenséggel is. Északon a Hatti nép nyomult 
Szyriába Kisázsiából és egészen Hamat-ig lepte el a 
fáraó birtokait. Byblostól délre egészen a Iloltten-
gerig egy más nép lépett föl támadólag, melyet a hely-
tartók a királyhoz küldött jelentéseikben ideographi-
kuson amélu SA.GAZ népnek neveznek. Ez az össze-

162 s köv. ; ugyanaz : Die Palästinaliste Thutmosis III. (Mit-
teilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft 1907. H. l.)23. és 
27. 1. Miketta, Der Pharao d. Auszuges, 55—68 11. Sanda, Unter-
suchungen z. Kunde d. a. Orients (Mitteilungen d . Vor-
deres. Ges., 1902. II. 2.) 77. 1. Fl. Petrie, Hist, of Egypt. II,, 
331. Eerdmans, Alttestamentliche Studien, IL: Die Vorge-
schichte Israels, Giessen, 1908. 9. s köv. Heyes, i. in. 104. s köv. 

1 Az egyptomi szöveg a nevet s-el irja és igy azonossága 
a samex-el irt héber jósecp szóval legalább is kétséges. V. ö. 
Heyes i. li. 

2 Egyesek szerint a két név '51 (isten) szóval összetett 
alakja arra vallana, hogy mind a kettő eredetileg numen volt, 
nem pedig történeti személy. 

3 Fl. Petrie szerint Yasapar = es — Suafir Asdod köze-
lében ; Jakebaal = Ikbäla (?) Jeruzsálemtől nyugatra 6 angol 
mf. távolságban. 

tett ideogramm asszyrül rablót (habattu) jelent. Abd-
Hiba jeruzsálemi helytartó levelei a SA.GAZ-hordák 
mellett a Habiri-népről tesznek még említést, mint 
a mely szintén a fáraó uralma ellen tör és birtokait 
veszélyezteti.1 

Winckler volt az elsők között, a kik a habiri 
szót az cibri (héber) szóval azonosították, arra hivat-
kozva, hogy az ékírás, mely csak egy torokhangzót 
(h-t) képes kifejezni, a héber cain-t számos esetben 
b-vel adja vissza. Minthogy azonban a Habiri-törzs 
ugyanott szerepel Abd-Hiba leveleiben, a hol más 
helytartók a SA.GAZ-hordák jelenlétét jelzik, Winckler 
e körülmény alapján azt következtette, hogy a Habiri 
név a SA-GAZ ideogramm phonetikus egyenértéke. 
Szerinte a SA.GAZ név a sivatagból a Jordán másik 
oldalára nyomuló nomád hordákkal azonos, melyek 
ugyanazt a szerepet játszák, mint a későbbi izraeliták.2 

Winckler elmélete igen különböző megítélésben 
részesült. A protestáns kritika, mely a Pentateuchus 
elbeszéléseit későbbi (királyok korabeli) állapotok 
reflexének tartja és azokat nem hajlandó teljes egé-
szükben hiteleseknek elfogadni, az új elmélettel szem-
ben erősen ingadozó állást foglalt el. Egyesek azt 
tartják, hogy az Egyptomba vándorolt zsidók csak 
csekély töredékét teszik ki annak a beduinnépnek, 
mely IV. Amenhotep korában Palesztinára vetette 
magát, s azért az egyptomi zsidó törzseket megkülön-
böztendőknek vélik Palesztinában maradt fajroko-
naiktól.3 így keletkezett a dupla Izrael theoriája. Má-
sok szerint a SA.GAZ nép nem a zsidókat jelenti, 
hanem a Jordánon túl lakó szemitákat, nevezetesen 
az ammonitákat, moabitákat és az edomitákat, a 
kikhez Izrael népét is sorozzák akkori, mintegy em-
bryonális állapotában.4 Erbt szerint a SA.GAZ hordák 
Gad törszével azonosak, melynek neve Gen. 49„ szerint 
rablót jelentene. E törzs a zsidóság kivonulása előtt 
mintegy 200 évvel előbb a Jordán bal, később jobb 
oldalát szállotta meg; hatalmát Merenptah semmi-
sítette meg 1270 táján. A zsidó kivonulás Mózes ve-
zérlete alatt csak később, 1175 táján történt.5 

A katholikus biblikusok egy része Winckler el-
méletét elfogadva, azt tartja, hogy a IV. Amenhotep 
idejében betörő hordák a Józsue vezérlete alatt kelet 
felől benyomuló zsidókkal azonosak és ennek alap-
ján a kivándorlás idejét III. Thutmose vagy II. Amen-
hotep idejére hajlandók helyezni.6 

1 Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, Leipzig, 1908 nn. 
286 „.a* pp. 860, 862 ; 288 38 p. 870 ; 289 24 p. 874 ; 290 ,3 p. 876. 

2 Altorientalische Forschungen, Leipzig. I. B. 3. Reihe 
1901. 91—94. 11. 

3 Trampe, Syrien vor dem Eindringen der Israeliten, 
Berlin, 1898. 23. 1. 

4 Lehmann, Zwei Hauptprobleme der altorientalischen 
Chronologie und ihre Lösung, Leipzig 1898. 208 s köv. 11. 
Egyéb elméleteket illetőleg 1. Mikettánál, Der Pharao d. Ausz. 
97. s köv. 

5 Die Hebräer, 41. s köv. 
0 Lindl, Cyrus, 39. 1. Miketta, i. m. 25 1. Zschokke, Hist. 
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Nézetünk szerinl a SA.GAZ nép azonosítása 
a zsidókkal egyszerűen lehetetlen, mert a tell-el-
amarnai levelek értelmében a SA.GAZ törzsek egy 
időben Byblostól Ke'íla-ig egyszerre törtek egész Szy-
riára. Ily erőkifejtésre a zsidók Józsue könyve szerint 
sem voltak képesek. Ez oly nehézség, melyen az egész 
hypothesis megdől. Azonfelül az sem bizonyos, hogy 
a SA.GAZ nép a Jordánon túlról szakadt volna a 
fáraó területeire; erre a levelekből következtetni nem 
lehet.1 A SA.GAZ nép ép úgy tekinthető lázadó benn-
szülötteknek, mint a sivatag felől betóduló nomá-
doknak. Az sem bizonyos továbbá, hogy a Habiri szó 
a SA.GAZ ideogramm-csoportnak plionetikus vissza-
adása volna. A Habiri nép csakis Jeruzsálem táján 
szerepel ; hogy az északra fekvő városok helytartói 
a habiri-k helyett miért beszélnek mindig rablókról, 
ahol a lázadókról van szó, Winckler elmélete mellett 
érthetetlen marad. Az persze már kérdés, kiket kell 
a habirik alatt értenünk. Eerdmans azt tartja, hogy a 
bi szótag sémi waw is lehet, mely esetben a habiri 
szó nomen gentile volna hwr tőből, mely Palesztina 
régi neve az egyptomiaknál : haru, héberül hö r ; 
hoiri tehát az ékiratos levelek tökéletlen phonetiká-

jával visszaadva ha^ir i-vá lőn és egyszerűen palesz-
tinai embert jelentene.2 Sajnos, ez a magyarázat sem 
mondható megnyugtatónak és philologiai megalapo-
zása gyönge.3 Az az egy áll, hogy a habiri népet a 
héberekkel minden további nélkül azonosítani nem 
lehet. 

E helyen nem hagyhatjuk említés nélkül Mar-
quart elméletét, ki a tell-el-amarnai levelekben a bib-
liai József személyének nyomait vélte feltalálni.4 

Tényállás: A tell-amarnai levelek mintegy Ve-át, 
számszerint 53-at Rib-Addi, byblosi helytartó menesz-
tette Egyptomba, hogy az udvarnál helytartótársai 
ellen panaszt emeljen, kik őt a SA.GAZ nép betöré-
seivel szemben magára hagyták és vele nyilt ellen-
ségeskedésbe léptek. Rib-Addi legnagyobb ellensége 
volt Abdasirta, az Orontes középső folyásánál fekvő 
Amurru-fejedelemség ura és ennek fia Aziru, Ezek a 
SA.GAZ nép élén egymásután rávetették magukat az 
egyptomiak birtokában levő tengerparti városokra, 
főleg Sumurrára és, míg egyfelől hűséget igérő leve-
leikkel az egyptomi királyt orránál fogva vezették, 
addig másfelől a fáraó hűséges gublai helytartóját, 

Sacra5, p. 360. Hetzenauer, Theol. Biblica, p. 95. Hölszky a 
habirikat szintén a héberekkel azonosítja. (Katholikus Szemle 
1908. évf. 313. 1.) Hasonló véleményen van Lieblein, Léxode 
des Hébreux (PSBA xxi, 53—65) The Exodus of the Hebrews 
(PSBA xxix, 214—217) c. értekezéseiben. 

1 Ebben Eerdmans-nak (i. m. II., 62. 1.) teljesen igazat 
kell adnunk. 

2 I. m. 64. köv. 
3 Müller (Asien u. Europa 241.1.) nyomán, ki az egyptomi 

pî-Ha-rw ( = Harui fia) pendantja gyanánt a görög IIxoipio;-t 
idézi. (Eerdmans azonban a helyet hibásan citálja.) 

4 Chronologische Untersuchungen, Leipzig, 1900. 39. 1. 

Rib-Addit az udvarnál megbízhatatlan ember színé-
ben igyekeztek föltüntetni. 

A király végre átlát a szitán és azt követeli, 
hogy Abdasirta fiát, Azirut, Egyptomba küldje kezes 
gyanánt. Aziru mentegetődzik ; azt feleli, hogy az 
északról betörni készülő Hatli csapatok miatt nem 
utazhatik el. Utána azonban csakhamar szint vall 
és Sum úrra városát ostrom alá veszi. Rib-Addi erre 
figyelmezteti a királyt arra a veszélyre, melyben Su-
liimra forog és Egyptomból meghagyást kap Sumurra 
fölmentésére, de mivel a fáraó nem tud neki segéd-
csapatokat küldeni, azonfelül pedig Gubla is veszély-
ben forog, nem siethet a szorrongatott varos segít-
ségére és így Sumurra az ellenség kezébe kerül, ki 
immár Rib-Addi-t saját városában, Gublában veszi 
ostrom alá. Rib-Addi több izben fordul a fáraóhoz 
segédhadak végett, de hiába. Az ostrom idejéből szár-
maznak azok a levelek is, melyek Marquartnak ala-
pot adlak szenzációs József-theoriájának felállításá-
hoz. Rib-Addi ugyanis néhány levelében panaszkodva 
említi, 

ia-nu se-im zun a-na 
a-ka-li a-na ia-si-nu mi-na a-ka-b-u-na 
a-na amèlût hu-ub-si-ia ga-am-ru 
mâré-su-nu amêltu mâràti-su-nu isë bîti-su-nu 
i-na na-da-ni i-na raâtu (ja-)ri-mu-ta 
i-na pa-la-at napisti-nu1 

«Nincs gabona éleimül számunkra. Mit mondjak 
parasztjaimnak (?)? Vége fiaiknak, lányaiknak, házaik 
fájának, mikor átadattak Jarimuta országába életünk 
megmentése fejében». 

Jarimuta kormányzója bizonyos Janhamu nevű 
egyptomi országnagy, a ki Marquart szerint ép úgy 
foglalkozott gabonauzsorával, mint azt Gen. 47I3_26 

értelmében József csinálta a hét sovány esztendőben, 
az egyptomi udvar érdekében. Marquart Janhamu-t 
Józseffel azonosítja és ebből oly következtetéseket 
le, melyek alapján a Genezis történeti értékéről jó-
formán szó sem lehet. Niebuhr különben már Mar-
quart előtt hangoztatta, hogy Jarimuta a Nilus del-
tájának egy részével lesz azonos,2 Winckler pedig 
Jázsue könyvében látja Jarimuta, a bibliai Gosen föld-
jével való azonosításának bizonyítékát.3 

Az egész József-Janhamu elmélet szelíden kife-
jezve: humbug. Janhamu felhasználta Rib-Addi szo-
rult helyzetét és egyszerűen megzsarolta. Ennyi az 
egész, de ebből a két személy azonosságára következ-
tetni igazán lelkiismeretlenség. Rib-Addi ugyanis 
egyik levelében világosan megmondja, hogy szorult 
helyzete onnan ered, mert Gubla ostroma miatt a 
földeket megmívelni nem lehet: 

1 Knudtzon i. m. n. 85 n__I7 p. 4 0 6 = n. 90 36_3!) p. 426. 
2 Mitt. d. Vorderas. Ges. 1896. 208 s kö\r. 11. 
3 Altor. Forsch., 3. Reihe, 1902. II. B. 215. 1., a hol Jos-

15so alapján azt hiszi, hogy a könyv valamelyik olvasója még 
tudta, hogy Gosen = Jarimuta. 
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ki-ma 
issuri sa i-na libbi hu-ha-ri 
sa-ak-na-at ki-su-ma a-na-ku i-na 
alu gub-la ekli-ia assa-ta sa la-a 
rau-ta ma-si-il as-sum ba-li 
i-ri-si. 1 

«Mint a madár, a mely a háló belsejében hever, 
olyan vagyok én Gubla városában. Földem asz-
szonyhoz hasonlít, kinek nincsen férje, mert nincs 
megművelve». Azután az sem biztos ám, hogy Jari-
muta = Gosen. Sokkal valószínűbb, hogy FI. Petrie-
nek van igaza, ki Jarímutá-t a szyriai Laodikeával 
azonosítja, melynek régi sémi neve Ramitha volt.2 

Az eredményt összegezve, azt kell tehát monda-
nunk, hogy a tell-amarnai levelek alapján az exodus 
korára következtetnünk nem lehet. 

Kmoskó Mihály dr. 

jházi Budapest. Pázmány budapesti szobrának fölálli-
• tása — megvalósításához, bár még mindig csak csiga-
» lépésekkel, de közeledik. A szobor, mert márványból 

lesz, Carrarában már készül. 
Ki állítja tulaj donképen ezt a szobrot Pázmány-

nak? O Felsége I. Ferenc József király. A millénnium-
mal kapcsolatban tudvalevőleg ő felsége nagy összeget 
utalványozott ki királyi udvartartásának országos költ-
ségéből a végett, hogy a magyar történelem kiválóbb 
néhány alakjának az ország fővárosában szobor emel-
tessék. A dolog Bánffy Dezső báró miniszterelnöksége 
alatt történt és így nagyon természetes dolog volt, hogy 
a szobrok elhelyezésének ügyében Podmaniczky Frigyes 
báró, a fővárosi közmunkatanács elnöke mellett, illetve 
fölött a döntő szó, a király elé terjesztendő elhelyezési 

1 Knudtzon, i. m. n. 90 29—43 p. 428. V. ö. u. o. n. 8135_4I 

p. 394. 
2 Hist, of Egypt, II., 291 : «Yarimuta is obvionsly a Yeri-

moth, or Ramoth = a «high place» ; and the pre-Greek name 
of Laodicea was Ramitha». Laodiceá környéke tényleg igen 
termékenj', bár nem a legegészségesebb. V. ö. Bädeker, Paläs-
tina,4 400 1. Petrie föltevését megerősíti Rib-Addi 21-ik levele 
(Knutzon-nál 105, 404 s köv.) melyben elmondja, hogy Sumurra 
városát Abd-asirta, az amurrui fejedelem liai a szárazföld 
felől, Arwada (Arados) lakosai a tenger felől szorongatják, 
hogy ő maga Janhamu elé (ma-har Ja-an-ha-mi) három hajót 
küldött, melyeket az arwada-iak el akartak foglalni és csak 
nagy nehezen tudtak menekülni. Ez az elbeszélés csak úgy 
érthető, ha föltesszük, hogy Arwad Gubla (Byblos) és Jari-
muta (Janhamu székhelye) között feküdt, mert különben az 
arwadiak aligha vehettek volna tudomást a hajók elmenetelé-
ről és egyáltalában nem vehették volna őket üldözőbe. Telje-
sen elhibázottnak kell azonban nyilvánítanom Jarimuta-nak 
Hölszky cikkében (Katholikus Szemle.i. évf.299.1.) olvasható ety-
mologiáját: j 'or -)- mâtu. Az első szó egyptomi, a második baby-
loni; kérdem, hogy keletkezhetik e két különböző nyelvből eredő 
szavakból egy harmadik? Azonfölül a szavak rendje teljesen 
ellenkezik úgy az egyptomi, mint a babyloni nyelv szabályai-
val. (V. ö. Erman, Aegyptische Gramatik2 62 s köv.) Azt sem 
szabad felednünk, hogy mátu szó a amarnai táblaírók előtt 
sokkal ismeretesebb volt, mintsem hogy azt muta-vá ferdít-
hették volna, ellenben a foinikai nyelvben a héber ő sok 
esetben lesz ű-vá. V. ö. sőcpet (héberül : bíró) = sùcfet a phoi-
nikiaiban. 

tervek iránt, Bánffy Dezső bárónál volt, mint a ki 
ebben a «nemzeti vívmányban» ő felsége előtt a fő-
tanácsadó szerepét játszotta. 

A magyar történelem kiszemelt dicső alakjai közé 
tudvalevőleg három egyházi férfiú nyert fölvételt; szent 
Gellért, Anonymus és Pázmány Péter. Az elhelyezés 
terve eredetileg úgy készült el, hogy Pázmány Péter 
közvetetlenül a ferencvárosi milimárik, Verbőczy István 
pedig az óbudai paradicsom-termelők épülésére lett 
volna hivatva szolgálni, messze a főváros szellemi éle-
tének gócpontját alkotó szivéből kiszorítva. Már ő fel-
sége is jóváhagyta a híres tervet. 

Ekkor a «Religio» szerkesztőségében megmozdult — 
nem egy szék, vagy asztal — hanem a mi az embei-
ben érezni, illetve gondolkozni szokott s megszületett 
a terv, hogy ennek a dolognak így nem lehet végbe-
menni. Dictum-faclum. Dictum annyi volt csupán, a 
mennyi kellelt ahhoz a faclumhoz, hogy a király az 
elhelyezésre nézve máskép döntsön. írásos királyi aka-
ratot megváltoztatni nem gyermekjáték. Azért mozgásba 
jöttek, akcióba kerültek többen, a kik közül egy — 
Steiner püspök — már megelőzött mindannyiunkat az 
örökkévalóságban. Az ostrom ágyúi három telepen ke-
rültek fölállításra : az egyetem rektorátusában, a fővá-
ros egyik hivatalában és a nagyérdemű piaristák rend-
házának egy igénytelen cellájában. Ámde hiábavaló erő-
pazarlás lett volna a könyörgésnek minden ágyúzása, 
hogyha a királyi kegy várának bevételére nem vállalkozik 
egy királyi hercegnő, a kinek abbeli alázatos kérelme, 
hogy Pázmány és Verbőczy szobrának fölállítását az ő 
két belvárosi bérpalotája elé ajándékozza neki a felség, 
végleg eldöntötte az ügyet. 

így került Verbőczy és Pázmány szobra oda, a hova 
valók, Budapest pesti oldala szellemi éleiének közép-
pontjába, a régi királyi kúria helyének és a Pázmány-
alkotla tudomány-egyetemnek közelébe. 

Most pedig erre a kis történetre annak alkalmá-
ból derítettünk világot, mert Verbőczy szobrának a he-
lyét már körülkerítették, tehát ezt a szobrot legközelebb 
föl fogják állítani ; miből következik, hogy a másik szo-
bor fölállítása sem késhetik már sokáig. De meg azután, 
az utókor azt, a mit az illető jelenkor sem tudott, 
hogyne hagyná a feledés homályában, mikor azt is 
el szokta felejteni, a mit az illető jelenkor esetleg még 
tudott. 

De most erről elég legyen ennyi. Máskor majd a 
Szent Imre Kör kalocsai vándorgyűlése történeti vissza-
pillantásának hiányosságára kerül a sor. 

* 

Róma. X. Pius pápa napi munká- és életrendje. 
Most, hogy Ö szentsége jubileumát tartja, az emberek 
figyelme élénkebben érdeklődik az ő magas személyi-
ségének minden oldala iránt. Ennek a fokozottabb ér-
deklődésnek köszöni megjelenését a «Momento» cimü 
lapban a következő közlemény; Ö szentsége reggel hat 
órakor a breviárium imádsággal már kész és ekkor 
magánkápolnájába vonul át misézni. Saját miséje után 
térdelve imádkozza végig a titkárja által bemutatott 
második misét. Ezután az ebédlőben Silli kamarai 
szolga fekete kávét szolgál föl, mely készen várja a 
Szentatyát. Erre Ö szentsége privát könyvtárába 
megy, vagy rövid sétát tesz a kertben, az időjárás 
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lönfélesége szerint. Kilenc órakor az államtitkár jelenl-
kezik előterjesztésekre. Az államtitkár után mások foga-
dása következik egész délután egy óráig, a midőn a 
Szentatya a harmadik emeletre megy magánszobáiba, 
hogy két titkoskáplánja társaságában megebédeljen. 
Az ebéd három egyszerű fogásból áll. Két órakor pihen 
a pápa egy óra hosszat, mire az Oltáriszentség kápol-
nájába megy és szent olvasót imádkozik. Négy órakor 
a szolgálatot teljesítő kamarással a harmadik emeleti 
loggiákba, a múzeumokba és galériákba megy járkálni. 
Visszatérvén magánkönyvtárában újságot és újságokból 
kivágott albumot olvas. Fél hat órától nyolcig, néha 
tovább is, O szentsége Íróasztalánál dolgozik. Estebéd 
kilenc órakor van és az többnyire csak két tojás és 
csekély bor. Egy további órát szentel O szentsége a 
nővéreivel való beszélgetésnek, a mikor esti újságokba 
pillant be O szentsége. Közben-közben ilyenkor a titkos 
káplánok az alamizsnákról tesznek O szentségének je-
lentést. Alvószobájába O szentsége csak tizenegy óra 
tájban vonul. Ez X. Pius pápa napirendje. 

* 

Würzburg. Egyetemi tanári szék betöltése — az 
érdemesebb mellőzésével, mert katholikus s az érdemet-
lenebb kinevezésével, mert protestáns. így történt. 
A classica philologia és paedagogia tanszékének betöl-
téséről volt a szó, a mely a katholikus vallású Gras-
bergér halálával üresedett meg több évvel ezelőtt. Akkor 
1903-ban dr. Boll «vad liberális» könyvtár-őrrel akarták 
betölteni ezt a tanszéket, a melyről katholikus theolo-
gusok is szoktak paedagogiát hallgatni. Bajorország 
katholikusainak hangos, erős tiltakozása a tervet meg-
hiúsította. Most egyszerre mi történt? A kinevezésnél 
mellőzték Kennert, a ki ezt a szakot már 1900. óta, 
mint rendkívüli tanár nagy hallgatóság előtt, tehát 
nagy hatással adja elő és kineveztek Münchenből egy 
gimnáziumi tanárt, Stählint, a ki főiskolán még ma-
gántanár se lehetett. Miért ? Mert a mellőzött buzgó 
katholikus, vagyis a szabadelvű tanároknak nem tet-
szik. Ennélfogva a miniszter a szabadelvű tanárok 
előtt meghódolt. Ennek az esetnek alkalmából a «Mün-
chener Tagblatt»-ban a következő jellemző nyilatkozat 
jelent meg : «így folynak a dolgok a katholikus Bajor-
országban, a hol alig juthat katholikus a maga helyére, 
akár egyetemi tanárságról, akár kis leányokat kötni 
tanító mesternők állásáról legyen a szó». 

* 

Baltimore. X. Pius pápa levele Gibbons bibornok-
hoz. Mi van benne, megmondja a szövege, a mint 
következik : 

Szeretett Fiunk, üdv, és apostoli áldás. 
Minthogy buzgón törekszünk minden lehető mó-

don hozzájárulni az egyház haladásához a nemzetek 
körében, nagv örömünkre szolgált annak a hire, hogy 
az amerikai Egyesült-Államokban napról-napra növek-
szik azoknak a száma, kiket egyre élénkebben vonz a 
kath. egyház tanainak tanulmányozása buzgó hittérítők-
nek, kivált azoknak munkálkodása alapján,1 kik a 
washingtoni (katholikus) tudomány-egyetem «Apostoli 
Missióbázban» (Apostolic Mission House) nevelkednek. 

E misszionáriusok vagyis hittérítőknek áldásos 
1 Mikor fog egy pápa ilyesmiről szólhatni Magyarországra 

vonatkozólag. 

működésében főleg két dolog nyerte meg teljes helyes-
lésünket : első az, hogy a misszionáriusoknak a külön-
féle egyházmegyékben megtelepedett csoportjai közvetle-
nül az illető egyházmegye főpásztoránák vannak alá-
rendelve s így ezeknek felügyelete és vezetése alatt hir-
detik a hit tanait, nemcsak katholikusoknak, hanem nem 
katholikusoknak is. Másodszor tetszik nekünk az, hogy 
prédikációjukban kerülik az érdességet s nem töreksze-
nek másra, mint arra, hogy a kath. tant a maga igaz-
ságában és teljességében fejtsék ki, a mely eljárás leg-
könnyebben megnyitja az igaz hit kapuit a nem katho-
likusok előtt. Mei't nagy az igazság vonzó ereje és hogy 
azt megszeressék az emberek, elég ha azt az emberek-
kel a maga benső valóságában megismertetjük. 

Ebből kifolyólag, ezek a buzgó misszionáriusok 
vegyék tudomásul, hogy munkásságuk és annak mód-
szere teljesen megfelel az Apostoli szék óhajainak és 
reményeinek s azért helyeslésünknek e nyilvánításából 
erőt merítve, folytassák munkájukat, mindig szem előtt 
tartva azt, hogy buzgóságukat Mi és az Egyház helye-
seljük, hogy így az ő missziói működésük valamennyi 
egyházmegyére kiterjedjen és minden egyházmegyében 
szaporodjék. Isten gyarapodást fog adni a vetésre, me-
lyet ők az Úr mezején annyi buzgósággal teljesítenek. 
Jutalmazni fogja a hű munkások munkáját itt a földön 
bő aratással, a más világon pedig az örök élettel. 

Az isteni áldások kezességeül stb. X. Pius. 
* 

Canton. (Kina.JMgr. Méret cantoni püspök leveléből, 
melyet folyó évi augusztus 16-án a párisi «Univers»-nek 
írt, közöljük a következő részletet. Rövid, de sokat, 
mondó és sejtető. 

Nyolc napja — így ír — hogy ebben a kedves vá-
rosban itthon vagyok s el kell mondanom önnek, szer-
kesztő úr, a hatásokat, melyeket 15 hónapi távollét után 
az itt végbement változások láttára éreztem. De ez igen 
hosszúvá tenné a levelemet. Azért legyen elég egyszer-
smindenkorra megállapítanom részemről is, hogy — 
mindenütt jó, a hol jó, de mégis csak legjobb otthon. 
Itt nálunk ebben az öreg Kinában, mindig igazán előre 
haladunk. Nagy és nemes eszmék hódítanak itt tért és 
ez az ország szelid, igazságoss emberségessé kezd válni. 
Nem merem ugyan azt mondani, hogy kereszténnyé 
teszi magát, de azt legalább mondhatom, hogy kevély-
ségének és önzésének fogyasztásával készül az isteni 
kegyelem befogadására. Ez utóbbi hónapok alatt, rette-
netes vizáradás és a taifun csapásai után, alkalmunk 
volt a művelt és jómódú osztályok buzgóságát csodálni, 
a szerencsétlenek javára megindított segítség szervezésé-
ben. Néhány nap alatt jótékony vásárt rendeztek be, 
a hol az alkirálylól kezdve, a ki pogány vallású tatár, 
a társadalom minden osztálya, keresztények, pogányok, 
muzulmánok, testvéri egyetértésben találkoztak az irgal-
masságnak érzetében és gyakorlásában. Hogy ha az 
alamizsna, a mint a költő mondja, édes huga az imád-
ságnak, kétséget nem szenved, hogy mindezek a nyo-
mor enyhítésére kinyújtott kezek, ezek a szerencsétle-
nek felé hajló gondos fejek, nem fogják visszautasítani 
a keresztvetést és meg fognak hajlani az irgalmas Meg-
váltó neve előtt. Megjegyzendő, hogy e jótékony vásár 
eszméje egyik misszionáriusomtól, Fourquet úrtól szár-
mazott, a ki székesegyházamnak keresztényeit telte meg 
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e vásár éltelő léikéivé, úgy hogy a 400.000 frank tiszta 
jövedelem az irgalmasság cselekedelének gyakorlására a 
francia missziónak köszönhető. Elég az hozzá, hogy 
győzött a keresztény felebaráti szeretet és a pogány 
önzés háttérbe szorult. így terjed itt az Isten országa. 

lviss: «Hittudományi Folyóirat.» 1908(111. füzet.) 
300 1. Ara, külön megrendelve, 5 korona, 

Ünnepi füzet, X. Pius pápa aranymiséje alkal-
mából. 

Lapozgatok benne s lelkem gyönyörűséggel telik el. 
Örülök neki, a mint mindig örülök azon, ha honfitársai-
mat a tudomány munkájában fáradozni látom. A ko-
moly, kutató, igazságot kereső s igazságokat megvilá-
gító munkában. S ha látom, hogy a régibb munkások 
még mindig friss erővel dolgoznak és melletük föltüne-
dezni látok új erőket, a jövő reményeit, többet és 
többet. 

Nagy dolog ez, a köznek érdeke. Ilyenek szaporo-
dásától telhetik meg ugyanis az élet eszmei tartalom-
mal, a mi többet ér, mint ha apró irigykedésekkel, 
hitvány ambíciókkal, alacsony vágyak zsibongásával 
teli ; ezektől úgy elcsunyul sokszor az élet, hogy nem is 
embernek való. 

Mindig a nagy nemzetek lebegnek szemeim előtt s 
azoknak az irodalomban megnyilatkozó szellemi szín-
vonala és habár tudom, hogy, különösen nyelvi elszi-
geteltségünknél fogva, mi soha sem is leszünk képesek 
elérni azt a szinvonalat, mégis meg vagyok győződve 
arról, hogy az eddiginél mindenesetre többet tehetnénk, 
magasabbra emelkedhetnénk e nemben, mert van hozzá 
való tehetségünk. Pedig a nemzetek kulturális nagysá-
gát — a szocializmusnak minden alaptalan ellenmondása 
dacára — eddig is a szellemi munka nagysága szerint 
mérték s ezután is eszerint fogják mérni. Mert ez az egye-
dül emberhez méltó s embernek megfelelő mérték. 

Többet tehetnénk, mondom, nemcsak a receptív, 
eszméket befogadó, terjesztő, hanem a produktív, esz-
méket termelő, fejlesztő munkában is. Volna hozzá 
tehetségünk. De ez a tehetség, tudja Isten, oly sokszor 
marad in poientia et non transit in actum. Hányszor 
találkozunk a társadalmi életben tanult, olvasott, ala-
pos szakszerű műveltséggel biró férfiakkal s ez a tudá-
suk ott reked a szobában, a társalgásban, a beszédben 
hangzik el, közkinccsé nem lesz soha — holt kincsnek 
marad, melyből senkinek semmi haszna. A papi osz-
tályban nagyon gyakori az ilyen jelenet, sajnos, leg-
többször csak a szalonokban íöllünedező jelenet, a 
közre alig van hatása, sőt a sok rejtett szellemi tőke 
dacára azon vettük észre magunkat, hogy nálunk 
proletároké lett az irodalom, kivált a napi sajtó. 

Egy tünet különösen nagyon gyakori nálunk, me-
lyet kénytelen vagyok alaposan megszólni, mely midőn 
egyeseknek használni látszik, mondom látszik, a ma-
gasabb érdekeknek fölötte árt s akadálya szellemi köz-
nívónk erőteljes emelkedésének. Majd itt, majd ott föl-
tűnik egy-egy szellemi munkára hivatott erő, dolgozik 
is egy ideig, magasabb reményekre jogosít. De csak-
hamar mi történik? Vagy a felsőbbség gondolja, hogy 
az illetőt már is jutalmazni kell, vagy, a mi még gya-
koribb, az illető maga gondolja ezt s fejébe veszi, hogy 

neki már is egy bizonyos állás kell s ha megkapta, 
vége a szellemi munkának is, talán épen akkor, midőn 
érettebb ésszel, épen a legalkalmasabb lenne annak 
folytatására. Sok nálunk ilyen félben maradt irodalmi 
munkás erő, elnyelte a morbus canonicus, vagy akár-
minek is hívják. 

Ez, tisztelt olvasóim, speciális magyar jelenség, 
melyre az illetőknek ugyan száz mentő okuk szokott 
lenni, de tény az, hogy ez nem jól van igy; tény, hogy 
magyar irodalmi és közéletünknek nem szobai böl-
csekre van szüksége, hanem tollat forgató s a nyilvá-
nosság terén működő férfiakra, mert különben a nem 
hivatottak lepik el a közéletel. 

Bocsánat, ha ilyen gondolatokat váltott ki belőlem 
Kiss János dr. kollégám jelen füzete, nem tehetek róla, 
de én már csak a régiek okos gondolkozását követem, 
a kik a jelen munkájában mindig a jövőnek, egy jobb 
jövőnek megalapozására is gondoltak s apró egyéni 
érdekek hajszolásába, mint manap történik, nem ful-
lasztották bele a közérdeket. 

Lapozgatva e füzetben, ismétlem, lelkem gyönyörű-
séggel telik el és pedig elsősorban azért, mert az idei 
egész irodalmi termelésünk egyik legfigyelemreméltóbb 
termékének nézem. Nemcsak a dolgozatok belső érté-
kénél, de, a mit külön kívánok kiemelni : az összesereg-
lett írók számánál fogva. Mindegyikük a legjobb tudá-
sát vitte az ünneplő pápának ajándékul, nem — a mai 
divat szerint — hevenyészve összetákolt, tárcastilusban 
összeütött, hanem komolyan meggondolt s gondosan 
kidolgozott értekezésében. Tizenheten vannak együtt, 
oly szám, a minővel egyhamar egyszerre még nem ta-
lálkoztam. É s . . . és egy régi kívánságot is beteljesítve 
látok: a hittudományi kar vezet! 

Mindezért telik el gyönyörűséggel a lelkem; végre, 
végre talán megmozdulunk, egyesülünk. . . ezt nevezem 
én ünnepnek ; ennél szebb megnyilatkozását a magyar 
tehetségnek, a magyar észnek és erőnek nem is kívá-
nom, azaz hogy mégis . . . ennél is szebbet kívánnék, 
de csak azt, ha ez a mostani megnyilatkozás az iroda-
lom művelésében valahogyan állandónak maradna, 
magyar egyházunk és magyar hazánk fokozódó dicső-
ségére ! 

Hogy micsoda tudományos értéket képvisel a füzet, 
elég egyszerűen rámutatni a dolgozatokra, melyek a 
következők : Prohászka : A philosophia perennisről. 
Breznay : Castigatio modernismi seu' modernismus 
slatera sanctuarii expensus (a Szentatyára való tekin-
tetből latinul írt dolgozat). Dudek : Kutatások a szent-
mise mint áldozat körül. Mihályfi : Az epiklézisről. 
Glattfelder: Tertullián Eucharistia-tana. Zubriczky: 
A «Te Péter vagy» szövegkritikája. Rézbányai: A pápa-
ság művelődéstörténeti jelentősége. Hölszky : Apis argu-
menlosa (Isten létének egyik érve igen szellemesen 
kidolgozva). Huber : A Messiás csillaga. Paluscsák : 
A hit titkai és az emberi elme. Rott: A tökéletes isteni 
szeretet indító okairól. Tauber : Királyaink egyházjogi 
kiváltságai. Walter : Vitorino iskolája Mantuában. 
Hanauer : A magyar polgári törvénykönyv tervezete és 
a keresztény erkölcstan. Acsay : A keresztény tanítás 
nevelő értéke. Kmoskó : Az elephantinei zsidók levele a 
jeruzsálemi perzsa helytartóhoz. Kiss: Az okról és az 
oksági elvről. Végül Kiss dr. ismertetései Prohászka, 
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Dudek, Kollányi és Várady ez idén megjelent mü-
veiről. 

Egész sorozata az érdekesnél-érdekesebb kérdések 
beható tárgyalásának, melyből tanulni lehet. Ezt neve-
zem ünnepnek ! Nálunk ugyanis traktákkal szokás vé-
gezni az ünnepélyeket, a miből senkinek semmi haszna. 
Hát az az ünneplési mód, ahogy e füzetben történik, 
amannál mindenesetre jobb, fölemelőbb és maradandó 
hatású. Nem fogyaszt anyagi tökét, de gyarapítja a 
szellemi tőkét, a mire nemzetünknek oly nagy szük-
sége van. Azért Kiss János dr.-nak ehhez a füzetéhez 
igazán gratulálunk. 

* 

Moral Instruct ion and Training in Schools . 
Report of an International Inquiry. Edited on 
Behalf of tlie Commitee by Prof. M. E. Sadler. 
1908. 

E cimen nagyjelentőségű kétkötetes munka hagyta 
el a napokban az angol sajtót. 

Az első kötet Nagy-Britanniára, a második a többi 
államokra vonatkozik. A munka az iskolai erkölcsi ne-
velés problémájára vet világot s magában foglalja az 
angol s Angolországon kívüli tanférfiaknak összegyűj-
tött véleményét, illetőleg válaszát arra a kérdésre: minő 
erkölcsi nevelésben részesítsük a tanulóifjúságot, hogy 
az lehetőleg kikerülje az erkölcsi tönkrejutás szomorú 
katasztrófáját ? 

A kezdeményezés főleg négy kiváló tanférfiú érdeme : 
Dr. Paton Nottingliamból, Harrold Johnson (az erkölcsi 
nevelés ligájának titkára), dr. Clifford Barnesból (Egye-
sült-Államok), végre : W. T. Stead. A vizsgálódás ered-
ményéről beszámoló mű szerkesztője M. E. Sadler, 
manchesteri egyetemi tanár, kinek magának is a neve-
lés története képezi szakmáját. 

A beszámoló két kötet másutt föl nem található 
tanulságoknak valóságos kincsesbányája s azért kívána-
tos, hogy sok szülő, tanító, szociális reformer kezébe 
kerüljön ; a parlamentben pedig föl se lenne szabad 
szólalni a nevelés problémája dolgában olyan képviselő-
nek, a ki ezt a két kötetet át nem tanulmányozta. 

Mit tartalmaz ez az ezer oldal magában ? Gyakor-
lott tanférfiak Ítéletét tárja elénk azon eszközökre vonat-
kozólag, melyekkel erősítni lehetne az erkölcsi eszmé-
nyek befolyását az egyéni magaviseletre és a nemzeti 
életre. Sadler tanár azt mondja továbbá, hogy a tudo-
mányok alkalmazása az ipar és a közigazgatás minden 
ágában arra készteti a közületeket, hogy megnöveljék for-
rásaikat, melyekből a gyakorlott szellemi erők származ-
nak. Egész sereg új szakiskola felállítása válik szüksé-
gessé. Ámde a gondolat ugyanazon iránya, a mely 
hangsúlyozza az iskolák állal nyújtott szolgálatokat, 
elvezet egyszersmind azon igazság világosabb fölismeré-
séhez is, hogy jó otthonok, bölcs szülei gond (főleg 
anyai gond) szükséges tényezői a nemzeti nevelésnek 
s hogy a nevelés folyamata nem hogy be lenne fejezve 
az iskolai neveléssel, de sőt jó vagy rossz véget a sze-
rint ér, a milyenek a körülményei és a milyen a befolyása 
az illető egyén kenyérkereső foglalkozásának az ő jel-
lemére. Az otthon és a foglalkozás tehát főfontosságúak 
az erkölcsi fejlődésben. Sadler tanár azt mondja, hogy 
az erkölcsi nevelés kérdése a modern nevelési probléma 
lelke. Ha ezt elhanyagoljuk, veszedelemben forog az 

egész nevelés. Gazdasági és társadalmi változások, űj 
ismeretek, új eszmék előnyomulása, régi hagyományok 
meggyengülése, meggyőződés és szokások korlátainak 
ledölese az iskolára előreláthatatlan felelősség terhét 
vetették. 

De a könyvben található jelentések semmi okot 
nem adnak arra, hogy a válságot lehangoltan szemlél-
jük. Hangjuk reménnyel teljes és biztató. Azt bizonyít-
ják, hogy a tanítók mindenütt küzdenek föladatuk ne-
hézségeivel, hogy a tapasztalat igazolja sokak erős hitét 
a nevelés erkölcsi erejében, ha tudnillik az kifejtheti 
kellő befolyását kedvező körülmények között; hogy 
minél jobban megvilágítjuk a probléma fontosságát, 
annál több segítséget, gvámolítást kap az iskolai nevelés 
a közönség részéről... Mert az iskola csak egy ténye-
zője az erkölcsi nevelésnek. A gyermekek gondozása a 
gyermekség első éveiben, midőn először jönnek létre 
bizonyos szokások, készségek, hajlandóságok, a legrit-
kább esetben képezi az iskola föladatát. Az iskola mun-
kája sohasem léphet a jó otthon jellemalakító munkája 
helyébe. Azonban természetesen az iskolának is kell 
erkölcsi neveléssel foglalkozni. Gyakorlatilag ez a kér-
dés : hogy lehet az iskolai erkölcsi nevelést hathatóssá, 
befolyásossá tenni a magaviseletre és jellemre ? 

A mit keresnünk kell, az nemcsak megfelelőbb 
erkölcsi oktatás és nevelés általában, hanem az erkölcsi 
elveknek közvetetlenebb alkalmazása az élet köteles-
ségeire a modern viszonyok között, továbbá a polgári 
kötelességekre, a mennyiben valaki valamely közület 
tagja, főkép ha az olyan közület, mint a mienk, a mely-
nek boldogulása versenyző ipar és kereskedelemtől függ. 
A jellem és elv értéke csak egy erkölcsi és társadalmi 
eszmény világánál Ítélhető meg. Csak ez az utóbbi hatá-
rozhatja meg ítéletünket arra nézve, hogy minő jellem-
tipusok jók s minő elvalkalmazások üdvösek. 

Az érdekes könyv azt is megvitatja, milyen mód-
szerrel segíthetnék elő az iskolák leghatásosabban a jel-
lem alakulását. . . «Valamennyi tanférfiú tapasztalata a 
mellett szól, hogy egy jó jellem fejlődése bonyolult fo-
lyamat, magában foglalva az érzés helyes irányítását, 
az akarat szilárdítását s a kötelesség eszménj'ének tiszta 
átértését. Ilyen fokozatos és kényes folyamatban vezér-
elvünk gyanánt egy formula nem lehet elég. A legtöbb 
tanférfi, kiknek véleménye közölve van, meg van győ-
ződve arról, hogy a leghatalmasabb erő az erkölcsi 
nevelésben — a tanító személyisége, legyen bár a ki oktat, 
szülő, vagy tanító a szó szoros értelmében, vagy feljebb-
való, vagy idősebb társ otthon, az iskolában vagy az 
üzletben. A tanító személyiségén kívül jelentékeny 
tényező az erkölcsi nevelésben, ha tudnillik egészséges 
és lelkesítő, az iskola testületi élete. Nagyfontosságú a 
tanított tárgyak mineműsége is. Fölvetették azt a kér-
dést is, az iskolai munka mely részének van legnagyobb 
befolyása e jellemre? Legtöbben az irodalom jellem-
képző erejét emelik ki a biblia megfelelő tanulmányo-
zása után. (Első helyen tehát a biblia, a szentírás áll!) 
Az irodalom után legtöbben vagy a történelmet vagy a 
matematikát, vagy pedig a természetrajzot helyezik. 
Sokan kiemelik a jó zene, különösen az ének erkölcsi 
befolyását. A rajz és egyéb kézügyesség szintén fontosak 
ebből, valamint egyéb szempontokból i s . . . 

A mi Nagy-Britanniát illeti, a tanügyi bizottság át 
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van ha tva attól a komoly meggyőződéstől, a mely egyéb-
i ránt a tan í tók és főleg a t an í tónők nagy részének is 
sa já t ja , elemi úgy mint egyéb i skolákban , hogy a val-
lástanítás mily hatalmas eszköze a magas eszményü erkölcsi 
nevelésnek s hogy mily közvetlenül érinti az a maga -
viselet rugóit . Azt is hangsúlyozza a bizottság, hogy az 
elemi i sko l ákban löbb figyelmet kell fordítani az erkölcsi 
nevelésre s a személyes köte lmek pon tos magyaráza tá ra . 
Az összes nyi lvános elemi i sko lákban he tenk in t leg-
a lább egy órát kellene fordí tani a személyes, t á r sada lmi 
és polgári kötelességek e lőadására , a lka lmas pé ldákka l 
világítva meg azokat a szentírásból, egyéb vallásos ira-
tokból , kö l temények és életrajzokból.» 

Ez u tóbbi sorokat a j á n l j u k a mi tanügyi köre ink 
figyelmébe, szemben azok véleményével, kik a szabad-
gondola t örve alat t «ki a papokka l az iskolából»-féle 
i ldomos jelszóval az erkölcsi nevelés l egha ta lmasabb 
tényezőjét a k a r j á k e lnémí tan i . Némethy Gyula dr. 

Természettudományi levelek-
éi. 

Kedves Barátom ! Az ember származásának kér-
désébe bocsátkozva, elsősorban a tapasztalatra s az 
itten legilletékesebb tájékozást nyújtani képes tudo-
mányra, a palaeontologiára utaltam. Ép a minap 
nyilatkozott hasonló értelemben Klaatsch egyetemi 
tanár, ki a német természettudósok és orvosok ezidei 
kölni vándorgyűlésén tartott előadást az ősember 
alkatáról és jelleméről. Megbeszélte az eddigi lele-
teket a neandervölgyi koponyától a krapinai fej-
csontig s oda következtetett, hogy mai ismereteink 
alapján a primitív embert nem szabad állatias lénynek 
tekintenünk. 

Az, ismétlem, a főbaja a származástannak, ha 
az emberre alkalmazzuk, hogy a leletek nem támo-
gatják. Míg az állat- és növénymaradványokon bizo-
nyos fokozatos fejlődés észrevehető, az ember egész 
a tertiär-korszakig, a midőn első nyomaival talál-
kozunk, mindig valóságos emberként jelentkezik. 
Olyan maradványaiban, csontleleteiben, mint a mai 
ember. Nagy különbség ez az állat- és növényvilággal 
szemben s természetesen a származástannak ily 
irányú — az embert is befoglaló — kiterjesztésére 
nézve erős előítéletet képez. Mert hát az mégis csak 
különös, hogy ha az ember állati fejlődés és mi ennek 
kétségtelen nyomaival mégsem találkozunk az ős-
rétegekben ! 

Azért nagy félreértés azt állítani, hogy a keresz-
tény csupán azért ellenkezik a származástannak az 
emberre való alkalmazásával, illetőleg az embernek 
a közös fejlődési menetbe való befoglalásával, mivel-
hogy a biblia az embert közvetetlen isteni teremtés 
művének mondja . Nem így áll a dolog. Az első 
nehézség e tekintetben magában az elméletben, a 
származástanban foglaltatik, mivelhogy nincs beiga-
zolva. Ime az imént említettem, hogy a palaeonto-
logia nem támogatja. De a többi érveknél is szembe-
tűnő a védők erőlködése az elmélet érdekében s az 

a nagyfokú animozitás, ahogy a meggyőződés tudatá-
ban valamit állító tudomány nem szokott eljárni. 
Tehát nem kell valakinek épen a bibliára gondolnia, 
ha a származástant ily értelemben készpénznek el-
fogadni nem akarja, mivel a bizonyítékok elégtelensége 
folytán is mondha t j a : vár junk még egy kicsit, mi-
után itt kiforratlan kérdéssel állunk szemben ! 

S ezt jó lesz megjegyeznie, kedves barátom, mert 
sok nem gondolkozó ember csak azért is hajlik 
ebhez az elmélethez, kivált a Haeckelék deklamálása 
alatt, mivel más álláspontnak tartja, mint a bibliáét. 
Ez helytelen eljárás. Eltekinthet ugyanis valaki akár 
teljesen a bibliától, ez a tan azért mégsem lesz 
erősebb, mivel magában véve gyenge, miután a ter-
mészettudományi érvei gyengék. 

Az ember állati származásának a tana t. i. tel-
jesen a mai emberi és a mai állati szervezet össze-
hasonlításán alapszik. «A származástan, írja Gorka, 
nem teljesen közvetlen megfigyelésen alapszik.» Ter-
mészetes, mert embert közvetlenül csak embertől 
látunk származni s azonfelül hozzátehetjük Klaatsch-al: 
eddigi ismereteink szerint a primitiv embert sem 
szabad állatias lénynek tekinteni. Tehát se a jelen-
ben, se a leletekkel támogatott múltban az ember 
állati származásáról nincs semmi tapasztalatunk, a mi 
pedig kissé máskép áll a növény- és állatvilágra nézve. 

Hogy miben áll már most az a jelenben történő 
megfigyelés, melyre a származástan támaszkodik, el-
mondja Gorka: «A származástannal a legszorosabb 
kapcsolatban áll az ember származásának és a ter-
mészetben való helyzetének kérdése. Csupán azt 
kell kimutatnunk (gondolja Gorka), vájjon az ember 
szervezete az állatok szervezetéhez kapcsolódik-e 
vagy nem; az eredmény mindkét esetben világos-
ságot vet az ember származására és a természetben 
elfoglalt helyére. Ha az ember szervezete az álla-
tokéhoz kapcsolódik, akkor a származástan tételei 
az emberre is érvényesek; következésképen az ember 
rokonságban áll az állatokkal s származása termé-
szetes fejlődésnek eredménye. IIa ellenben az ember 
szervezete lényegesen eltér az állatokétól, akkor a 
származástan tételei nem érvényesek reá ; követke-
zésképen a földön rokonsága nincsen s származása 
természetfölötti». (Az ember 44. 1.) 

S ezt mondva, nyomban nekitámad a keresz-
ténységnek. Az ilyen eljárást nem Darwintól, hanem 
Haeckeltől tanulta s egyáltalán nem nyúj t ja a komoly 
természettudósnak a képét, a kit csak a saját tételé-
nek a bizonyítása elfoglal. De továbbá azt sem értem, 
miért haragszik Gorka annyira az emberekre, hogy 
az élő lények között oly magasra tartják magukat, 
mikor tényleg az ember a lények között a leg-
kiválóbb s valósággal — mint tapasztaljuk — ő ural-
kodik a természeten. Avagy talán ez sem igaz ? 
Annyira igaz, hogy ennek a tagadásával az embert 
ugyan nem viszi közelebb az állathoz, mert ezt 
senki sem hiszi el neki. 
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De m a r a d j u n k csak a bizonyítási módszernél. 
Az ember állati származását tehát, Gorka szerint, 
csak közvetve lehet bizonyítani, a mai észleletekből, 
illetőleg a mai összehasonlitások alapján. Ez annyi, 
mint hogy az ember állati származására egyenes bizo-
nyíték nincs, nincs őslénytani bizonyíték se. Engem 
azonban ez az állítás ki nem elégít, előttem ez fontos 
hiányt jelent. Nem tudok ezen oly könnyen átsur-
ranni, mint Gorka. A mi ugyanis a természet ölében 
végbemegy, a mi, mint m o n d j a : «évmilliókra vissza-
nyúló természetes erők vezérelte fej lődésnek ered-
ménye», annak lehetetlen, hogy a természetben valami 
nyoma nem marad t volna, ha az a fejlődés benne 
megtörtént. 

Hogy nemcsak nekem üt ez szeget a fejembe, 
hanem Gorkának is, abból következtetem, hogy el-
méletének fogyatékosságát érezvén, odaakaszt ja a 
Copernicus-elmélet nyakába, min tha ez is csak afféle 
erősségeken nyugodnék, mint az emberi származástan. 
«A származástan — úgymond — épúgy, mint a 
Copernicus-Keppler-féle tan, nem teljesen közvetlen 
megfigyelésen alapszik, hanem mindkettő az egyes 
megfigyelések hosszú sorozatából vont végkövetkez-
tetések eredménye». Az az «épúgy» egy kicsit nem 
úgy van. Az égitestek pályái és keringésük közve-
tetlenül megfigyelhetők, a mint Keppler Hradsinban 
távcsövét Marsnak nekiszegezve alapította meg tör-
vényeit s egyáltalán az égitestek maguk-magukat 
magyarázták, nem volt szükség analógiákra, amint-
hogy ilyeneket az égitesteknél nincs is hol keresni. 
Ily módon tehát a közvetlen bizonyítás h iányát a 
származástannál menteni nem lehet, kivált lia meg-
gondoljuk, amit Entz dr.-tól hallottunk, hogy az 
améba, az őslény, mely «az emberhez vezető fejlődés 
kezdőpontjául» tekintendő, ma is megvan mo-
csarainkban s az ember előzetes állati fejlődési fokai-
ból mégsem találunk semmit. Hogy lehet ez, ha a 
fejlődés csakugyan végbement? 

Gorkát sem hagyja ez a tényállás nyugodni s 
annak dacára, hogy értekezése első felében uj jong 
a közvetett bizonyítás szerinte fényes eredményein, az 
értekezés második felében mégis előveszi a palaento-
logiát is s csodálatosképen talál benne adatokat az 
ember eredeti állati volta mellett. Úgy látom azon-
ban, csak a Haeckel-féle akarnokokra hivatkozhatik, 
a kik az elmélet érdekében, ha kell, a napot is le-
tagadják az égről, mert hát ők szörnyen elfogulat-
lanok. Dudek. 

II. Budapest. Quintus az angol erkölcsvédők kongresz-
szusa alkalmából elmélkedik a mai etikai tanokon, látja a 
zűrzavart és bevallja, hogy nem tudja, mit kelljen állítani az 
eldobott régi erkölcsi alap helyére. «Jó, jó — így ír - látom, 
hogy a világ régi erkölcsi rendje megsántult. Ertem az új 
eszméket, tetszenek is. De vigyen el engem az ördög, ha 
tudom, hogy mi az a legfőbb cél és szabály, mi az az erkölcsi 
alap, a mi szerint egymás felfalása nélkül élni fogunk mi vagy 
a gyermekeink, lia a régit egészen felrugtuk!» Hát így van 

ez ; rombolnak ma sokan, mert ez könnyebb, de nem építe-
nek, mivel ez nehezebb, ebből pedig baj lesz. 

Yr. Budapest. Elemi dolog, hogy az a hitoktató nem 
maradhat tovább állásában. Paphiány esetén alkalmaztak már 
nálunk egykor ú. n. licentiátusokal, jóravaló világi férfiakat, 
ma is így lehetne segíteni a hitoktatáson, ha kellő papi 
személy nem áll rendelkezésre. 

Cz. Nagy-Divény. A pálya kezdetén kivált, de azután 
is a mi pályánkon mindig lélektani szükség a komoly tanul-
mány és egy jó barát, akivel legalább lietenkint egyszer esz-
mét cserélve, a köznapiság koptató árja között lelke idealiz-
musát úgy ahogy megőrizheti. Ez a jó barát mindenesetre 
egy komoly folyóirat is lehet. Tetszik nekem, nem mivel 
épen a Religióra gondolt, de mivel ön is így gondolkozik. 

P. Dombóvár. A régi kongresszusi ismerőst tehát meg-
találta végre az elismerés jutalma. Örülök rajta, hogy nem-
csak én ismerem derék embernek, olyannak, a ki hü elveihez. 

H. Szalmái-. Autonoiniánk ügye ismét vajúdik, annak 
dacára, hogy kultuszminiszterünk egész ambícióját helyezi 
belé s a püspöki kar támogatja. Csodálatos dolog az a ma-
gasabb politika, csak a ki közelről nézhet beléje, látja, mi-
féle természetű akadályokkal kell sokszor a legjobb szán-
déknak is megküzdenie, vagy rajtuk megakadnia. A mi nekünk 
itt lenn sokszor egészen világos, az ott fenn nem egyszer 
felhőkbe van burkolva. Talán, talán tavasszal kerül ismét 
szóba, hogy aztán ismét tovább vajúdjék. Én így látom a 
helyzetet ma. 

1). E{jer. Botrányos dolog, a mi azokkal a papi vég-
rendeletekkel történik. Miért is nem intézkednek életükben, 
a kiknek van valami adnivalójuk ? Hisz nálunk nem egy 
rokon (nem egyszer az idegennél is rosszabb indulatu fajta) 
csak a papbácsikra vadász életében, s haláluk után is tá-
madva tiszteli. Az egyházi pénz fontos közcélokat van hivatva 
szolgálni, ott a sajtó s sok egyéb ; miért is hagyják azt pré-
dára, heverni, haláluk után ? Nem okultak még eléggé csak a 
legújabb eseteken is ? 

T. Debrecen. Gratulálok a reformátusoknak, hogy fő-
pásztorukká Erőss Lajos tanárt választották. Apologetikája 
révén ismerkedtem meg vele s azóta becsülöm ; mert komoly 
és tanult keresztény férfiúnak tartom s úgy érzem, van benne 
valami Tompa Mihály szelid lelkületéből. Ez kell ma a ma-
gyarnak : egymás megértése és nem széthúzás, a főpásztor-
ban pedig a hivek oktatása és nem a duhaj legényekhez illő 
lcsipuskázás a szomszédra. Valamint kath. püspöktől még 
senki sem hallotta, hogy kiállva a fórumra, ócsárolja a pro-
testánsokat, úgy bizonyára Erőss Lajos főpásztori működése 
sem fog ilyesmiben kimerülni, hanem működésének egyháza 
hitélete emelésére vonatkozó fontos tartalma leszen. Tanult 
fejtől csak ilyesmit lehet várni. 

TARTALOM. A hittudományi kar üdvözlő fel-
irata X. Pius pápához. — Az Isten eszméjének hatása 
az egyénre. Vári Kálmán-tói. — Az Oltáriszentség tor-
mája és a görög epiclesis. I. Rusznák Miklós dr.-tól. — 
A keresztények üldözése Nero alatt. VI. Lukcsics József 
dr.-tól. (Vége.) — Flinders Petrie kutatásai a Szinai 
félszigeten. VII. Kmoskó Mihály dr.-tól. — Egyházi világ-
krónika. —y— /a-tól. — Irodalom. Kiss : Hittudományi 
Folyóirat-a. (III. füzet.) — Sadler: Moral Instruction. 
Némethi/ Gyula dr.-tól. — Természettudományi levelek. 
XVI. Dudektől. — Telefon. 

Liiptulajdoiios és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stepliancnm nyomda r. I. Iiiidapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

X. Pius pápa válasza a hittudományi karnak-
No 32723. Dal Vaticano 12 Octobris 1908. 

Illustrissime Domine. 
Litteris, quas nuper ob diem faustum feli-

cem sacerdotii natalem tu conlegaeque tui Summo 
Pontifici porrigebatis, variae eaedemque nobi-
lissimae recensebantur causae, quamobrem Ordo 
vester insignis se cum Romano Pontiíice con-
iunctissimum esse proíitetur. Itaque baud fieri 
poterat, quin litterae ipsae Ilium suaviter affice-
rent, Quem in Ecclesia regenda haec praecipua 
tangit cura ac singulare urget studium, ut Aca-
demiae non modo ab erroribus immunes ser-
ventur, sed etiam quae tradunt, ea Apostolicis 
documentis plane cohaereant. Proposita igitur 
vestra et filialis pietatis sensus Sanctissimus 
Pater peramanter prosequitur impenseque pre-
catur, ut laboribus vestris benignus et propi-
tius adspiret Deus. Interea pignus benevolentiae 
Suae, Benedictionem Apostolicam tibi et Con-
legis tuis ex animo impertit. 

Hanc ego occasionem libenter nanciscor, 
ut studium meum confirmem, c{uo sum 

Tibi 
Addictissimus 

R. Card. Merrg del Val. 
Illmo Domino Dno Ioanni 

Dudek, Decano Doctorum Decu-
rialium Sacrae Theologiae tra-
dendae Budapestinum. 

A tudomány eszményi értéke. d.) 
Beszéd, mellyel Dudek János dr. hittudománykari dékán az 

1908/9. egyetemi tanévet megnyitotta. 

Tisztelt Egyetemi Polgároki 
Hagyományos szokása tudományegyetemünknek, 

hogy az új tanév megnyitásakor a Rector Magni-
ficust adó kar dékánja beszél az ifjúsághoz. Midőn 
ebbeli minőségemben e tekintélyes helyről intézem 
önökhöz szózatomat s mindenekelőtt az universitas 

magis t rorum nevében baráti szívvel üdvözlöm, e szent 
falak ihletik lelkemet, hogy mint az a lkalomnak leg-
megfelelőbb tárgyról: a tudomány eszményi érté-
kéről és a megszerzéséhez szükséges lelki dispositiók-
ról beszéljek. 

Teszem ezt annál inkább, mivel közéleti föl-
fogásunk nem mindig helyes perspektívában mutat ja 
az i jóságnak a föladatot, melyet az Alma Mater 
nemzeti életünkben teljesít s a mely miatt önök fia-
talos kedvvel és magasra hivatott tettvággyal csar-
nokaiba gyülekeznek. 

Már pedig meggyőződésem szerint egyenesen a 
nemzeti érdek gondozása számába megyen amaz 
ideáloknak fennen hirdetése s az egyetemi ifjúság 
szemei elé való minél gyakoribb állítása, melyek mint 
nemzetfentartó erők a tudomány komoly művelésé-
ben rejlenek. 

Lássuk tehát közelebbről a helyzetet. 
A tudományegyetemi hallgató fontos hivatása: 

közvetetlenül a saját egyéni célja, közvetve pedig 
nagy nemzeti cél megvalósítása. Egyéni cél ja: az 
öntökéletesítés, az embert magasra emelő szellemi 
javakban való részesedés s mindazoknak a kuliurai 
eszközöknek megszerzése, melyek választolt élet-
pá lyájának minél tökéletesebb betöltésére képesítik. 
De hivatása egyúttal nagy nemzeti cél megvalósítása 
is; mert hiszen a nagy intelligens osztályoktól s 
nevezetesen a tudomány komoly művelőinek a 
számától függ rendszerint a nemzetek kulturális 
nagysága s az a szerep, melyet a népek nagy ver-
senyében elfoglalnak. A tudás, a szellemi képzettség 
színvonala tapasztalat szerint visszatükröződik a 
nemzeti élet összes mozzanata iban: az i rodalomban, 
a művészetben, a politikai és társadalmi intéz-
ményekben, sőt magában a köznapi éleiben is. Minél 
fejlettebb tehát valamely nemzet szellemi művelt-
sége, annál fejlettebbek ezek. 

Mindennek a szellemi képzésnek fejlesztője, irá-
nyítója pedig a tudományegyetem; ez vezeti be az 
arra hivatott if jút a tudományok hatalmas birodal-
mába, az mutat neki utat ma jdan a tudomány ön-
álló művelésére s a nemzet javára való értékesíté-
sére. S valóban itt végezték az alapvető munká t 
mindazok, kiket a tudományban vagy a közéletben 
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vezető alakoknak tisztelhetünk, a kik tehát azt, a mit 
ideálként emlegetek : a tudományszerzésnél az egyéni 
és a vele kapcsolatos nemzeti cél szem előtt tartá-
sát, nemcsak felfogták, de munkájukban meg is 
valósították. 

Ennek az ideálnak hangoztatása, valamint az 
ifjúsággal való helyes megértetése annál szükségesebb, 
mivel közéletünk sajátszerűen kúszált eszmeáram-
latai között a főiskolai tanulásnál az egyéni célt 
bizonyos anyagias fölfogással szokás félremagyarázni, 
a nemzeti célt meg egyszerűen kifelejteni. 

Tisztelt Egyetemi Polgárok ! Lelkem egész meg-
győződésével óvom önöket az ilyen tévedéstől. Soha 
sem lesz komoly művelője a tudománynak, de még 
az intelligens emberhez illő komoly tudásra sem fog 
igaz értelemben törekedni soha, a ki az egyetemre 
lépve, egész tevékenysége céljának csupán az ok-
levél megszerzésével já ró qualificaliót tekinti s ebben 
is csupán bizonyos úribb megélhetés eszközét keresi. 
A ki ilyen szándékkal fog egyetemi tanulmányaihoz, 
az már meghódolt ama mindig csalódással végződő 
téves fölfogásnak, hogy a mint fiatal korában kevésre 
becsüli a tudás ideális oldalait: a tudomány szerzé-
sével járó lelki gyönyört, az igazság fölismeréséből 
fakadó lelki megnyugvást; úgy és pedig a saját 
véghetetlen kárára, magát az életet sem fogja tudni 
ideálisan fölfogni soha. Embernek nem való önzés-
sel kezdi pályáját s így előreláthatólag önzés lesz 
vezető eszméje az életben is, már pedig Eötvös 
«Karthauzi»-jának tapasztalattal igazolt tanúsága sze-
r int : az önzőnek nincs vigasztalása e földön. 

Midőn azonban a tudmánymüveléssel kapcsolatos 
egyéni célt ilyen ideális magaslatról tekintem, nem 
az egyoldalúságnak akarok szószólója lenni; mivel 
jól tudom, hogy a tudományos fölkészültség bizo-
nyos pályákra is képesít s ennek folytán a megél-
hetés ezközeit is biztosítja. Ép azért nem úgy kívá-
nom érteni szavaimat, hogy a studiumát végző egye-
temi polgár ezt az egyéni szempontot teljesen figyel-
men kívül hagyja. A mit hangsúlyozni akarok s önök-
ben meggyőződéssé érlelni, az annak a számbavé-
tele, hogy a tudományos minősítéssel já ró esetleges 
anyagi előnyök még nem minden, a miért tanulni 
érdemes és pedig azon egyszerű oknál fogva, mivel a 
tudomány azon eszményi javak közül való, melyeknek 
nincs anyagi egyenértékűje, melyek messze fölül ál-
lanak az anyagon s kevesebb anyagi eszköz mellett 
is képesek boldogítani az embert. Vörösmarty, Petőfi, 
Tompa, Eötvös József s annyian mások legnagyobb-
jaink közül szegény emberek voltak; szegények, de 
nem szerencsétlenek, mivel nemcsak kenyérből él 
az ember. 

Tisztelt Barátaim ! a kik itt az Alma Mater köré 
sorakoznak s mint ilyenek egykor nemzetünk szel-
lemi javainak gyarapítására vannak hivatva, ha itt-
olt ellenkező példákon akad is meg szemük, ne néz-
zék tehát a tudományt üzletszerű dolognak soha ; 

ne felejtkezzenek meg a nagy életigazságról, melyet 
Vörösmarty oly gyönyörűen kifejez: 

Mi az, mi embert boldoggá tehetne ? 
Kincs? h í r? gyönyör? Legyen bár mint özön, 
A telhetetlen elmerülhet benne, 
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm. 
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket, 
A látni vágyó napba nem tekint; 
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget: 
Csak a szerénynek nem hoz vágya kint. 

(A merengőhöz.] 

A ki tehát mindjár t pályája kezdetén így is-
meri föl a tudományszerzéssel j á ró egyéni célját, a 
ki ilyen magasra értékeli a tudmányt s ilyen ér-
telemben igyekszik is annak megszerzésére : az az 
emberek nemesebb részéhez tartozik, mivel van ér-
zéke a magasabb szellemi javak iránt. Annak az il-
lusióit megtépheti egykor az élet prózája, szegény 
embernek is maradhat, de boldogtalannak nem fogja 
magát érezni soha. 

A tanulás egyéni céljának ilyetén ideális föl-
fogása pedig egyenesen odairányít az Alma Mater 
által szolgált második cél : a tudomány által előmoz-
dítandó nemzeti cél felé. A kik e szent csarnokok 
közé lépve nem felejtik, hogy egyéni boldogulásukon 
felül a tudomány birlalása magában véve is fölemelő 
s nagy java az embernek, azok már szolgálatában 
állanak a nagy nemzeti célnak is, mivel az ilyenek 
sorából szokott fejlődni a nemzet igaz diszét képező 
intelligencia és szoktak fejlődni nemzetük hírnevét 
gyarapító tudósok. 

Ez pedig, Uraim ! nálunk, magyar nemzetnél, 
vajmi főbenjáró egy szempont, melynek súlyát akkor 
érezzük különösen, ha hazánk határait elhagyva, a 
külföldi nagy nemzetek körébe lépünk, ha azok szel-
lemi életét vizsgáljuk s lia abból a perspektívából 
pillantunk ide hazafelé. Azt hiszem, nem túlozok, ha 
azt állítom, hogy a tudomány önálló művelésében 
még nagyot kell haladnunk, ha a nagy nemzeteket 
megközelíteni akarjuk. Tudom, hogy e tekintetben 
nehéz a mi helyzetünk. Nem hiányzik bennünk a 
tudományművelésre alkalmas tehetség, mint ezt már 
a XVIII. század végén oly szépen és behatóan fej-
tegette Kármán József «A nemzet csinosodásáról» írt 
tanulmányában. De azok a bizonyos kedvező külső 
körülmények, a minők a nemzeti nyelv elterjedé-
sének nagy köre, ennek megfelelően az ily nyelvű 
irodalmi termékek fogyasztóinak nagy száma, iro-
dalmi mult s annak traditiói, melyek mind oly elő-
mozdítólag befolynak a tudomány művelésére s a 
nagy kulturnemzeleknél tényleg megtalálhatók, nekünk 
jóformán teljesen hiányzanak. Magyar nyelven írt, 
mégoly tudományos értékű műnek, épen nyelve 
miatt, ugyan milyen lehet a kelendősége ? Még e sok 
nemzetiségű hazában magában is bizony csak korlátolt. 

Ez mindenesetre szinte elháríthatatlan egy baj ; 
de a helyzetben rejlő eme nehézségek nem akadá-
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lyozhatnak meg abban, hogy tegyünk annyit, a 
mennyit csak tehetünk. Azért óhajtandó, hogy tudo-
mányegyetemünk hatása alatt minél nagyobb szám-
ban fejlődjenek ideális lelkek, a kik fölülemelkedve 
az említett nehézségeken, a művelt külföld előtt is 
számbavehető eredményeket mutassanak föl a tudo-
mány széles mezején. 

Eme kettős ideálnak, a tanulásban a helyesen 
fölfogott egyéni és a tőle elválaszthatatlan nemzeti 
célnak szemmeltartása ismétlem — az, a mit 
mint magyar professzor s mint a tudománynak mű-
velője önöknek, Fiatal Barátaim! különösen ajánlani 
akarok, oly célból, hogy az Alma Mater küszöbét 
átlépve, mindjár t kezdettől fogva élénk tudatában 
legyenek magasztos hivatásuknak. Ugyanis tiszta 
dolog előttem, hogy csak annyiban végzünk hasznos 
és a jövőnek gyümölcsöző munkát mi professzorok, 
a mennyiben hatásunk alatt, ezen ideálok szolgá-
latában, hallgatóink közül minél többen így fogják 
föl munkálkodásukat s ilyen gondolkozásban meg-
erősödve lépnek majd ki az életbe, emelvén annak 
erkölcsi színvonalát. 

Az Oltáriszentség formája és a görög epiclesis. 
(n.) 

3. Hozzájárul a hit által megvilágosított józan 
ész bizonyítéka. Aqu. szent Tamás és Lig. szent Alfonz 
szerint a szentségek lényeges alkotó elemeit maga 
Krisztus urunk alapította és jelölte meg. így tanítja 
ezt szent Tamás : «Ea, quae sunt de necessitate sac-
ramenti, ab ipso Christo instituta sunt, qui est Deus 
et homo».1 Lig. szent Alfonz az Oltáriszentség anya-
gára és formájára nézve érintett tanítást úgy adja 
elő, mint minden kétséget kizáró katholikus tant. 
«Quaeritur, an materiae et formae omnium sacramen-
torum fuerint a Christo Domino in specie determi-
natae. Certum est, Christum in specie déterminasse 
materiam et fo rmám: baptismi et eiicharistiae.»2 Ha 
tehát az Oltáriszentség lényeges alkotó elemeit, vagyis 
az anyagot és a formát maga Krisztus urunk jelölte 
meg és pedig nem általában, de «in specie», ez nem 
lehet más, mint a melyről a Szentírás szól, vagyis: 
«hoc est corpus meum, hie est sanguis meus». A Szent-
írás ugyanis semmi másról nem tesz említést, csak 
az érintett formáról. Az Oltáriszentség formája ezek 
alapján nem lehet más, mint tisztán Krisztus urunk 
szavai, mivel a mise-canon többi elemeit nem Krisz-

1 S. Thom. Summa Tlieol. p. 3. q. 64. art. 2. resp. ad 1. 
Cf. q. 60. art. 5. Resp. «Quia sanctilicatio hominis est in po-
testate Dei sanctiflcantis, non pertinet ad hominem suo 
iudicio assumere res, quibus sanctificetur ; sed hoc debet 
esse ex divina institutione determinatum ; et ideo in sacra-
mentis novae legis, quibus homines sanctificantur, secundum 
illud I. ad Cor. 6. abluti estis, sanctificati eslis, oportet uti 
rebus ex divina institutione determinatis.» 

a S. Alphons. de rig. 1. 6. ar. 12. 

tus urunk alapította, hanem a szertartás kellő körül-
írása végett az anyaszentegyház parancsolta. 

b) A consecratiót a pap nem a saját nevében 
végzi, hanem Krisztus urunk személyében, in per -
sona Christi. Ezt cselekedvén, azt kell tennie, a mit 
Krisztus tett, róla pedig a Szentírás csak annyit 
mond, hogy: «vevén a kenyere t . . . mondá : ez az én 
testem.» 

c j Az általános tanitás szerint a consecratio ket-
tős: a kenyér és a bor consecratiója, a Szentlélek-
hez intézett könyörgés azonban csak egy, minélfogva 
a transsubstantiatio formája, mint kettős, nem lehet 
más, mint Krisztus urunk szavai. 

d) Hozzájárul az állítás bizonyságának, valódi-
ságának érve. «Ez az én testem, ez az én vérem» sza-
vak Krisztus urunk nevében mondatván, valóságot kell 
kifejezniök, azt t. i., hogy az, a mit szemeink kenyér-
nek és bornak látnak, Krisztus urunk szent teste és 
vére, minélfogva az állítás valósulásának abban a 
pillanatban kell beállnia, a melyben elhangzottak a 
szavak, vagyis a kifejezés: ez az én testem, ez az én 
vérem, Krisztus urunk által adott erőnél fogva esz-
közlik a transsubstanliatiót magát.1 

A katholikus tanítás legfőbb érve végül az anya-
szentegyház állandó és folytonos tanitása. így tanítja 
ezt az ordinarium et universale Ecclesiae Cath. 
Magisterium per totum orbem diffusum, a mely 
ünnepélyes tanításnak praegnáns kifejezője a római 
catechismus, a mely a következőket foglalja magá-
ban : «Itaque a sanctis Evangelistis Matlhaeo el Luca, 
itemque ab Apostolo docemur, illám esse formám : 
Hoc est corpus meum. Scriptum est enim : Coenan-
tibus illis accepit Jesus panem, et benedixit, ac fre-
git, deditque discipulis suis, et dixit: Accipite et 
manducate, hoc est corpus meum. Quae quidem 
consecrationis forma cum a Christo Domino servata 
sit, ea perpetuo catholica Ecclesia usa es t . . . Cum 
praesertim ex illis Salvatoris verbis: Hoc facite in 
meam commemorat ionem (Luc. 22. 19.) idem liceat 
cognoscere. Nam quod Dominus faciendum praece-
pit, non solum ad id, quod egerat, sed etiam ad ea, 
quae dixerat, referri debet ; atque ad verba maxime 
pertinere intelligendum est, quae non minus efficiendi, 
quam signiftcandi causa prolata erant.»2 

A fölhozott érvek alapján tehát az ünnepélyes 
kath. tanítás erejénél fogva határozottan tévelynek 
kell bélyegezni minden más véleményt, a mely az 
Oltáriszentség formájára vonatkozólag Krisztus u runk 
szavain kívül mást is kíván.3 

* * * 

1 V. ö. Katschthaler : Theol. Dogm. Spec. t. 3. p. 2. De 
Sacr. c. 3. ss. Euchar. ar. 2. c. 

2 Catech. Rom. P. 2. c. 4. n. 19. 
3 V. ö. Egger : Enchir., Dogm. Spec. ed. 3. p. 714. n. 512. 

Th. IV.; a melyben az ellenkező véleményt saltern haeresi 
proximának déclarât. Katschthaler i. m. 425. old., a hoi a 
kath. tanról mint fidei proximáról szól. 
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Az eddigiekben kifejezett kath. tanítással látszó-
lag szemben áll a görög egyházban az ű. n. epiclesis 
(ènixÀTjaiç). A görög mise-canon szövege szerint ugyanis 
a consecráló pap ünnepélyesen használván Kriszus 
u r u n k szavait : xoüxó [XOU éazí xö afijjia,... xoűxi èaxt, 
xö afjiá |iou —, egy esdő kérést, fohászt csatol azok-
hoz, m o n d v á n 

«Kat TOFYAOV xiv |xèv dpxov TOÖTOV, xqiiov AWFXA xoö 
Xptaxoú CTOU, 

cO Ataxovoç: 'A|nfjv. 
T Ö Si èv TÉP Ilovrjpícp TOUT«. xt[uov Afyia xoO -/ptaxoö aou, 

cO Atàxovoç: 'Ajníjv. 
MexaßaXwv xw Ilveópaxí aou, xtj) áyta). 

fO Atàxovoç: 'Afx^v, ápjv, àjxigv. 
A görög mise-canon e részét èiu'xXijatç-nek nevez-

zük, a mely látszólag azt tanít ja, m in tha a xoüxo pou 
èaxt ib aöj|ia.... xouxó èaxt xó afytá [xou — szavak erejé-
nél fogva a kenyér és a bor állaga még nem con-
secrálódott volna, min tha a t ranssubstant ia t io csakis 
a Szentlélekistenhez intézett fohász után állna be. 
És valóban így taní t ja ezt a schismat ikus keleti egy-
ház, elhagyván a görög egyház ősrégi eredeti taní-
tását. 

Benjámin, nizsehorodi és a rzamai keleti é r sek : 
«Hónán cKpiiHtajiï> c. m ű v é b e n a következőket m o n d j a :2  

§ . 5 4 . CB. /fapw OCBHIYIOTCH coBepmeHHO. H c o T B o p i i y6o 
xjrfeôï. ceft, necMHoe rkjio XpncTa TBoero ; a eace BÍ. namii 
ceö, MeCTHyio IVPOBB Xpncra TBoero, npejiojKUB'b /fyxOM-b 
TBOHM'I» CHBITLIM'I). 9 T H M I I caoBaMH ocBHmaiOTCH H npecy-
mecTBJiHiOTCH CB. flapi, flijaiOTCfi coBepmeHHO TairacTBeH-
H Í M H II CyT"b y>KC H e Xjrfc6ï> II RHHO, HO HCTIIHHOe T ' IuO 

Ii KpoBT) xpiiCTOB'fe. H6o, XOTH H npeatfle nponyHOcii-
i H C b c a o B a x p H C T O B U : i r p n M H T e , « f l i r r e H iiifl-re o r t ne« 
B C H : HO OHH i r p O H 3 H O C M H C ' t IIOBIOCTBOBaTe.TLHO, HTOftfl 

YKA3ATÎ> iraMt H a TO, HTO coflio.iia,in> CnacirrejrB, H CIIOCOÔ-

CTByiorB ici) npeaoacemio flapoin». Ho y a c e iioc.no MOJIHTBIJ 

H ÔJAROCJOBOHIIR iepesr, flapi FLMCTBIRNVRB CB. /fyxa npe-
.TiaraiOTCH BRB NCTNHHOE rkio H i c p o u b BaaflHKH.»3 

A szakadár keletiek tehát azt taní t ják, hogy a 
consecrat io, a t ranssubstant ia t io szavai nem Krisztus 
u r u n k szent igéi, «hoc est co rpus m e u m . . . , hic est 
sanguis meus. . . ,» hanem a Szentlélekhez intézett fohász, 
az epiclesis. Idézett szerző szerint ugyanis «jóllehet 
a pap el is mond ta e lőbb Krisztus szavait : vegyétek, 
egyé tek . . . és igyatok abból m i n d n y á j a n , m i n d a z o n -
által azokat a pap csak elbeszélőleg (noBrocTBOBaxejibHO, 
historice enna r r ando) használta, hogy jelezze azt, 
mit telt a Megváltó.3 «A valóságos consecrat iót nem 
Krisztus Urunk szavainak ereje teszi, de betetőzi azt 
az epiclesis, a mellyel a szent a d o m á n y o k (a kenyér 
és a bor) megszentel tetnek és át lényegülnek, teljesen 
szentségiekké (sacramental ia) válnak és többé m á r 

1 Euchologion Graec. editio Rom. 1873. 
2 «HoBaa cKpnacaji-b, iijih oŐbacHeme o n;epKBH, o JiHTyprin a 

o Bcixí. ciyacöaxt H yTBapaxi nepKOBioxt. BeHiaMima Apxiionuc-
jîona HnjKeropoflCKoro n Ap3aMa3CKoro. Szent-Pétervár, 1857. 

3 I. m. II. rész, 54. §. 167. old. 

n e m kenyér és bor, de Krisztus valóságos teste és 
vére.»1 

Lássuk a szakadárvéleményt közelebbről. 
A görög mise-canon előbb idézett szövege: az 

epiclesis a legrégibb időkből való. így használta azt 
az ősrégi görög egyház m á r szent Vazul, Aranyszájú 
szent János ide jében is. Azon időben, a midőn a 
kelet a nyugattal egyöntetűen és hitbeli egyetértés-
sel működöt t , a kathol ikus fölfogástól eltérő minden 
m á s téves véleményt kizárva, a consecrat io fo rmá já t 
Aranyszájú szent Jánossal úgy vallotta, min t a nyu-
gati egyház, a mely a Szentlélekhez intézett esdő 
fohászát Krisztus u r u n k szavait megelőzőleg hasz-
nálja. «Hoc ve rbum (hoc est co rpus m e u m ) t rans-
format ea, quae proposi ta sunt», vallja Aranyszájú 
szent János.2 A keleti egyházszakadás idejében, Phot ius 
nap j a iban sem ta lá l juk ennek ellenkezőjét. Midőn a 
tlorenci zsinat alkalmával a két egyház között az 
uniót megkötötték, a florenci zs inaton megjelent 
latin egyház képviselői kérdést intéztek a görög püs-
pökökhöz, miért használ ják az epiclesist és mivel 
magyarázzák ezen szokásukat.3 A görög egyház püs -
pökei az ősrégi használatra való hivatkozáson kívül 
e l járásuk magyarázatá t abban adták, hogy az epicle-
sist nem a t ranssubstant ia t io betetőzése végett hasz-
nál ják, de myst ikus ér telemben, a mennyiben a meg-
szentelt a d o m á n y o k n a k egyéni és alanyi hasznáér t 
esedeznek. Igy fejezi ki ezt egyébként a görög mise-
canon további része is, a mellyel a pap a következő-
ket kéri : «waxs yevéaO-at xoîç fJtsxaÁa^ávouatv etç vr^tv 
i u y ^ , eJç acpeatv áfiapxtwv, ele, xotvwvíav xoö áytou Ilvsùjtaxoç, 
eîç ßaatXet'ac; oùpavwv TtX p̂cofxa, efç Tra^rjacav xi]V npbç as, 
|tYj elç xptjxa, f j dç, xaxáxptjxa.»4 

A «[xsxaßaXwv xö üveópaxí aou TÖ àyuo» — tehát 
n e m a t ranssubstant iat io formája , de a szentség 
myst ikus a lka lmazásának fohásza, ké r jük benne t. i. 
a Szentlelket: «szálljon r eánk és a je lenlevő a d o m á -
nyokra és (lelki haszná la ta által) tegye e kenyeret 
Krisztus magasztos testévé, változtassa át Szentlelke 
által a lélek tisztulására, a bűnök bocsánatára , a 
Szentlélekkel való egyesülésre . . .» És hogy ezen mys-
tikus használat mellett a görög egyház a t r anssub-
stant iat ióra vonatkozólag ugyanazt tanít ja, min t a 
latin egyház, ha tározot tan taní t ják azt a nevezett 
florenci zsinaton megjelent görög' püspökök, a kik 
egyházuk nevében m i n d e n kétséget kizáró módon a 
következőket va l l j ák : «Et quon iam ab o m n i b u s ss. 
Doctoribus, max ime ab illo B. J. Chrysostomo nos 
audivimus, verba Dominica esse, quae múlani el Irans-
substantiant panem in corpus Christi, et vinum in 
sangiiinem; et quod divina verba illa Salvatoris 
omnem virtutem transsubstanlialionis habent, de 
necessitate ipsum Doctorem, et e a n d e m senten-

1 U. o. 
2 U . O. 
3 L. előbb. 
4 Euchologion Graec. edit. Rom. 1873. p. 63. 
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tiam suam sequimur.»1 E világos tanításhoz kétség 
nem férhet. 

Hogy az Oltáriszentség formája nem más, mint 
Krisztus urunk szavai: xoöxo fjiou èaxi xi awjia,... xoöxó 
èaxi xö aí[ia JÍOU, bizonyítja ezt ugyancsak a görög 
Euchologion. A mise-canon legfőbb szavai xoöxó ^ou 
èori... után a következőket olvassuk : «Kaï ő jxáv 
Aiaxovoç âizQvJhrjai xö £tra§iov, xai ípytzai éyyúxepov xö 
'Iepet • xai upoaxuvoöaiv á(Ji(póxepot xpt'ç Ipjtpoafrev vqç àyiaç 
xpaTiéÇrjç, eityóxevoi xafr' èauxoùç, xai Xéyovxeç-.. .»2 A mi-
séző pap tehát a diakónussal együtt három mély 
meghajlással «imádja» a Szentséget, a miből követ-
kezik, hogy a görög egyház ősrégi tanítása ugyanaz, 
mint a latiné. Imádni csak Istent lehet, az Oltári-
szentség maga Jézus Krisztus valóságos teste és vére, 
midőn tehát ünnepélyesen «imádjuk» azt, hitvallást 
is teszünk arról, hogy a szemünk előtt levő és külső 
szinei szerint kenyérnek és bornak látszó adomá-
nyokban a hit világa mellett Krisztus urunk való-
ságos szent testét és vérét imádjuk. 

Benjámin érsek idézett munkájában a szakadár 
fölfogás mellett több érvet hoz föl. Lássuk azokat 
önmagukban. 

N. szent Vazul Krisztus szavainak elhangzása 
után «xà ávxíxi)7ia»-nak nevezi a szent adományokat 
és nem valóságos testnek és vérnek mondván: «.. .xai 
jxpoaô'évxeç xà ávxíxima xoö áyíou awfjiaxoç xoö -/piaxoù aou, 
aoö SeójieO-a.. ,»3 

N. szent Vazul miséjében foglalt ezen szónak: 
«xà àvxtxuTta» többféle magyarázatát adhatjuk. Hivat-
kozunk e tekintetben inkább a görög szent atyákra, 
mivel azok előadásából egyúttal a görög egyház hit-
vallását is merítjük. 'Avxíxima-nak neveztetik a meg-
szentelt kenyér és bor, a mennyiben a kenyér és a 
bor színe alatt magában foglalja Azt, a kit a más-
világon «facie ad faciem»,4 sicuti est»5 fogunk látni. 
Igy olvassuk e magyarázatot dam. szent Jánosnál: 
«Antitypa vero fu turorum dicimus, non quod non 
sint vero corpus et sanguis, sed quia per ipsa Divi-
nitatis Christi nunc sumus consortes, tunc autem 
intellectuali ratione per solam visionem percipiemus».6 

'Avxtxuua-nak nevezhetjük továbbá azért, a mennyi-
ben typusa a kereszt-áldozatnak. Igy olvassuk ezt 
Aranyszájú szent Jánosnál : «Hoc sacrificium typus 
illius est, eundem enim semper offerimus: non modo 
quidem alium, modo vero alium, sed semper eun-
dem.»7 N. szent Vazul kifejezése «xà àvxixuxia» tehát 
nem tagadja a consecratiót, a transsubstantiatiót, tisz-
tán symbolikus jelentőséggel bír, a mint tanítja ezt 
Aranyszájú szent János, dam. szent János stb.8 

1 Labbei, SS. Cone. T. 13. c. 1163. 
2 Euchologion Graec. editio Rom. 1873. 
3 Liturgia s. Basilii M. apud Goar, pag. 144. 
4 L Cor. 13. 12. 
s I. Joann. 3. 2. 
6 S. Joann. Dam. lib. 4. de fide, cap. 14. 
7 S. Joann. Chrys. Horn. I. in epist. ad Hebr. 
8 V. ö. Goar : adnot. in litur. S. B. M. p. 3. pag. 158. 

b] A második érv, a melyre Benjamin hivatkozik, 
a következő : Ha az állényegiilés formája Krisztus 
urunk szavai, mirevaló akkor az «átváltoztatásért» 
való könyörgés: «jiexaßodwv x(jj líveúaaxí aou xffj áyúo.» 
A TOxaßoM) t. i. nem egyéb, mint egy állagnak más 
állaggá való átváltoztatása. . . , miként átváltoztatta 
Isten egykoron az egyptusiakra nézve a vizet vér ré . . .»* 

A miseszöveg ezen szavainak megértése végett 
ismernünk kell az egyház általános szokását, a mely-
lyel az Isten előtt egy pillanat alatt történt dolgokat a 
magok részleteiben állítja elénk, mintha az idő egy-
másutánjában történnék az, a mi a valóságban pil-
lanat müve. Igy tesz az egyház péld, a halottakért 
bemutatott misében, a hol esedezik Istennél, mentse 
meg a lelkeket a pokol kínjaitól, mintha az ítélet 
még meg sem történt volna. Igy tesz az anyaszent-
egyház itt is. Az átlényegülés egy pillanat műve, tör-
ténik Krisztus urunk szavainak elhangzásával, az 
egyház azonban úgyr állítja e titkot elénk, mintha 
részleteiben szemlélné a valóságban egy pillanat alatt 
megvalósult aktust. Ezen magyarázatnak alapját bír-
juk a görög szentmise szövegének érintett epiclesist 
közvetlenül követő azon részeiben is, a hol a pap a 
szentekért, a martyrokért stb. mutat ja be a szent-
miseáldozatot. «'Ext Ttpoacpepwjiiv aot, xijv Xoyixrjv xaúxrjv 
Xaxpsíav örcep XÖV év raset áva~auaa|iévav, Ttpoítaxópwv, 
-xxápwv, 7iaxp:ap/wv, Tipcotprjxwv, &%aaxóÁwv, xrjpúxwv, etjay-
yeXcaxöv, [iacpxúpwv, .̂oXoyrjxwv, èyxpaxeuxwv, xai rcavxög 
7tv£Ú[taxo; fv maei xexeÀetw^évou».2 

Az anyaszentegyház ezen intézkedését nem szó-
szerint kell venni, mivel az üdvözülteknek már 
nincs szükségük arra, hogy értük közbenjárjunk, de 
átvitt értelemben kell azt magyaráznunk, a mint 
teszi is azt nevezett keleti szerző, mondván : «Ho 
cOBepnieHÍH CBÍun;eHHOAMcTBÍH, CBHIUCTTHHK'F, HAMIMACN. 

npHHOCHTb Htep-ray o jpeBirio.n, CB. npaOTijext... He iiOTOMy, 
TITO JKEPTBA cin cayatirrb noco6ieMí> HJIH xoAíi'RANCTBICM'h 

0 6 1 . M I X T ) , . . . HO JÍAÖH
 Tipe:îTj őiaro^aTB, CBIJHIO npioőpiyreH-

HYROHMH, OHa or t I IXL iiivieHii YAOÓIRFIE Bocxo/uura KI, 

Bory.»8 A mint átvitt értelemben történik a magya-
rázat e helyen, ily módon kell magyaráznunk az 
epiclesist is, ellenesetben hogy egyezteti össze a sza-
kadár keleti egyház a maga tanítását Aranyszájú 
szent János tanításával, a ki határozottan m o n d j a : 

«Hoc verbum (hoc est corpus meum) transfor-
mat ea, quae proposita sunt»?! Igy vallja azt a 
katholikus világgal a keteti egyház híveinek gyakor-
lata is, a hol a «xoöxó [ion foxi XÖ aw^a,... xoöxó èaxc 
ro afyiá [Aou ...» szavak elhangzása után imádattal borul 
le mindenki a consecrált adományok előtt. 

Mint az eltévelyedések egy különös kinövését 
röviden érintjük még egyeseknek azt a minden ala-

1 »IIpeJioaceHie ecu He 1ITO HHHO6, Kara. npeBpameme cwioro 
cymeoTBa BI> apyroe, o^nofi IIOIHH BT> apyryio, Kara HTEKOR^A Bor 
npeioacMTj pH EriiimiaMí, BO ŷ in> KpOBt.... I. m. II. r. 168. old. 
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pot nélkülöző és a valósággal homlokegyenest ellen-
kező véleményét, a mely szerint az Oltáriszentség 
formája a latin egyházban Krisztus urunk szavai, a 
schismatikusoknál tisztán az epiclesis, a görög katho-
likus egyházban pedig a kettő együttvéve. 

Alanyilag véve e véleményt, azt mással nem 
magyarázhatjuk, mint azon, lehet jóindulatú, de a 
tudományos képzettséget teljesen kizáró törekvéssel, 
a mellyel a vélemény szerzője a katholikus és a keleti 
szakadár egyház tanítását lehetőleg összehozni igyek-
szik. Visszahozni a szakadárokat az egyház kehelébe 
nemes törekvés, említett eszköz azonban föltétlenül 
helytelen. A katholikus hit árán nem lehet katho-
likus senki. 

Tárgyilag vizsgálva e hipotézist, azt teljesen 
valótlannak és minden alapot nélkülözőnek kelle 
mondanunk. A szakadárok szerint ugyanis a trans-
substantiatio formája nem tisztán az epiclesis, de 
Krisztus urunk szavaival kapcsolatban mind a kettő. 
Ig}' tanítja ezt Benjamin szakadár érsek: «3,a,icb Bee 
B M Í C T Í , TO ECTI) u H O B - f i C T i i o n a i n e o c o B e p i u e i i i n TAIIHCTNA 

caMHMi» xpitcrOM'i», H cjiOBa, CKagainrhír IIMT> Ha Tannof i 

Bciopii, U MO.iHTBa iepesr CL anaMeHÍeMí. ítpecra coBepma-
LOT'I.xa HHOTBO flMcTBieMi, CBjrraro /lyxa.. .»1 A szaka-
dárok tehát nem csupán az epiclesisnek tulajdonít-
ják az átlényegülést, de a inise-canon eme legfon-
tosabb részének a maga teljében, a mi azonban 
helytelen. 

A mi illeti végül azt az állítást, mintha a görög 
unitus egyház a két véleményt össze akarván egyez-
tetni, mintegy áthidalná azokat, azt a görög katho-
likus egyház hivei nevében ünnepélyesen vissza kell 
utasítanunk. Ez lehet egyeseknek helytelen magán-
véleménye, de nem a görög-katholikus hivek katho-
likus hite.2 Rusznrík Miklós dr. 

Jlz egyházi ének és zene lényege. 
A «gregorián» énekről elterjedt balvélemények-

kel szemben időszerűnek tartom kimutatni, hogy az 
egyházi ének és zene megérdemli a vele való foglal-
kozást és megbecsülést abban az alakban, a hogy 
azt az egyház mindenha kívánta és sürgette. 

Hogy magával az egyházi énekkel tisztába jö j -
jünk, mindenek előtt annak lényegét kell ismer-
nünk. 

Sokan azt gondolják, hogy néhány komolyabb 
accord, néhány vallásosnak hangzó melódia, néhány 
largo mystice előadva elég arra, hogy azt fogjuk r á : 
ez az egyházi ének vagy zene. Mások meg azt vélik, 
ha az ének avagy zene vallásos jellegű a hangkötés-
ben, vagy a dallam menetében, vagy esetleg képes 
arra, hogy néhány hallgatóját vallásos érzelmekre 

1 Benjámin érsek i. m. 54. §. 168. old. 
2 Sok megszívlelni valót mond az epiklézisről legújab-

ban : Rauschen, Eucharistie und Buszsakrament. 1908. 86—104.1. 
Szerk. 

hangolja, hogy akkor már feltétlenül egyházi ének 
és zene. Ezért tapasztaljuk azután, hogy a hivek 
nagy részének még sejtelme sincsen az egyházi 
énekről, mivel azt gondolják, hogy az csak valami 
dísz, valami hatást emelő eszköz, mely arra való, 
hogy az istentiszteletet élvezhetőbbé tegye, hogy jus-
son belőle a jó Istennek is, de a hallgató publicum 
is élvezzen. Nem egyszer hal lot tam: «ez az ének 
unalmas volt, kár ezt a szólistát énekeltetni»; vagy 
«nem volt érdemes elmenni, mivel ezeket az éneke-
ket már hallottuk» stb. Szórakozás lett az egyházi 
ének is és ezt annak köszöni, hogy kivetkőztették a 
maga mivoltából, ennek tulajdoníthatjuk, hogy a 
modern zenét csempészték be (nem rosszakaratból, 
de azért, mivel könnyebb, a fülnek hízelgőbb) a tem-
plomba a kántorok és karvezetők. Elnémult a grego-
rián, hogy szerepelhessenek a hiú dicséretet hajhászó 
szólisták, hogy trillázhasson a mester és kara, hogy 
hangulatot csinálhasson és hatást vadásszon a zene-
kar ; így lett a szentélyből színház és igy veszett ki 
azután az egyház hivatalos énekével együtt az áhitat, 
az ima, a közös istentisztelet szelleme; így veszett, 
enyészett el az egyházi ének fogalma is, mivel azok, 
kiknek kötelességük lett volna annak tisztaságára 
őrködni, talán maguk sem voltak egészen tisztá-
ban vele. 

Hogy ez nem nagyítás, hanem sajnálatos való-
ság, arról azt hiszem igen sok helyütt győződhe-
tünk meg. 

Lássuk tehát mi az egyházi ének és zene lényege? 
Hogy e kérdésre megfelelhessünk, nem szabad 

annak pusztán zenei (esztetikai) oldalát tekintenünk, 
mivel az egyházi ének és zene lényege épen abban 
áll, hogy közte és az egyház istentiszteleti ténykedé-
sei közt belső, szoros összefüggés van annyira, hogy 
az egyházi éneket nem szabad a szent cselekvéstől 
úgy elkülönítenünk, hogy az cifraságnak tűnjék fel, 
vagy a hatásemelés egy eszközének. 

Azért, ha tisztába akarunk jönni az egyházi ének 
lényegével, ne a zenészekhez, ne az esztétikához stb. 
forduljunk fölvilágosításért, hanem az egyháztól kell 
tudakolnunk, mi az ő énekének és zenéjének a lényege ? 

Bizonyos, hogy az egyház a zene és ének művé-
szetét azért fogadta be templomaiba, hogy általa az 
isteni tisztelet fenségét és a szent ténykedések magasz-
tosságát emelje. Ezért mondja a trienti zsinat: 
«Ah ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo, 
sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur, 
arceant (espiscopi)». 

Egy másik helyütt pedig (Sess. 24. de Ref. cap. 12.) 
ezt olvassuk: «Cetera, quae ad debitum in divinis 
officiis regimen spectant, deque congrua in his 
canendi sen modulandi ratione — Synodus provin-
ciális pro cuiusque provinciáé utilitate et moribus 
certam cuique formulám praescribet». 

Mivel azonban sokan ezen rendelkezésből azt 
olvasták ki, hogy az egyházi ének csak az isteni 
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tisztelet fenségének emelésére szolgál s másra nem, 
ugyancsak egyéni felfogásuk szerint kezdték az egyházi 
ének lényegét magyarázni, a mi a mai szertelensé-
gekhez vezetett. Az egyik mindig magyar éneket 
óhajtana hallani, a másik az ujabb művészetnek 
tágabb teret kíván biztosítani, a harmadik nemzeti 
motívumokat követel, a negyedik nem barátja a sok 
népéneknek stb. és mindegyik azt gondolja, hogy 
mindez megegyeztethető az isteni tisztelet fenségével. 

Az ilyenek teljesen félreismerik az egyházi zene 
és ének lényegét, mivel csak egyik jellemző sajátsá-
gát veszik tekintetbe és elfeledik, hogy az egyházi 
ének és zene «az ünnepélyes istentiszteletnek jelen-
tékeny részét képezi» (X. Pius, Motu proprio I.). El-
feledik továbbá, hogy az egyház azt is előírta, hogy 
mit és hogyan kell énekelni és zenélni. U. i. az ösz-
szes egyházi előírások e tekintetben azt hangsúlyoz-
zák, hogy csak azt szabad énekelni, a mit az ünnepé-
lyes alkalmak a missale alapján megkövetelnek, a 
mit a pap is az oltárnál mond. 

Ezért nem szabad az előirt szöveg szavaiból sem-
mit sem elhagyni vagy azokat megcsonkítani. Az 
egyházi énekben ugyanis nem a melódia, nem a 
zene, nem az ének a fő s a lényeges, hanem a szö-
veg. A misekönyvben előírt szövegnek imái, könyör-
gései, dicsőítései, hálaszavai képezik a lényeget. 
A művészetnek nem szabad ezeket elhomálvosítani, 
hanem inkább ki kell emelnie. Az egyház a maga 
énekével és sajátos zenéjével nem akar általános, 
elmosódott érzelmeket kelleni, hanem arra törek-
szik, hogy «az öröm, a hála, a szent komolyság, a 
bűnbánat határozott érzelmeit keltse fel a hivek 
sziveiben, azon érzelmeket, melyeket az egyház az 
egyházi év lefolyása alatt akar a szentmisénél kifeje-
zésre juttatni». (Cf. Dr. I. Selbst, Der kathol. Kirchen-
gesang beim hl. Meszopfer. Regensburg, Pustet. 1890.) 

Ezért mondja X. Pius pápa is, hogy az egyházi 
ének főfeladata a liturgikus szöveget, melyet a hivők 
elméjéhez közelebb hoz, kellő melódiával felruházni 
s ezért különös célja a szöveget jobban kiemelni». 
(Motu proprio. I.) 

A mondottak alapján nem lehet az egyházi éne-
ket másnak tekinteni, mint ünnepélyes imának, mely 
nem hajhász hatást, mely nem kíván, mint ének és 
a hangok művészete hatni, hanem csak ima akar 
maradni . 

Az egyház éneke és zenéje a liturgikus cselek-
mény kiegészítő része, részvétel az istentiszteletben 
(ezért nem is vehet benne más igazán részt, csak a 
katholikus); ezért nem énekelhetünk együtt a zsidók-
kal és más vallásuakkal, hiszen a mi istentisztele-
tünk katholikus. Az egyházi ének részvétel az áldo-
zatban, részvétel az egyház imájában, ezért minden 
megegyezik benne a pap imájával ; ezért forr azzal 
egybe, ahhoz tartozik, attól el nem választható. 

Összefügg ez az egyházi ének genezisével. Eleinte 
az egyházi ének annyira ima volt, hogy a modulatiónak 

csak csekély szerepet adtak. Szent Ágoston azt 
mondja : «Tutiusque mihi videtur, quod de Alexandrino 
episcopo Athanasio saepe mihi dictum est, qui tam 
modico ilexu vocis faciebat sonare lectorem psalmi, 
ut pronuntianti vicinior esset,quam canenti.» (Confess. 
X. 33.) Tehát inkább mondták, mint énekelték a 
zsoltárokat. Ez természetes, mivel az ének imater-
mészete állott előtérben. Hiszen az egyházi ének 
hangos recitatióból keletkezett. Ezt mutat ják a régibb 
melódiák is sorra, meneteik mérsékeltek, imajellegük 
érvényesül. S ennek az imajellegnek nem szabad el-
tűnnie most sem, mivel ez az egyházi éneknek és 
zenének egyik lényeges része. E nélkül az egyházi 
ének csak cifra keret lesz, mely céljától — a mint 
nap-nap után tapasztaljuk — messze elmarad. 

Ezek után valaki kérdheti : i lyenformán mi marad 
az ének és zene művészetéből benne? 

Még nagyon sok. Néhány éve a baireuthi Wagner 
előadásokról néhány angol átment Regensburgba — 
s így nyilatkozott: Baireuthben láttuk mit tud a 
modern művészet, itt azonban éneklő, imádkozó 
angyalokat hallottunk. Igazuk van, magam is hallot-
tam a regensburgi énekkart s azt kell állítanom, 
hogy ott imádkozva énekelnek, feltüntetik az egyházi 
ének régi jellegét, részt vesznek a liturgikus cselek-
vényben s újból érvényesitik az egyházi ének lénye-
gét. Igazolják, hogy az egyházi ének a szent cselek-
vényeknek nem járuléka, hanem hozzátartozó kiegé-
szítő része. A mint Kienle remekül mond ja : «Isten 
és népének érintkezése a keresztény oltárnál nem 
néma élettelen quietizmus. Ez inkább pezsgő élet és 
tevékenység mellett megy végbe. Benne az öröm, a 
hála, a dicsőítés tör elő; sóhajok, fohászok, a szív-
beli részvét jelentkeznek; majd csodás mennyei 
vigaszt éreznek a résztvevők és egyhangú messze-
hangzó öröm és hódolatkiáltások hallatszanak szám-
talan ajakról. S ezt az oltáron trónoló mennyei 
királyt a megváltott emberek tisztelettel és hódolattal 
veszik körül a legnemesebb, a legátszellemültebb 
alakban». (P. A. Kienle, Choralschule.) Szóval az 
egyházi ének és zene nem veti meg a művészetet, 
hanem azt a maga sajátos, kipróbált formájában 
használja fel mindazzal a készlettel, melyre a művé-
szet ma képes, de azzal a megszorítással, hogy ne 
lépjen előtérbe, ne keresse magamagát, ne fitogtassa 
tudását, hanem marad jon meg teljesen Isten szolgá-
latában, mint a liturgikus cselekmény kiegészítője. 

IIa így i smer jük az egyház énekét és zenéjét, 
mindenesetre máskép fogunk ezentúl róla vélekedni. 
És kénytelenek leszünk bevallani, hogy csakis így 
magasztos az egyházi ének és zene. így lészen belőle 
lelkes dicséret, hála és könyörgő-ima ; így leszen a 
lelkek szárnyas szava, mely Isten trónjáig emelke-
dik. Az egyházi ének csak úgy felelhet meg céljának, 
ha az áldozatban valóban részt vesz, azaz elkerül 
mindent, mi annak szentségét zavarná és megtesz 
mindent, a mi annak keresetlen fenségét emeli. 
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Ebből azután önként következik, hogy az egyház-
nak sürgetnie kell, hogy énekében és zenéjében az 
imaszöveg (a latin ünnepélyes miseszöveg) stb. meg-
tartassék, nem engedheti meg az énekes misénél a 
népéneket stb. Nem engedhet helyet a templomban 
a modern szinházias zenének. Nem adhat helyet a 
modern Mária-éneknek stb. hiszen a modern erotikus 
zene mindenre képes, csak arra nem, hogy az isten-
tiszteleten mint lényegesen közreműködő tényező 
szerepeljen. 

Ebből aztán a misén résztvevő hivekre nézve is 
levezethető néhány fontos igazság. 

A hivő az egyházi énekből lelki hasznot csak 
úgy meríthet, ha az egyházi ének a szent cselek-
mény szövegét kiemeli és a hivek leikeiben ennek 
alapján megfelelő szent érzelmeket és szent gerjedel-
meketkelt . Láttam mai embereket is sirni a «Miserere» 
eléneklésénél, de mondhatom, hogy nem is szinhá-
ziasan énekelték, mikor ez történt, hanem az egyház 
rendeletének megfelelően. 

Kívánatos ezért, hogy kath. intelligenciánk ne 
alkosson magának a maga szája-ize szerinti fogal-
makat az egyházi énekről, hanem hallgassa meg elő-
ször az egyház szavát a saját énekéről és azután 
mondjon Ítéletet róla. De kívánatos volna az is, hogy 
az egész vonalon minden tehetségünkkel arra töre-
kedjünk, hogy megfelelő egyházi éneket teremtsünk, 
mert mi tűrés-tagadás benne — annak dacára, hogy 
az Országos Cecilia-Egyesület új irányt jelölt, sok 
jót termelt és sokat buzgólkodott — még igen-igen 
sok a tenni való. Kántorképzésünk ki nem elégítő, 
a falvakban és kis városokban évszázados nemtörő-
dömség vert tanyát! Igen sok helyütt még nyoma sincs 
egyházi éneknek. Sem népéneket, sem koráiéneket 
nem találunk. A mennyit a mester megszokott oda-
fenn azon a kopogó sipládán, annyit produkál — és mi 
nyugodtan tűrjük mindezt és nem látjuk, hogyan 
szenved mellette a szent áldozat, hogyan tűnik el a 
hivek részvételének megszűntével az áldozatban és 
énekben az áhítat és vele sok más a ker. lelkekből. 

Ezért kívánatos volna a kellő egyházi énekkarok 
létesítése; kívánatos volna az egyházi népének szer-
vezése. Kívánatos volna azoknak kellő támogatása, 
kik e fáradtságos ügyre vállalkoznak. Kívánatos volna 
a papnevelőkben lelkesedést önteni az egyházi ének 
iránt a növendékekbe és az intelligens közönséget 
mindenütt fölvilágosítani. 

Kívánatos az egyházi ének és zene fogalmával újból 
tisztába jönni és megérteni azt, hogy ez mindnyájunk 
dolga ; mindaz, a ki képességgel bír rá, álljon be az egy-
házi énekkarokba, vegyen részt lelkes énekszóval az 
istentiszteleten, tegyen hangos, de alázatos tanú-
ságot nyilvánosan vallása mellett. Zendüljön föl temp-
lomainkban megint a katakombák mélabús imás-
éneke; hassa által a lelkeket és vigye őket közelebb 
ahhoz a jóságos Istenhez, ki már oly régen várja 
őket. Zendüljön föl a «Te Deum» ezrek ajkán, hogy 

megrendüljön a bűnös, ha e fenséges ének diadal-
mas hangjait hallja, és zokogjon lágyan a «Miserere» 
hangja, hogy senki el ne csüggedjen; ja jdul jon föl 
tompán a «Dies irae», hogy mindenki megértse, hogy 
az életnek is vége leszen, de soha amaz imásének-
nek, mely mindenha dicsőíti Istent a mennyben. 

Mayer Ker. János. 

Flinders Petrie kutatásai a Szinai félszi-
geten. (VIII.) 

VIII. Aser, Izrael, 'Aperiw, Irsw. 
3. Aser földje egyptomi föliratokban. — W. M. 

Müller volt az első, ki I. Sety és II. Ramses fölira-
tainak 'i-sa-rw (var. 'i-s-rw) nevét a bibliai Aser-rel 
azonosította.1 I. Sety (1326-1300) redesieh-i föliratá-
ban e név a következő földrajzi nevek között sze-
repel : Sa-n-ga-ra, Sa-sw, Kdsw, 'A-sa-rw, Ma-ki-ta 
'A-ra-sa, Ha-m-tw.2 II. Ramses (1300-1234) abydosi 
feliratában siü után 'A-s-rw következik. Miiller sze-
rint 'Asaru = 'Asër, az izraelita tizenkét törzs egyike, 
mely Észak Galileát birta, körülbelül ugyanazt a terü-
letet, a hol a Sety-nél említett Asaru-országot keres-
nünk kell. Szerinte a két név földrajzilag és phone-
tikailag oly tökéletesen födi egymást, hogy szinte lehe-
tetlen azonosságukat félreismernünk. Miketta teljesen 
magáévá teszi Müller nézetét és az Aser-törzs emlí-
tésében ujabb bizonyságát látja azon nézetének, hogy 
a kivonulásnak I. Sety előtt jóval kellett megtörténnie, 
ha e király idejében Aser törzse a neki kijelölt terü-
letet birtokába vette.3 

Sajnos, a dolog nem oly bizonyos, mint azt Miketta 
feltünteti. Mert tudnunk kell, hogy az 'A-sa-rw név 
előfordul az egyptomiak ama «klasszikus» irodalomi 
termékében is, mely II. Ramses egyik hivatolnokának, 
a «Mohar»-nak palesztinai útját, azaz jobban mondva 
az uton átélt viszontagságait teszi nevetség tárgyává.4 

A mű szerzője azt mondja a Mohar-nak : «A te neved 
hírneves lesz őnáluk, mint volt Ka-da-ïra-dï-y-é 
'A-sa-rw fejedelméé, mikor a hiénák a bozótban 
találták, a beduinok által elzárt szorosban. Ott rej-
tőztek a bokrok alatt ; voltak közöttük, melyek hossza 
orruktól sarkukig négy könyök volt ; szemeik vadak, 
szivük barátságtalan volt, hízelgésre nem hallgattak». 
E helyen Asarw országának fejedelméről van szó. 
Ez a körülmény már magában véve kétségessé teszi 
Asarw és Aser azonosságát, mert a zsidó törzsek a 
királyság behozatala előtt monarchikus szervezettel 
nem birtak. Abimelechről ugyan tudva van, hogy 
magát Szichem királyának feltolta, de ez az eset, a 
mennyire a birák könyvéből látnivaló, nem ismét-
lődött. Azonfelül a Mohar történetében említett feje-

1 Asien u. Europa 236. köv. 
a I. m. 261. 1. 
3 Der Pharao d. Auszuges 68—72. 11. 
4 L. Jeremias, D. A. Testament im Lichte d. a. Orients2  

304. 1. 
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delemnek neve egyáltalában nem vall kana'nita ere-
detre,1 úgy hogy a két név azonosítása e miatt is 
igen problematikus értékű. Azután az sem bizonyos, 
hogy Asarw országa Észak-Galileában feküdt volna. 
Legalább Sety föliratában Asarw Kades és Hamat 
között áll ; már pedig ezek a városok jóval észa-
kabbra, az Orontes mentén feküdtek,2 úgy hogy Sety 
fölirata a két név azonosításához elég támpontot nem 
nyújt, hogy messzebbfekvő kombinációkról ne is be-
széljünk, melyek a jelen esetben teljesen a levegőben 
lógnak. 

4. Izrael említése Merenptah diadal-föliratában. 
Erről volt már alkalmunk e becses lapok hasábjain 
értekezni. Az akkor elmondottakhoz legyen szabad 
hozzátennünk, hogy Merenptah fölirata az egész exo-
dus-kérdést még bonyolultabbá tette. Azok, a kik Ram-
sest tart ják az elnyomatás fáraójának s a kivonulás 
idejét utóda, Merenpath korába teszik, immár két 
Izraelt különböztetnek meg; vagy azt állítják, hogy 
nem az egész Izrael vándorolt Egyptomba, vagy hogy 
egyes törzsek még Merenptah előtt csakhamar haza-
tértek. Flinders Petrie is ezen a nézeten van,8 noha 
hozzáteszi, hogy komplikálja a kérdést két más, 
Merenptah korából maradt papyrus-okmány is, me-
lyek mind arról tanúskodnak, hogy a király 3. és 8. 
évében az ország keleti határa, a szuezi földszoros 
mentén teljes békének örvendett és így alig látszik 
valószínűnek, hogy a kivonulás a király uralkodá-
sának első felében történt volna meg. A kérdéses 
papyrusok elseje az egyptomi határrendőrség egyik 
tisztjének jegyzeteit foglalja magában s azok neveit 
tartalmazza, a kik fontosabb kiküldetésből kifolyólag 
Szyriából jövet a határon átléptek. A második papyrus 
(Anastasi VI) szintén egy határrendőrségi tiszt jegyző-
könyve, melyet egy Sasu (beduin) törzs bevonulásá-
ról vett fel, mikor a határon átengedte: «Átengedtük 
az Atum-ból való Sasw törzseket ő felsége, Meren-
ptah—Hotep-hirma T-kw-i erődjén át ő felsége, Me-
renptah—Hotep-hirma T-kw-ben fekvő Patum-i tavai 
felé, hogy őket és nyájaikat a fáraó, minden ország 
napjának birtokain tápláljuk».4 E hely mutatja, hogy 
Merenptah idejében az egyptomiak aligha nyomták 
el az országukba bevándorolt szemitákat, mert nem 
hihető, hogy a zsidók üldöztetésének hire odacsalta 
volna a sivatag fiait, ha még oly éhesek és rongyo-
sak lettek volna. Ez a papyrus hatalmas bizonyíték 
azon föltevés ellen, hogy a kivonulás Merenptah ide-
jébe esett volna. Mert a szentírás szerint a zsidók 
elnyomatása a kivonulás fáraója alatt érte el tető-

1 Eerdmans, i. m. II., 66. 1. 
2 V. ö. FI. Petrie: History of Egypt. III., 11—17. 11. 
a I. m. III, 115. 1. Researches, 261. köv. 11. 
4 Breasted : Ancient Records, III., 270. köv. Müller (Asien 

u. Europa, 135. I.) szerint 'A-du-m' — 'Edöm ; Petrie szerint 
(Hist of. Egypt. III., 115. 1. Researches p. 204) = EO-am Ex. 
1320 ; Tku = Sukkôfr ; Pa-Tum =Pi9-om Ex. 1„ Cf. Herodotos 
II., 158 : Ttáxuno;. Lieblein szerint (L'exode des Hébreux, PSBA 
XXI. évf. (1900) 65. 1.) E&am a Timsah tó partján feküdt. 

pont já t ; már pedig az Anastasi papyrus ezt Meren-
ptah korában egyenesen kizárja. 

5. Az cAperiw nép a XIX. és a XX. dinasztia 
idejében. — Chabas, francia egyptologus volt az első, 
ki már 1862-ben azt vitatta, hogy néhány, II., III. és 
IV. Ramses idejéből eredő egyptomi emlékben emlí-
tett 'Aperiw-nép az Egyptomba került héberekkel 
azonos.1 Ez az elmélet E. Meyer révén azóta már 
majdnem lomtárba került, a mennyiben e tudós 
arra utalt, hogy az Aperw, vagy 'Aperiw-népnek 
már Neferhotep, XIII. dinasztia-beli uralkodó egy 
feliratában megvolnának a nyomai, hogy az cAperiw 
szó nem tulajdonnév, hanem egyszerű nomen appel-
lativum, az egyptomi 'pr igéből, mely annyit jelent : 
valamit fölszerelni, hajót matrózokkal ellátni, hogy 
tehát az cAperiw szó egyszerűen munkásokat, illetve 
matrózokat jelent s a bibliai héberekhez semmi köze. 
E. Meyer egyptomi története révén 2 ez a fölfogás 
általánossá lőn s az egyptologusok szinte dogmati-
zálták, míg végre néhány év előtt Heyes, németországi 
katholikus egyptologus Chabas'Aperiw-elméletét nyo-
mós érvekkel rehabilitálta.3 Heyes arra utal, hogy 

I. az egyptomi szövegek a sémi bét-etigen gyakran 
egyptomi p-vel írják át, 2. a ramessida szövegekben 
az 'Aperiw név után mindenütt ott áll az idegen 
népeket jelentő determinativum, mely Neferhotep fel-
i ra tában 4 hiányzik, úgy hogy az utóbbi Chabas el-
méletét egyáltalában meg nem dönti.5 

Lássuk most a szóban forgó cAperi\v-szövegeket. 
II. Ramses korából való két leideni papyrus, melyek 
elseje, a 348. számú, Kauiser Írnoknak elüljárójához, 
Bak-n-Ptah-hoz intézett következő jelentését tartal-
mazza : «Hogy Uram szivét megörvendeztessem. Végre-
hajtottam azt a parancsot, melyet . . . U r a m nekem 
adott, ezt mondva: 'Adj gabonát a bensziilött kato-
náknak, valamint az Aperiw-(nép)nek, kik köveket 
vonszolnak ő felsége, az igazságot szerető Bamses 
Meri-Amen erődítményéhez és a madaiw-nép parancs-
nokának, Amen-ens-An-nak vannak alárendelve.' En 
minden hónapban kiutalványoztam gabonájukat a 
kitűnő rendelet értelmében, melyet az én Uramtól 
kaptam.» — A másik, 349. számú leideni papyrus 
ehhez hasonló szöveget tartalmaz, melyben Keni-
Amen principálisának, Hui lovászmesternek egyebek 
közt ezt í r ja : «Végrehajtottam az Uramtól kapott 
parancsot : Adj a katonáknak eleséget s az 
Aperiw-(nép)nek, kik köveket vonszolnak Bä szá-
mára, még pedig Ramses Meri-Amen Rä (temploma) 

1 Mélanges égyiptologiques, Série I. Chalones sur Saône, 
1862. pp. 42—55. Série II. 1864. p. 108-164. Recherches pour 
servir á l'histoire de la XIX. me Dynastie et spécialement des 
temps de l'Exode. Chalons s. S. 1873. pp. 99. sqq 143. sq.. 

2 Gesch. d. a. Aeg. 297. 1. 
3 I. m. 146-158. 11. 
4 A felirat szövegét 1. Breasted-nél : Ancient Records, I., 

333—337. 11. 
5 Igy vélekedik Eerdmans is, i. m. II., 52. kövv. 
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számára, Memphis déli negyedében».1 II. Ramsesi 
alatt tehát az cAperiw-népet egészen olyan munkába j 

fogták az egyptomiak, mint azt az Exodus könyvé-
ben a bibliai zsidóktól találjuk följegyezve. Az 'Aperiw-
népet említi a nagy Harris-papyrus is. Ez az irat a 
leghosszabb egyptomi szövegek egyike. Hossza 133 
láb, 117 oszloppal. Előállíttatta III. Ramses fia, IV. 
Ramses, közvetlenül apja halálakor, abból a célból, 
hogy apja jámbor tetteinek és kegyes adományainak 
elősorolásával kedvező fogadtatást biztosítson szá-
mára az Amenti-ben (túlvilág) Osiris ítélőszéke előtt. 
Az egész irat i lyenformán a halotti-papyrusok kate-
góriájába tartozik ugyan, de épen céljánál fogva oly 
sok, bár olykor nagyon minutiosus történeti adatot 
tartalmaz, hogy értéke elég magasra nem becsülhető. 
A különböző isteneknek adott kegyes adományok 
között szerepelnek a heliopolosi Atum javára tett 
alapítványok is (szarvasmarha, szántóföldek, hajók, 
műhelyek, jobbágyok) a következő tétellel: «Ordo-
nánc-tisztek, főnökök gyermekei, előkelők, cA-pw-r' 
telepesek, kik e helyen laknak : 2903 fő».2 E szerint 
tehát III. Ramses többek között Aperiw-népet is 
hagyott a helioposi Atum-nak. IV. Ramses 2. ham-
mamáti steleja, mely abból az alkalomból készült, 
hogy a király «isteni kinyilatkoztatás következtében» 
elszánta magát a hammamát i kőbányák meglátoga-
tására uralma 2-ik évében, a királyi expedícióban 
résztvett 8368 ember között 800 cAperw-t számlál az 
«Antiw-nép nyilasaiból valókat».8Antiw, mások szerint 
fAnw, a Nilus és a Vörös-Tenger között feküdt; úgy 
látszik tehát, hogy az cAperiw nép e vidéken is lakott. 
E szövegeken kívül az 'Aperiw előfordul az 500. 
Harris-papyrusban, mely Thutia haditetteit adja elő 
Jope ostroma alatt, III Thutmes idejében. A papyrus 
szerint Thutia seregében 'Apurw-k is szolgáltak.4 

Ha már most az "Aperiw-népet a héberekkel azonosít-
juk, nem maradna más hátra, mint a kivonulás 
idejét IV. Ramses után tennünk, mert egészen odáig 
az cAperiw-héberek, mint jobbágyok, még mindig 
Egyptomban szerepelnek. Viszont a két nép azono-
sítását megnehezíti a Merenptah-felirat, melynek tanu-
sága szerint Izrael népe 1220 táján már Palesztinában 
volt. A kérdés ilyenformán egyre bonyolultabb lesz 
és helyes megoldásának reménye messzebb van, mint 
volt valaha. 

Azt mondtuk: Merenptah fölirata szerint a zsidók 
Kr. e. 1220-ban már Palesztinában voltak. Persze az 
más kérdés, nem lehetne már helyett azt mondani : 
még. Eerdmans is így formulázza a tételt és ép a 

1 L. Heyes, i. m. 150. 1. V. ö. Székely, A szentírás apo-
lógiája, Nagyvárad, 189. 586. 1. 

2 Breasted : Ane. Ree. IV., 150. 1. 
a Breasted, u. o. IV., 226. 1. 
4 Maspero : Études égyptiennes. Romans et poesies du 

Papyrus Harris No 500 conservé au British Museum. Paris, 
MDCCCLXXIX. p. 55. V. ö. Heyes, i. m. 153. köv. Az elbeszélés 
tartalmát adja Lindl : Cyrus, 48. 1. Steindorf : Die Blütezeit 
des Pharaoneilreichs : Bielefeld u. Leipzig, 1900. 50. k ö w . 

Merenptah-föliratra támaszkodva, az 'Aperw-népnek 
a héberekkel való azonosítása alapján azt a merész 
föltevést kockáztatja meg, hogy a zsidók bevonulása 
Merenptah halála után 1210 köríti, kivonulása pedig 
X. vagy XI. Ramses uralma idejében, 1130 táján 
történt.1 

Eerdemans merész elmélete a következő érveken 
alapszik : Merenptah halála után Egyptomban anarchi-
kus állapotok következtek be. Utódai (II. Sety 
[1214-1209], Men-Ma-Ra [1209—1208], Tausert [1212-
1203], Siptah [1208-1203], Set-Neht) alatt trónvillon-
gások emésztették a birodalom erejét,2 melyet végre 
III. Ramsesnek (1202—1170) sikerült rövid időre talpra 
állítani. A már említett nagy Harris-papyrus befeje-
zése, mely III. Ramses «áldásos» uralmának rövid 
összefoglalását nyújtja, szinte a hyksos-korszakra 
emlékeztető leírását adja annak a nyomornak, mely 
az anarchia e szomorú korában az országra csőstül 
zúdult. Szószaporítás helyett közöljük a papyrus 
tárgyunkra vonatkozó részét : 3 «Oh halljátok, hadd 
tájékoztassalak azokról a jótettekről, melyeket vég-
hezvittem, mialatt a nép királya valék! Egyptom 
országa fel volt forgatva, minden ember jogaitól 
megfosztva ; nem volt főszájuk (fejük) hosszú évekig, 
míg más idők be nem következtek. Egyptom főnökök 
kezében volt s városi fejedelmek kezében; az egyik 
a másikat gyilkolta, kicsinyek és nagyok egyaránt. 
Azután más idők következtek, sanyarú évekkel. 
A H'rw-ból (Palesztina) való Jarsw volt fejük. Ez 
adófizetővé tette magának az egész országot; össze-
gyiijté társait és fosztogatá birtokaikat. Ezek az embe-
rekhez hasonlókká tették az isteneket ; áldozatok nem 
mutattattak be a templomokban. Mikor az istenek 
békére hajlottak, hogy a bevett szokás szerint az 
országot jogaiba visszahelyezzék, felavatták tagjaik-
ból eredt gyermeküket, hogy nagy trónjukon az egész 
ország felett uralkodjék». 

Eerdmans meglepő hasonlatosságot talál Irsw és 
József között. Az előbbi kana'nita eredete, az éhség 
és nyomorúság évei, az ország leigázása és megadóz-

1 I. m. II., 67-76. 
3 V. ö. Petrie: Hist, of Egypt. III., 119—137. 
3 Breasted : Anc. Ree. IV., 198. köv. Az ott olvasható szö-

vegnek felel meg fordításunk. Ettől némileg eltér Fl. Petrie 
értelmezése, melyet összehasonlítás céljából ideiktatunk 
(Hist, of Egypt. III., 134) : The land of Egypt was overthrown. 
Every man was his own guide ; they had no superiors. From 
the abundant years of the past we had come to other times. 
The land of Egypt was in chiefships and in princedoms; 
each killed the other among noble ond mean. Oilier times 
came to pass after that ; in years of scarcity, Arisu a Syrian 
was to them a chieftain. lie made the whole land tributary 
to himself alone. He joined his companions with him and 
seized their property. And they treated the gods in the same 
manner as they treated the people; offerings were not pre-
sented in the shrines of the temples. When the gods turned 
again to peace, rule was restored to earth in its proper 
manner. They established their son come forth from their 
flesh as prince of the whole land etc. 
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tatása oly mozzanatok, melyek alapján József sze-
mélyét Irsw-val kellene azonosítani, ha ezt lilologiai 
okok lehetetlenné nem tennék. Igy tehát legfölebb 
Irsw alakjának Józsefre való átviteléről lehet csupán 
szó. Akárhogy áll különben a dolog, Eerdmans sze-
rint a nagy Harris-papyrus alapján József történetét 
Septah (1208-1203) korába kell helyeznünk. 

E mellett szólana még egy más körülmény is. 
Ép e korban az egyptomi nyelv annyi kölcsönszót 
vett át a kana'nitáktól, hogy Erman-nal az egyp-
tomiak elszemitásodásáról beszélhetünk. E jelenség 
oka nem annyira kereskedelmi összeköttetésekben, 
mint inkább a szemilák Egyptomba való beözönlé-
sében rejlik, mely már az "aperiw-szövegek tanúsága 
szerint III. Thutmes idejében kezdődött ugyan, de 
tetőpontját Septah idejében, az izraeliták bevándor-
lása alatt érte volna el. 

Eerdmans szerint a zsidók talán csak 80 évig 
időztek Egyptomban. Ha a kivándorlás idejét 1210-re 
tesszük és Gen 1516 szerint a zsidók négy nemze-
déken át időztek Egyptom földén, tekintettel a sze-
miták korai érettségére, egy nemzedékre 20 évnél 
többet alig számíthatunk és így az egyptomi tartóz-
kodásra 80 évnél több nem igen esik. Tény az, hogy 
Ex. 617—20 Levitől Mózesig szintén csak négy generációt 
sorol elő. E föltevés mellett a birák korára nem 
ju tna több 125—130 évnél, a mi ugyan kevésnek 
látszik, de a könyv chronologiai adatainak bizony-
talansága mellett komoly kifogás tárgyát nem ké-
pezheti. 

Eerdmans föltevése ellen főleg a Merenptah-
fölirat hozható föl nehézség gyanánt, mert e fölirat 
1230 körül Izrael népét Palesztinában jelzi, a kivo-
nulásnak Eerdmans által megállapított dátuma előtt. 
Szerinte azonban e nehézség csak látszólagos. Ha 
Ábrahámnak Gen. 1414 szerint 318 szolgája volt, bát-
ran föltehetjük, hogy utódai alatt e szám tekintélye-
sen megnövekedett és egész kis népet alkotott, mely 
bár politikai önállósággal nem birt, elég jelentékeny 
volt ahhoz, hogy Merenptah föliratában helyet kapjon. 
Izrael népe e szerint csak Merenptah palesztinai had-
járata után vándorolt volna Egytomba, kivonulásakor 
azonban a már előtte bevándorolt cAperiw-k is hozzá 
csatlakoztak, a mint azt Ex. 12 38-ból látni. E körül-
mény megfejti azt is, miért teszi a szentírás az 
egyptomi tartózkodás idejét 400 évre, holott más 
oldalról e hosszü időre csak 4 nemzedéket számít. 
A 400 év tehát nem a szorosan vett zsidókra, hanem 
a már előttük bevándorolt cAperiw-törzsekre vonat-
koznék. 

Eerdmans föltevésének előnye tagadhatatlanul az, 
hogy a szentírásban foglalt hagyománnyal sokkal 
kíméletesebben bán ike l ,min ta németországi kollégái. 
Mindenesetre örvendetes jelenség, hogy a destruktív 
kritika szkepszise a tradíció józanabb értékelésének 
enged lassankint helyet. Magunk részéről Eerdmans 
hypothesisének bírálatába egyelőre nem bocsát-

kozunk ugyan, annyit azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy ha 'Amracpel = Hammurabi (+1900 Kr. e.) és 
Ábrahám ez utóbbi kortársa, Eerdmans elmélete 
mellett nehéz kijönni a szentirással, mety Hammu-
rabi-tól Siplah-ig 1900—1200) csak három nemze-
déket (Ábrahám, Izsák, Jákob) számlál elő. 

Kmoskó Mihály dr. 

A biologiai világnézlet túlzásai. (i.) 
Az emberi gondolkodás mindig egységes néző-

pontból törekedett a világmindenséget megfejteni. 
Ez az egységesítés voltaképen mélységes és érzelem-
dús intuitio, mely hol a pozitiv ismereteknek ma-
gaslatait édes sejtésekkel aranyozta be, hol meg mint 
valóságos bölcseleti, módszertani elv (Hartmann), a 
megismerés egyedüli elvének határolta elmagát.Intuitio 
mindig volt a fdozofáló emberiségben ! Az első görög 
bölcselők, kik a mindenség végső elemeit az életet 
s gondolatot adó tűzben, vízben, levegőben keresték; 
az eszmék magaslataira föllépő Plátó és a különféle 
plátói iskolák ; a valósághoz s annak entelechiáig 
visszatérő Aristoteles, az összes tudományokat a 
theologiában, a legmagasabb szempontban összefog-
laló középkori theologia, az újkori empirizmus, 
pantheizmus, panpszichizmns s a legújabb bölcse-
leti iránya a voluntarizmus, mind az intuitio se-
gélyével összegesítenek, egy gyújtópontba szedik 
össze a legkülönfélébb ismeretmezőkről jövő suga-
rakat. 

Magunk eljárási módja mellett tévesen Ítéljük 
meg sokszor a multat. Mennyi támadás érte a közép-
kori bölcseletet, hogy a tapasztalati tudás anyagát 
metafizikával s theologiával homályosította el ; pedig 
ma sem teszünk máskép, mint túlzunk midőn a 
metafizikai, vallási, vagy mondjuk a szellemi tudo-
mányok kérdéseit pusztán a tapasztalati, mondjuk 
biologiai szempontokból tárgyaljuk. 

Minden kornak megvan a maga kedvenc tudo-
mánya, a mely lefoglalja az emberi gondolkodás 
egész energiáját s mindent abba az egy fölfogásba 
mélyít el, vagy talán inkább elsülyeszt. Az empiriz-
mussal kapcsolatos mechanikus fölfogás, vagy a 
belőle kiinduló senzualizmus a gondolkodás, az aka-
rat s a velük kapcsolatban levő j ó és igaz problémáit 
ép úgy nem oldhatta meg, mint a túlzó racionaliz-
mus. A rájuk következő kriticizmus is lehanyatlott 
régi magaslatáról, mikor azt még ismerettani elvként 
tekintették, ma már csak módszertani elv, heürisztikus 
princípium. 

A különféle romokon azonban egy új fölfogás 
épült ki, a mely pozitiv tudásunkat, földi boldogsá-
gunkat, fizikai életünket bámulatosan gazdagította s 
ép azért a szellemi élet lüktető erejét is belőle töre-
kedtek kimagyarázni. A természettudományban bio-
logia, a bölcselettörténelemben voluntarizmus nevet 
visel s avval az igénnyel lép föl, hogy a fizikai élet kiala-
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kulását mint a szellemi életnek fejlődését megmagya-
rázza. A biologia a világmindenség története lett úgy 
a fizikai, mint az erkölcsi és szellemi élet mezőin. 
Átugorva az élet eredetének kérdését, összefoglalta 
az organikus és anorganikus világot, a mint a szellemi 
téren is elfelejtve a lelki életnek specifikus termé-
mészetét, a lélektani kauzalitásnak a fizikaitól merő-
ben különböző természetét, a kettőt egybefoglalta s 
a fiziológiából pszicbologiát csinált s a teljesen más 
természetű tudománymezőket biologiai vagy élettani 
jelenségek neve alá foglalta. 

Nem volt nehéz azután ezt az elvet végiggon-
dolni és fölaprózni. A tudomány nyomdokain haladó 
népies filozofia, a mindenféle érdekeket kielégíteni 
vágyó felületes zsurnalisztika, a költői lendületű 
«belle esprit»-k, pazar bőkezűséggel dobálták a köz-
tudatba a biologikus fölfogás forgácsait, természetesen 
úgy a közvélemény, mint magának a tudománynak 
rovására. 

Az irodalom és művészet megérezte e közvéle-
mény hangulatát s belőle merítettek anyagot ; a lélek-
tan és erkölcstan szintén a biologia karjaiba estek. 
Az irodalomban naturalizmus és impressionizmus, 
a lélek- és erkölcstanban a nyilt vagy lappangó ma-
terializmus és relativizmus szűrődtek be. Azokat a 
szellemi tudományokat, a melyeket a biologiába be-
olvasztani nem tudtak, kirekesztették s holtaknak 
nyilvánították. Igy jár tak a theologia és a metafizika, a 
melyeket csak ujabban emelnek ismét magukhoz mint 
tudományágakat s mint a néplélektan egyes elemeit. 
Ezt nevezték a tudás egységesítésének spenceri érte-
lemben ; Summa scientiae-nek leibnitzi fölfogás szerint. 
Nem akarom részletezni, hogy a Haeckelék,1 Bölschék, 
a Le Dantek stb. mily bámulatos fantáziával haj -
tották előre e közfelfogás kerekét. 

Ezen fölfogás egy teljesen kritikátlan és fölfede-
zéseibe szerelmes kor szülöttje. Az elemző és mélyre-
ható gondolatmunka, a Kant-féle elmélyedés, a dol-
gok viszonylataiba való betekintés háttérbe szorult. 
Csak összefüggéseket látott, de a szakadékokat óva-
tosan kikerülte. Mithikus erőfogalmak jöttek forga-
lomba, a melyek eltakarták a nehézségeket. A vita-
iizmus, a Gall-féle koponya-elméletek, régibb és u jabb 
kiadásban, az agyvelőnek geografikus beosztása nem-
csak élettani, de szellemi értelemben is, mintha ideg-
rezgés már maga gondolat is volna, sőt az értéklés is, 
ügy az erkölcsi mint esztetikai és szellemi téren, 
mind nem annyira a komoly tudomány, mint inkább 
a «világnézlet» érdekében történt. 

Csömörre volt szükség, hogy a mámor elmúljon ; 
csömörre, a mely ép úgy elfordul a megúnt, érték-
téktelen és hazug jelszavaktól, mint a bűnös a bűn-
től. Renouvier és Fouillée szemére veti a Comtetól 
leszármazott biologiai irányzatnak, hogy rendszeresen 
hátat fordított a lélek tanulmányozásának és az értel-

1 F. Paulsen : Philosophia militans. Berlin, 1901. 129. o. 

mes kritikának.1 Németországban Paulsen s Külpe 
keltek ki a Haeckel-féle bölcselkedés ellen.2 

A biologiai monizmus is tehát lehanyatlik. Nem 
elégítette ki az emberi szellemet. Németországban 
Külpe iskolája a lélektani realizmus megindítója. 
Vagyis azon irányé, mely a lelki élet törvényeit mint 
reálisan létezőket kutatja, mert látja, hogy azok 
mások, mint a biologiai, a fizikai, szóval a mecha-
nikus törvények. Van is már sok követőjük.3 Francia-
országban Goblot már 1898-ban tiltakozott a szellemi 
törvények megsemmisítése ellen.4 A ki pedig Bergson 
metafizikai fölfogását s legújabban kifejtett nagy 
dualisztikus rendszerét olvassa, méltán eltűnődhetik, 
mennyire elhalványodtak a Comte-féle biologiai ideák, 
mert Bergson ma a franciák divatos filozofusa, a 
francia lélek reprezentánsa.5 

Szóval a mai fölfogás mindjobban arra a meg-
győződésre jut, hogy a biologia nem olvaszthat ma-
gába minden egyéb tudományt, főleg nem alkalmas 
arra, hogy a belőle levont nagy általánosítások a 
szellemi tudományok törvényei legyenek. A fizika, 
kémia, szóval a természettudományok még ma is 
erősen ki vannak téve a biologiai vílágnézletnek, 
főleg az élet eredetének fiziko-kémiai irányú fejte-
getése folytán, a mi eddig még nem sikerült, de a 
szellemi tudományok (logika, lélektan, társadalom-
történet-tudományok), a melyek keretén szintén erő-
sen megérzett a biologiai hatás, visszatérnek saját 

1 Renouvier : Histoire et solution des problèmes meta-
phisiques, 1901. Paris, F. Alean, 396 o. Demeuré systématique-
ment étranger à l'étude de l'esprit et à la critique de la raison, 
Comte crut pouvoir décider arbitrairement de ce qui est 
accessible ou inaccessible au savo i r . . . 

2 Külpe: Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland 
47 . . . Jedes Volk und jede Zeit haben die Literatur, die sie zu 
haben verdienen. Trösten wir uns damit, dass es liier wieder 
die urteilslose Menge ist, die heute Haeckel mit blindem 
Enthusiasmus verehrt, während sie vielleicht gestern im 
Nietzschekultus schwelgte, und vorgestern auf Schopenhauer 
schwor. 

3 Pl. K. Marbe : «Experimentell-psychologische Unter-
suchungen über das Urteil. Leipzig, 1901. — Henry. J. Watt : 
Experimentelle Beiträge zu einer Theorie des Denkens. Im 
Arch. f. d. ges. Psychol. IV. 3.1905. — N. Ach : Über die Willens-
tätigkeit und das Denken. Göttingen, 1905. — Aug. Messer : Ex-
perimentell-psych. Untersuchungen über das Denken. Arch, 
f. d. ges. Psych. VIII. 1/21906. — Végül K. Bühler : Tatsachen 
und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge. Arch, 
f. d. ges. Psych. IX. 1907. — Ezen irodalom mutatja, hogy Würz-
burgban kísérleti alapon iparkodnak a gondolkodásnak, a 
lelki életnek törvényeit mint sui generis törvényeket meg-
állapítani. 

4 Goblot: Essai sur la classification des sciences, 1898. 
6. 7. o C'est l'opinion de beaucoup de philosophes, surtout 
du côté des positivists, que la science, réalisent par ses progrès 
une conception de plus en plus simple de l'univers tend à 
l'unité absolue, à la foi unique et s u p r ê m e . . . Non, il n'-y-
a pas de foi unique, qui contienne toutes les autres». 

5 H. Bergson : L'Evolution Creatrice. Paris, 1901. Érde-
kesen ismerteti dr. Ányos István «A Magyar Fil. Tár. Közle-
ményei» között 1908. 2. sz. 
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alapjukra s keresik a sui generis immanens törvé-
nyeket. Példa gyanánt legyen szabad megemlítenem, 
hogy a modern logika a gondolkodás és kutatás 
általános törvényein kívül fölkeresi az egyes tudo-
mányok speciális törvényeit is. A lélektani realizmust 
az imént említettem. A társadalomtudományokat lélek-
tani alapra vezetik vissza s szemlélik, hogy az egyéni 
tudat törvényei mily alakot öltenek a nagy társa-
dalmakban, mert hiszen a társadalmi élet pszicho-
lógiája sem más, mint az egyes lelki tényekből eredő 
nagy kép. 

Ezen dolgozat keretében nem terjeszkedem ki 
mindazon túlzásokra, a melyeket a biologiai fölfogás 
elkövetett. Átlag szűk körre szorítkozom. Kirekesztem 
a biologiának a kémiára való hatását; mint töre-
kedtek a puszta anyagból az életet megmagyarázni. 
Mellőzöm a társadalomtudományra, metafizikára, 
theologiára kiterjedő romboló nézeteit. Csak két alap-
vető kérdést fogok elemezni. Mivé lett az akarat s 
vele a morál ; s mivé lett a lélek s a lélektan a 
biologiai világnézlet befolyása alatt? A kettővel kap-
csolatban van egy harmadik pont, a melyre azonban 
csak rámutatok mint következményre: mivé lett az 
irodalom és benne a művészet, midőn az akarat és 
lélek fogalmát meghamisították? 

A történelem kedvéért már most meg kell je -
gyeznem, hogy ezen kérdések épen nem tartoznak a 
múltba! Eőleg az akarat és lélek fogalmának magya-
rázása egészen a jelen filozofiájához tartozik. De 
viszont az idők jele, hogy ellentétes áramlatok kez-
denek fölmerülni, a melyek lerázzák az uralkodó 
biologiai nézeteket s az akaratot és lelki életet saját 
törvényeikből s kísérleti alapon igyekeznek meg-
világítani. 

Azt hiszem, fejtegetéseimnek más eredménye is 
lesz. Rámutatok arra a nagy ingadozásra, mely a 
kérdések helytelen föltevése folytán az akarat és 
lélek értelmezése körül fölmerült. Ki fog tűnni 
az is, mennyi a megoldatlan kérdés a századok 
hosszú munkássága dacára is és ép azért mennyi 
higgadtságra és megértésre van szükség úgy az egyéni 
nézet kiélesítésében, mint mások nézete iránti tisz-
teletben. Trikál József dr. 

, , . M ü n c h e n . Nevezetes tények és mondások. A neve-
zetes tények közt legyen szabad elsőnek említenünk a 

g- freiburyi hittudományi University extension-l Radenben. 
xika. Az ottani hittudományi kar tanárai összeálltak és főis-

kolai szabad tanfolyamot nyitottak, Németország papi 
és világi művelt közönsége számára folyó hó 12-én már 
másodízben. Krieg, Hoberg, Braig, Weber Freiburgból 
és Esser a bonni hittudományi karból szabad előadá-
sokat tartanak. Miről ? A theológiai tanítás legfőbb tár-
gyáról, Jézus Krisztusról. Az egyes előadások ciinei: 
Az első három evangélium történeti jellege ; Jézus 
istensége az ószövetségi kinyilatkoztatásban; mit mon-
danak az emberek Krisztusról? szent János evangéliu-

mának történeti jellege ; Jézus istensége és szent Pál 
levelei ; mit mondanak az emberek Jézus tanításáról ? 
Jézus istensége az evangéliumokban. Az észelvüsködő 
protestáns hittudomány és a modernizmus Krisztus-
tana; mit mondanak az emberek a Krisztus alapította 
vallásról? A személyi egység dogmája; Krisztus az 
igazság tanítója ; a személyi egység jelentősége és folyo-
mányai a Megváltó egyéniségére nézve ; Krisztus mint 
nevelő ; az isteni személyiség jelentősége az ő alkotására 
és a keresztény világnézetre vonatkozólag; Krisztus 
mint éltetadó. Ezek a részletes tételek. Papok ezekkel 
úgyis foglalkoznak, de világiak, kivált befolyásos, magas 
állásokban levők, ezekkel az uralkodó divat szerint nem 
igen szoktak törődni. Pedig müveit embernek a katho-
likus ember csak akkor tarthatja magát, ha ezekben a 
fenséges ügyekben otthonos. A másik nevezetes tény, 
melyet felemlíteni jónak látunk, az, hogy a tübinyai 
egyetem katholikus hittudományi karának hallgatói 
89 éven át vagyis 1818-tól 1908-ig a kitűzve volt pálya-
díjak 42°/o-át hódították el maguknak, vagyis pályadíja-
kat nyertek nemcsak a saját karukban, hanem a böl-
cseleti, jogi, államtudományi karokban, söt még a prot. 
hittudományi karban is. A híres német protestáns «fen-
sőbbség» a tudományban — üres mesebeszéd. — A ne-
vezetes mondások sorában elsőnek legyen említve az a 
mondás, a melyet a német birodalom hires kancellárja 
röstelni kénytelen, t. i. mert protestáns fanatizmusát 
árulta el benne egy ellenőrizetlen pillanatban. A «Han-
nov. Cour.» 27,676. számában elárulta, hogy Bülow 
herceg az «Evang. Bund» egyik vezető férfiának ezt 
mondotta : «Azon legyetek, hogy szövetségiek hatalommá 
legyen, akkor majd tekintettel leszünk reá». Azért nincs 
vallási béke Németországban, mert a protestánsok nem 
hagynak békét a kath. vallásnak. — Paulsenröl, a nem-
rég elhunyt berlini bölcselettanárról szól a második 
nevezetes mondás. Paulsen egészen a modernizmus vizei-
ben evezett élete sajkáján, vagyis minden természet-
fölöttinek ellensége volt. Igazságos szókimondását azon-
ban ott, hol az igazságot belátta, nem lehet tagadni. 
Például a «Köln. Volksz »-ban egy szem- és fültanú 
tanúskodik a mellett, hogy Paulsen paedagogiai előadásai 
egyikében azt fejtegette, hogy a jezsuitáktól mint neve-
lőktől és tanítóktól mindenki tanulhat. Tanítványai lá-
buk dörömbölésével nyilvánították erre nemtetszésüket. 
Paulsen nyugodtan végig nézett rajtuk és ünnepélyes 
hangon következő nyilatkozattal utasította rendre a 
meggondolatlan zavargókat : «Uraim, az én kötelessé-
gem, hogy önöknek előadjam, nem azt, a mi esetleg 
önöknek tetszik, hanem a mi az én meggyőződésem. 
Még gondolni se gondoljanak arra, hogy engem tetszé-
sök vagy nemtetszésök jeleivel meggyőződésemben meg 
fognak ingathatni». —y—la. 

I f j ú s á g i s z e n t b e s z é d e k . Irta : Acsay Ferenc győri Jyoda 
főgimnáziumi igazgató. II. kötet. 1908. 3921. Ara 5 korona. . 

Acsay bencés igazgató, a ki mint középiskolai tanár, 
évekkel ezelőtt megirta «a prózai műfajokról» szóló ter-
jedelmes könyvét, régóta különös előszeretettel buzgól-
kodik egyik részletes műfaj, az «ifjúsági szentbeszédek» 
müvelésén. A jelen mű is, mint II. vaskos kötet, erről 
tesz tanúságot. Becsülésre méltó törekvés, SZÍVÓS kitár-
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tással egyesülve, mely akkor is elismerést érdemel, ha 
több benne az eszme keresztülvitele, megvalósítása mel-
lett kifejtett buzgólkodás, mint a mennyi tényleges ered-
ménnyel van összekötve. 

Ennek a műfajnak kidolgozott beszédekben való 
megteremtése nagyon nehéz, mivel célja az alsó osztályú 
és felső osztályú középiskolai tanulókban a kath. vallás 
igazságainak és erkölcsi elveinek a lelki fejlettség ama 
fokának megfelelő megalapozása, begyökereztetése az 
exhortatio eszközeivel. Három kellék kell tehát hozzá : 
a gyermeki lélek alapos ismerete, a hitigazságok isme-
rete és a megfelelő retorikai eszközöknek nemcsak isme-
rete, hanem célszerű kezelése is. A ki ilyen mintabeszé-
det akar készíteni sikeresen, annak pszichológusnak, 
theologusnak és retornak kell lennie, nemcsak elméleti 
ismeretei, hanem gyakorlati jártassága alapján is. Ez a 
három kellék pedig nagy ritkán egyesül egy emberben. 

Acsay, mint komoly férfiú, maga is tudatában van 
közölt beszédei értékének, maga mondja : van közöttük 
nagyon jó is, de van gyöngébb is. Van bizony. 

Gyenge oldaluk különösen az, a mi az ilyen beszé-
deket szentbeszédekké teszi, a theologiai elem. Acsay, 
mint középiskolai tanár, nem theologus, innen az a 
bizonyos kenetesség, a mit az evangeliumi szellem, ész-
járás és beszédmód kölcsönöz a vallásról szóló beszé-
deknek, jobbára hiányzik belőlök. 

De nagyon megbecsülendő Acsayban, hogy annak 
dacára, hogy ez a műfaj nem a szakmája, fölismerte, 
hogy «a középiskolai oktatásunk e fontos tere szinte 
teljesen parlagon hever» s buzdít, agitál érdekében és 
a hiányt pótolni iparkodik legjobb erőihez képest. 

Ennek a kötetnek a bevezetésében is ismétli régi 
eszméjét az alkalmas középiskolai hitszónokok képzé-
sére . . . «a theologiai oktatásban szükség volna egy 
chrestomathia a szentatyákból, mert hisz (az ifjak) nem 
ismernek közülök egyet sem ; legfeljebb az iskolaköny-
vekben előforduló idézetekből. Ezt kellene aztán magyarra 
fordítani s olvasmánykép kellene használni a gimnázium 
és reáliskola felső osztályainak hittani óráin.» 

Okos gondolat mindenesetre, melyet okvetetlenül 
meg kellene valósítani. Úgy tudom, Acsay ennél az egye-
temi hittudományi karra gondol s attól várja első sor-
ban az eszme megvalósítását, ilyen chreszlomatia közre-
bocsátását. Hát akárki vállalkozik rá, nagyon hasznos 
dolgot művel. 

A középiskolai hittanárok sok jó eszmét, retorikai 
fordulatot találnak ezekben a beszédekben, melyek ké-
szítése annyi és annyi nehézséggel van összekötve. 

* 

Ő. G. : Az ú j Sy l l abus . (A «Budapesti Szemle» 
októberi füzetében). 

I. Tavaly augusztusban, tehát nyomban megjelenése 
után, a «Lamentabili sane» kongregációi dekretumról 
hozott hosszú vezető cikkelyt a «Pester Lloyd» és a cikk-
nek nagyobb felén át — az ereklyék felett gúnyolódott. 
Láttam mindjárt, hogy a cikkiró valóban olvasta a 
dekretumot s nemcsak olvasta, hanem meg is értette, 
miután a modernisták ellen szóló eme dekretumban 
épen egy szó sincs az ereklyékről. 

Most azután egy évre rá megszólal végre az öreg 
«Budapesti Szemle» is s októberi füzetében ő is meg-
nyilatkozik «az új syllabusról» és pedig öregekhez illő 

zsörtölődéssel és magas fokú nemtetszéssel. Mint egy 
második haragvó öreg Bárczi, beszélvén mérgében de 
omnibus et de quibusdam aliis, a modern kultura nevé-
ben tetemre hívja az egész kalholicizmust, ezt a meg-
rögzött vén bűnöst, a kiben semmi jó sincs, ellenkező-
leg mindene hamis s oda kiáltja a világnak : mindenki 
gyanús nekem, a ki él ! — a kalliolicizmusban. Lévén 
mondom neki épen egy jó éve a dekretum átolvasására, 
cikke elején párhuzamot von a IX. Pius syllabusa és a 
X. Piusé között s ezt írja : «Nem egy analógia van a 
ket tő között . Mindkettő beleszól a politikába, de még a 
IX. Piusé fölkavarja politikai szempontból is a művelt 
világot s általános érdeklődéssel találkozott : addig a 
X. Piusé csak egy-két, inkább elméleti politikái kérdést 
érint, például az egyház és állam szétválasztását, az 
egyháznak világi ügyekben az államtól való függését stb.» 
No hát jól vagyunk megint evvel is, látom ; ez is olvasta, 
sőt tanulmányozta is a dekretumot, mint a «Pester 
Lloyd» cikkírója, mielőtt róla hosszú cikkét megírta 
volna ; mert abban, lévén tisztára theologiai okirat, épen 
egy betű sincs a politikáról. Hiszen mindjárt bevezető 
soraiban kiemeli, miről szól : de disciplinis sacris, de 
Sacra Scriptura interpretanda et de fidei praecipuis 
mysteriis. Egytől-egyig a politikától mind nagyon messze 
eső dolgok. 

Hát kérem, így van a katholicizmus rendesen ezek-
kel a túloldali tudós urakkal; nem tanulmányozzák soha, 
sokszor azt sem tudják miről van szó, de azért, mint a 
jelen esetben is látjuk, keményen elitélik amúgy látat-
lanba; mivel a katholicizmus nekik már a priori jó 
nem lehet, a pápa szerintök jót és helyeset egyáltalán 
nem mondhat. De hát azért ők mégis a tudomány el-
fogulatlanjai. . . 

Sajátszerű benyomást tesz a cikk olvasása a komoly 
elmélődéshez, a logikai gondolkodáshoz szokott s a do-
loghoz értő olvasóra. Ugrándoz eszméről-eszmére, cse-
veg akár egy tárcacikk, akár egy elmefuttatás, a minőt 
a hölgyek szórakoztatására írnak. Három-négyféle kü-
lönböző dolgot is említ egy lapon, fontosat és tévését; 
mázsás vádakkal dobálódzik egész könnyű kedéllyel és 
a tárgyban való legnagyobb járatlansággal ; látszik, hogy 
soha sem gondolkozott a komoly emberek által respek-
tálni szokott parancsolaton : hamis tanúságot ne tégy 
felebarátod ellen. 

Azon kezdi, hogy a janzenizmus óta jött szokásba 
az egyházban olyanféle propositiók összeállítása, mint a 
szóban lévő dekretumé. Ezeknek a tételeknek minősí-
tése, mondja tovább gúnyosan, rendszerint meglehető-
sen változatos rangfokozatokat mutat s folytatja szinte 
nevetve : de a hivatalos dogmatika, a megfelelő szük-
séglet szerint, ezeket is kellő értékükre tudja föl vagy 
leszállítani s a katholikus theologia szerinte úgy szólván 
kétszáz esztendő után sem nyert bővebb tágulást, csak 
azokkal és a hozzájuk hasonló propositiókkal, kénytelen 
lévén egyéb s főleg szorosan tudományos tekintetben a 
protestáns theologián táplálkozni. Tőle veszi — úgy-
mond — a maga haladását, annál inkább, mert a jezsui-
táknak, a kik pedig szerinte a katholicizmus vezetői, 
tulajdonkép nincsenek is nagy theologusai, a XVII. 
század, Suarez és Bellarmin óta. 

Nemde változatos egy elmefuttatás mindjárt az első 
lapon, minden sora másról és másról szól s egyik sem 
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igaz. Tulajdonképen bevezető hangulatkeltés akar ez 
lenni a propositiókból álló dekretum ellen, előre leki-
csinyelve mindent : proposiliókat, kath. theologiát, je-
zsuitákat s mindent, a mi csak eszébe jut. Csevegjünk 
tehát mi is vissza, ha már csevegni kell ; amúgy is kez-
dődnek a hosszú őszi esték, van időnk hozzá. 

Hát tisztelt Ö. G. nem a janzenizmus óta vannak 
divatban az egyházban efféle propositiók, ezt rosszul 
hallotta. Nem valami főbenjáró ugyan a dolog, hogy 
mióta já r ja ' s mióta nem ez a divat, de ha már valaki 
nagyon okosan akar beszélni, akkor beszéljen történel-
hiven. Hogy a janzenizmus előtti időből említsek vala-
mit, az egyház Wikleíf tanát 45, Husz tanát 30 propo-
sitióban kárhoztatta. Ez a XV. században történt, megfe-
lelő jelzőkkel illetve : articuli notorie haeretici, erronei stb. 
1140-ben kárhoztatta II. Ince pápa Abaelard egyes téte-
leit. Az egyház szokását követte Luther, midőn, akkor 
még katholikus, 95 tételét 1517-ben kifüggesztette a wit-
tenbergi templom ajtajára ; a mint hogy efféle tételekbe 
foglalta, hogy nagyon régi példát említsek, V. század-
ban alex. Cyrill is Nesztor krisztologikus tévedéseit. 
Ezeket a tételeket a szentszék az illető szerző vagy tév-
tanító műveiből meríti, sokszor szószerint, a mint pl. ha 
átolvasná a modernizmusról és a katholicizmusról írt 
müvemet, látná, a jelen dekretum hány tétele van kivéve 
Loisy műveiből s művének melyik lapján olvashatók azok. 

Azt pedig, hogy a tévelyeket mondatokban, illetőleg 
tételekben lehet csak elitélni, bizonyára O. G. is meg-
engedi ; mert az ember igazat ép úgy mint hamisat, ha 
emberi módon beszél, csak mondatokban szokott kife-
jezni, az Ítélet is tehát csak ily módon történhetik. 

Az ilyen elitélt tételek, igaz, minősítve szoktak lenni, 
a mint többé vagy kevésbé ellentétben állanak valamely 
kath. hittétellel s ez gondolom nagyon természetes ; de 
az már nem való, amit gúnyosan megjegyez, hogy a 
theologusok a szükséglet szerint ezeket a fokokat föl-, 
vagy leszállíthatják. A tévely fokait a szentszék vagy 
tételenként szokta kimondani, vagy felsorolván a téves 
tételeket, azokat in globo minősíti. Ez utóbbi esetben 
lehet csak szó arról, hogy a minősítés melyik foka illeti 
meg ezt vagy azt a tételt az elitéltek közül ? S csak erről 
beszélnek a theologusok 

Nem való továbbá, hogy a kath. theologia kétszáz 
év óta csak ezekkel a propositiókkal bővült, vagyis hogy 
kétszáz év óla hanyatlásban van. Ha Nyitrán volnék 
elvezetném O. G-t a Roskoványi-féle 60.000 kötetes könyv-
tárba, ott, mivel azt a könyvtárt részletesen ismerem, 
szemmel és kézzel foghatóan megmutatnám neki, mit 
végzett theologiánk az utolsó kétszáz év alalt. Ott nagyon 
sok van ebből összegyűjtve. A jozefinizmus korszaka, 
igaz, némi hanyatlást idézett elő, nem a könyvek számá-
ban, hanem az orthodoxiában, erre gondol bizonyára 
az író; de az ilyen nyomasztó császári pártfogásért 
lehet-e vájjon az egyházat vádolni? 

Hogy pedig a kath. theologia a prot. theologián 
táplálkoznék, a dolog természete ellen van ; hiszen hit-
tanaikat is valamikor tulajdonkép a jezsuita Bellarmin 
öntötte rendszerbe, indexbe is került emiatt. A protes-
tánsok főkép a biblikumot művelik, lévén nekik a biblia 
minden. A jezsuitákra nézve is tévedésben van, kik, ha 
szerinte a katholicizmus vezetői, ezt a megtisztelő szere-
pet bizonyára csak nagy theologusaik révén viselhetik. 

Ilyenekben pedig utóbbi időben is bővelkednek. Nézze 
meg O. G. valamely könyvtárban Kleutgen, Franzelin, 
Palmieri nagy köteteit, vagy ez idő szerint olvassa el 
Pesch munkáit, pl. csak a modernizmusról szólókat s 
nem fogja a jezsuitákat lekicsinyelni. 

Természettudományi levelek. (xvn.> 
Kedves Barátom! Az ön Gorkája mondhatom 

furcsán kezeli a palaeontologiát az elmélet, a szisztéma 
érdekében. Ügy látom, nem szenved scrupulusokban, 
a mennyiben a hol a komoly kutatók csak tapoga-
tóznak a leletek körül s alig mernek nyilatkozni, ő 
Haeckel szavaira esküdve egyszerűen biztosra vesz 
mindent. Szóval az ember állati származását is ott 
találja a palaeontologiai leletekben. 

Az erre vonatkozó fejtegetését így vezeti be : 
«A palaeontologia az ember származására nézve 
három fontos tényt állapíthatott meg. Először, hogy 
az ember, magas szervezetének megfelelőleg a föld leg-
újabb korszakában lépett az élet színpadjára; má-
sodszor, hogy az ősember lényegesen eltért a most 
élő ember szervezetétől s végül harmadszor, hogy 
valamikor olyan állatok is éltek a földön, melyek 
közelebb állottak az emberhez, mint a mai ember-
szabású majmok». (Az ember. 68. 1.) 

A három «megállapított» tény közül, mint látjuk, 
az első a származástan igaz vagy hamis voltának 
kiderítéséhez semmivel sem járul hozzá; hogy az 
ember újabb lakosa a földnek, ezt tudták az emberek 
már akkor, mikor még a geologikus kutatások hiján, 
csupán csak a bibliából ismerték az ember szárma-
zását. Valóban millió és millió év mult el, mondjuk 
a modern geologia nyelvén, mielőtt az ember, a te-
remtés koronája megjelent volna a föld hátán. Leg-
régibb biztos nyomait, melyeket csontlelet is igazol, 
a második interglacialis korszakra tehetjük. De ez 
természetesen egyáltalában nem jelenti azt, hogy 
állatból fejlődött volna. 

Hasonlóképen a harmadiknak említett tény sem 
mond egyebet, mint hogy valamikor olyan állatok 
is éltek a földön, ha éltek, melyek közelebb állottak 
az emberhez, mint a mai emberszabású majmok. 
Az állítás t. i. nagyon problematikus. Mint Zittel írja : 
«Dem Paläontologen, welchem die Weichtheile ohne-
hin nicht zur Verfügung stehen, müssen in der Hegel 
einige Zähne oder Fussknochen zur Bestimmung der 
Gattung, j a manchmal sogar zur Restauration des 
ganzen Thieres genügen.» (Aus der Urzeit. 1875. 
441.1.) Ezek a rekonstrukciók pedig sokszor igen meré-
szek és a belőlük vont következtetések néha még 
merészebbek, erős próbára teszik az ember hitét. 
Gorka pl. nem is veszi észre, hogy a harmadik tényként 
említett következtetésében magával a fejlődés termé-
szetével mennyire ellenkező álláspontra helyezkedett. 

A fejlődés alapeszméje s magának a származás-
tannak elfogadott alapgondolata t. i. az, hogy a ter-
mészetben a tökéletlenebbre következett a tökélete-
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sebb. Ma az emberszabású majmok képviselik a leg-
tökéletesebb szervezeteket. Hogy lehetséges tehát az, 
hogy már egykoron a mai emberszabású majmoknál 
tökéletesebb állatok éltek a földön (ilyeneknek kellett 
lenniök, ha közelebb állottak az emberhez)? Ez a 
fejlődés eszméjével ellenkező sorrend. Másodszor hová 
lettek, holott pedig a Darwin-féle «küzdés a létért» 
eszméjének és a selectiónak természetes követel-
ménye, hogy a tökéletesebb lény maradjon fönn és a 
tökéletlen elpusztuljon? 

A harmadiknak említett tény Gorka részéről tehát 
csak afféle csendes szuggerálás, hídkészítés az olvasó 
számára az ember állati származása könnyebb elhivése 
céljából. Mintha mondaná : ha a mai emberszabású 
majmok annyira rokonszervezetűek az emberrel 
(a mire még rá térünk): mennyivel könnyebb volt 
az átmenet egykor az ember és az emberhez még a 
mai majmoknál is közelebb álló állatok között? 
Ime, látod hogy állatból fejlődhetett ember ! 

De hát, ismétlem, nem ez a két tény a fő itten, 
hanem a középső, a második, mely szerint a palaeon-
tologia megállapította, hogy «az ősember lényegesen 
eltért a most élő ember szervezetétől». Állítását a 
talált embermaradványok rövid s céljához idomított 
fölsorolásával támogatja, a neandervölgyi koponyától 
a jávai emberig s támaszkodva egypár, a szisztémá-
nak kedvező tudósra, mindjárt külön emberfajokat 
is állít belőlük össze. A neandervölgyi Gorka szerint 
a legalacsonyabb emberfajt képviseli, aztán van a 
Grimaldi-rassz, tovább a Cro-Magnoni-rassz, míg 
végre «a fiatalabb kőkorban, mely már a jelen geo-
logiai korhoz tartozik, a klimatikus viszonyok a 
mieinkkel egyezők és a talált csontvázak alapján az 
emberek is szakasztott olyanok voltak, mint a ma 
élők». Ime a fokozatok az emberfejlődésben ! 

Elmondja aztán Haeckel nyomán, hogyan néz-
hettek ki azok a régiebbek, miben különböztek 
egymástól ; a miből egyrészt arra következtet, hogy a 
régi ember csakugyan lényegesen más volt a mainál, 
másrészt hogy az általa föltüntetett fokozatos egymás-
után (melyet azonban ő állított föl) «eloszlatja az 
ember állati származása ellen tehető utolsó ellen-
vetést, a mennyiben szemmelláthatólag beigazolja az 
ember változékonyságát.» És nevezetesen, hogy «a köz-
bülső forma, mely az embert a majmokkal össze-
kapcsolja, a neandervölgyi ember». (83. 1.) 

Persze ha a palaeontologia «megállapított» tana 
ez volna, az ember állati származását a tudomány 
részéről már is befejezett ténynek lehetne tekinteni. 
De hát ez csak Haeckel álma, mint a következő 
cikkekben részletesebben fogjuk látni. 

Érdekes Gorka a tekintetben, hogy ő maga is 
mennyire van meggyőződve mindarról, a mit előbb 
mondott. Egész biztosaknak tünteti föl palaeontologiai 
adatait, rámutat az átmeneti alakokra is s közben mégis 
ezeket í r ja : «A származástan ellenesei az ember 
állati származása ellen rendesen azt hozzák föl, hogy 

az ember és az állatok között a palaeontologia nem 
tud átmeneti alakokat fölmutatni ; következésképen : 
az ember állati származása hamis és elvetendő föl-
tevés. Persze ellenvetésük merőben téves! A ki csak 
ilyen érvet hoz föl az ember állati származása elle-
nében, az csupán a biologiai tudományokban való 
teljes járatlanságáról tesz tanúságot, mert az ember 
állati származásának döntő bizonyítékait nem a 
palaeontologia, hanem az összehasonlító anatómia, 
szövettan, élettan és fejlődéstan szolgáltatja. Az ember 
állati származásának tana kétségbevonhatatlan szer-
vezeti, élettani és fejlődéstani tényeken alapszik.» (80.1.) 

Mi ez? A helyett, hogy azt felelné az ellenesek-
nek, hogy igenis vannak átmeneti alakok, hiszen la-
pokon keresztül mesélt róluk; most mégis azt mond ja : 
ne tessék ilyeneket ellenvetni, hanem odanézni a 
biologiai tudományokra, azokban s nem a palaeon-
tologiában vannak a döntő bizonyítékok az ember 
állati származása mellett! 

Nem annyi ez, mint dezavuálni a palaeontologiát? 
Hát akkor minek mutogatta lapokon keresztül azt 
a szerintünk sohasem létezett s a most élő ember-
től — mint hangoztatta — léngegesen eltérő ősembert? 
Óh logika, logika! Dudek. 

T. Budapest. Szervezik tehát a szabadtanítást, ezután 
majd sok helyütt fogják oktatni a felnőtteket, kiknek — 
mondták a nevelő augurok — eddig sem volt más bajuk, 
mint hogy borzasztó tanulásvágyukat nem volt hol kielégí-
teniük. Mundus vult decipi. Ugyan ki töri magát nálunk a 
tanulás után? Nemcsak a deákok nem, de még a tanárok 
sem. Hát akkor ki? Mondják, hogy a szakszervezetek, Ugyan 
ne tréfáljanak. Azok nem tanítanak, hanem agitálnak. A kinek 
szemei vannak, láthatja, hogy pl. az utcán vagy a villamoson 
még elegáns urak és dámák is micsoda könyvet tartanak 
kezükben: a «Nap»-ot vagy a «Fidibus»-t. O tempóra, o 
mores ! S ezeknek vagy éppen a népnek nálunk hogy komoly 
tudomány kell. Vajha igaz volna! 

C. Innsbruck. Egyetemi hallgatóink számára kitűzött 
pályatételekre csak a mi egyetemi hallgatóink pályázhatnak. 

C h . F e l s ő s z u c s . 1908-ra még 2 korona. 
S. Kolozsvár. A «Protestáns Szemle» legújabb számá-

ban nagy elismeréssel foglalkozik Jehlicskának Piklerről írt 
könyvével s oda nyilatkozik, hogy nagy szolgálatot tett vele 
a komoly magyar tudománynak. 

T A R T A L O M . X. Pius pápa válasza a hittudományi 
karnak. — A tudomány eszményi értéke. (Dékáni 
bevezető.) I. — Az Oltáriszentség formája és a görög 
epiclesis. II. (Vége.) Rusznák Miklós dr.-tól. — Az egy-
házi ének és zene lényege. Mayer Ker. Jánostól. — Flinders 
Petrie kutatásai a Szinai félszigeten. VIII. Kmoskó Mihály 
dr.-tól. — A biologiai világnézlet túlzásai. I. Trikál 
József dr.-tól. — Egyházi világkrónika, —y—/a-tól. — 
Irodalom. Acsay Ferenc: Iljúsági szentbeszédek. — 
Ö. G. : Az új Syllabus. (A «Budapesti Szemlé»-ben). I. — 
Természettudományi levelek. XVII. üudektöl. — Telefon. 

t.aptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest. VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A tudomány eszményi értéke. <n.> 
Beszéd, mellyel Dudek János dr. hittudománykari dékán az 

1908/9. egyetemi tanévet megnyitotta. 

Azonban, Tisztelt Egyetemi Polgárok, erkölcsi 
világrendünk követelménye, hogy a ki az eléje tűzött 
célt elérni akarja, annak a hozzávezető eszközöket 
is nemcsak ismernie, hanem akarnia is kell. Dii om-
nia laboré vendunt. A tanulás, a tudománnyal 
való foglalkozás nemcsak komoly munkakedvel , 
hanem bizonyos zavartalan lelki hangulatot, disposi-
tiót is kíván. Enélkül az említett célt elérni nem 
lehet. S itt szemben találkozunk azokkal az ismert 
akadályokkal, melyek nemcsak hogy ellenére van-
nak a komoly tudományos foglalkozásnak, hanem 
nem egy esetben az ellenállásra kevésbé edzett i f jú 
kedélyében akkora dúlást is végezhetnek, hogy egyene-
sen eltérítik kitűzött céljától. Forrásuk részint bizo-
nyos kedvezőtlen külső körülmények, részint az em-
beri természet gyarlósága. 

A legfontosabb külső körülmény, mely az Alma 
Mater céljának hallgatóiban való megvalósítását, a 
komoly munkát , a tudományszerzést kedvezőtlenül be-

. folyásolhatja, a fővárosi helyzete. Nem osztom ugyan 
azok nézetét, a kik azt vélik, hogy a sokadalomnak 
a tanuló if júságra való káros befolyását a főiskolák-
nak valamely csendes, félreeső helyre való állításával 
lehet csökkenteni. Ez a j ámbor óhaj szem elől téveszti 
azt a fontos körülményt, hogy a tudományra törekvő 
if jú csak ott találhatja meg az önképzéshez, a szel-
lemi látóköre szélesbítéséhez szükséges eszközöket, 
a könyvtárakat, a múzeumokat , a tudományos 
társulatokat, a kiváló tudósokat és írókat, a hol 
azok összpontosulnak, a társadalmi és politikai 
élet gócpontjaiban. Erre okvetetlenül szükség van, 
lia egyetemi hallgatóinkat nemcsak az iskolai re-
ceptív, hanem a produktiv tudományos munkához 
is szoktatni akar juk. Ehhez tudományos légkör kell, 
a tudományra nevelő, ösztönző tényezőknek egész 
sokasága. 

De másrészt kétségbevonhatatlan tapasztalat bi-
zonyítja, hogy a fővárosi élet a középiskola fegyel-
méből szabadonbocsátott i f júra kétélű fegyver, miután, 

sajnos — a maga önálló vezetésére sok esetben 

akkor mutatkozik legéretlenebbnek, mikor épen érett-
nek nyilvánították. 

A főváros ezer és ezer alkalmat kínál a szóra-
kozásokhoz, a könnyelmű élethez. Könnyen érthető 
lelki folyamat, ha az ilyesmi a dolgok értékelésében 
járat lan, tapasztalatlan if jút az első benyomások le-
bilincselő, képzeletizgató varázserejével jobban vonzza, 
mint az önmegtagadást kívánó, komoly tanulás. Kis-
faludy Tollagi Jónása típus e tekintetben. Ha pedig 
egyszer a szórakozás- és élvezetkeresés hata lmukba 
kerítették az ifjút, biztosra vehetjük, hogy, hacsak 
különös kegyelemképen mentort nem küld út jába a 
Gondviselés, egyetemi hallgatói sorsa meg van pecsé-
telve, a tudományra s hozzátehet jük: önmagára nézve 
is körülbelül elveszett, és reményteljes fiatal korában 
máris rálépett a tragikus hősök egykor megsemmi-
süléssel végződő út jára. 

Ezen a kétségkívül létező bajon azonban nem az 
egyetemnek a főváros milieujéből való kihelyezésével, 
hanem internátusok fölállításával lehet segíteni. Meg 
kell védeni az if jút a kedvezőtlen külső befolyások 
ellen, de olyformán, hogy amellett a fővárosban talál-
ható szellemi kincsekből meríthesse mindazt, a mi 
szellemi és erkölcsi tőkéjének gyarapítására alkalmas, 
csak mentve marad jon a züllést előidéző csábításoktól, 
Erről az állam és az egyház vezetőinek kötelességük 
gondoskodni, a kik közérdekből kifolyólag csak ily 
módon, az egyetemi ifjúság, mint a jövendő társadalom 
vezető elemeinek erkölcsi biztosításával tesznek eleget 
a rá juk háramló föladatoknak. Azért nem lehet eléggé 
dicsérni fennkölt gondolkozású kultuszminiszterünk, 
Apponyi Albert gróf kezdeményezését egy nagyobb-
szabású állami internátus fölállítása iránt, hogy foly-
tassa azt a hasznosnak bizonyult nevelő-munkát, 
melyet a Szent Imre-collegium a maga szűkebb kere-
tei között eddig teljesített. 

A legfontosabb külső körülmény tehát, mely az 
Alma Mater céljának hallgatóiban való megvalósítását 
károsan befolyásolhatja, a fővárosi helyzete. Nem végez-
hetek azért hasznosabb dolgot, mint ha önöket, 
Tisztelt Egyetemi Polgárok, ez alkalommal jóakarat tal 
figyelmeztetem arra a sokféle erkölcsi veszedelemre, 
melyet a fővárosi élet úgy önökre, mint ar ra 
magasztos célra nézve, melyet itt a tudományegy 

JS% « 
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temen követni hivatásuk, magában rejt. Ne felejtkez-
zenek meg erről, de arról sem, hogy sokszor egy-két 
ballépésnek is kiszámíthatatlanok lehetnek a követ-
kezményei. Magukrahagyatottságukban a sokféle kísér-
tések és csábítások ellen nem ismerek önök számára 
jobb óvószert a vallási gyakorlatoknál ; ezekben 
kitartva, találhatják meg azt az emelő eszközt, mely 
ápolója a tiszta erkölcsnek és megőrzője a nemes 
idealizmusnak. 

Egészen más természetűek az egyéni gyarlóságból 
fakadó nehézségek, melyek ott rej tőzködnek az i f júban 
s melyeket igazán csak ő maga küzdhet le. Tisztelt 
Barátaim! Mi gyarló emberek magunkban hord juk 
életünk démonját , á s o k alsóbbrendű vágyat, a melyek 
ellen csak egyetlen egy orvosság van : a küzdés. Vagy 
mi győzzük le őket, vagy ők győznek le bennünket , 
velük más békekötés nem létezik. Ez a küzdelem 
pedig a sírig tart s kell, hogy különösen erős, elszánt 
legyen az i f júkorban, abban a perdöntő időszakban, 
midőn önálló életünk útjai nyiladoznak. Sok, nagyon 
sok, ma jdnem azt mondanám, hogy minden függ az 
egyetemen eltöltött koruktól, attól, minő irányt vesz 
ebben az életszakukban gondolkozásuk és életmódjuk. 
Mert valóban önökre nézve, Fiatal Bará ta im! ez a 
vetés ideje. Miért is méltán idevonatkoztathatjuk Petőfi 
mélyenjáró kérdését : lesz-e gyümölcs a fan, melynek 
nincs virága? Vagy ha volt is, ha azt a korai fagy, 
a belékerült féreg, az í t júnál az elhatalmasodó szen-
vedélyek e lhervaszt ják? Úgy-e, nem lehet gyümölcs 
az ilyen fán, vagy ha fejlődik is i lyen-amolyan, az 
csak fanyar, satnya lehet, mely lehull, mielőtt táplál-
kozásra szolgálhatna. 

Hogy ebbeli küzdelmeikben, melyeken pedig a 
legjobbnak, a legszolidabbnak is át kell esnie, segít-
ségükre legyek, csak néhány szempontra irányítom 
figyelmüket. 

Önökre, Tisztelt Egyetemi Polgárok ! s önök mun-
kásságára vár a társadalom és a haza, mivel azt hiszi, 
hogy a képzettség legfőbb fokában részesülve, önök 
munkás kart s regeneráló, megiíjító erőt visznek bele 
küzdelmeibe. Nehezek, ziláltak a mi társadalmi viszo-
nyaink; a soknyelvű és sokvallású nemzetünk nem 
tud egészséges erőre kapni. Ezen a ba jon pedig nem 
hangos hazafisággal s kényelemszeretettel, hanem 
csak művelt, számító fejjel és munkás , dolgos karral 
lehet segíteni. 

Erről beszélve, lehetetlen, hogy példakép ne idéz-
zem Lenhossék Mihály dr. kollegámnak két év előtt 
e helyről elhangzott beszédének egyik igen tanulságos 
részletét. «Tíz évig éltem — így szólt — odakünn a 
haladott ku l túrá jú délnémet nép között ; volt elég 
időm megfigyelni ezt a népet. Sokág tanakodtam, 
hogy micsoda az ő haladottságának legjellemzőbb 
vonása, alapsajátsága, és ar ra az eredményre jutot tam, 
hogy mindenekfölött a kötelesség hü teljesítése ez. A leg-
magasabb állású embertől le e legszegényebb munka-
körűig, mindenki a maga dolgát legjobb tehetsége és 

ereje szerint becsületesen végzi el; nem nézi, hogy 
ellenőrzik-e vagy sem, nem kérdi, hogy mi lesz az ő 
fáradozásának a különös jn ta lma ; végzi a munká já t 
lelkiismeretesen, nyugodt egyenletességgel, mert ezt 
magától értetődő dolognak tart ja ; így látta ezt az 
apjától, így teszi mindenki körülötte. így lesz náluk 
a társadalom tökéletes óraművé, melynek legkisebb 
kereke is kifogástalanul működik.»1 

Ime a helyzet, a boldogulás, a kulturális haladás 
titka másoknál . Nálunk ellenben sokan akadnak, a kik 
urak kívánnak lenni munka nélkül, fáradozás és köte-
lességteljesítés nélkül, ellenben minél többet szeretnek 
mulatni . Ha tehát mint férfiak igazán szeretik hazá-
jukat , ha helyzetünk változását s tá rsadalmunk boldo-
gulását igazán óha j t ják — mert a változtatást végre is 
valakinek meg kell kezdenie — m á r csak ezért is 
kerüljék a könnyelmű életet, éljenek a munkának és 
a kötelességteljesítésnek. Mert annak, a ki komolyan 
lelkesedik magasabb célokért, semmi sem nehéz, még 
az önmegtagadás, az alsóbb vágyak fékezése sem. 
Az erős akarat ledönt minden akadályt. Nagyon szépen 
mondja Arany Jánosunk : 

Előtted a küzdés, előtted a pálya, 
Az erőtlen csügged, az erős megállja, 
S az erő tudod micsoda? — Akarat, 
Mely előbb vagy utóbb bizton diadalt arat. 

(Domonkos-napra.} 

Egy másik szempont, mely azonban nem föl-
emelőleg, hanem épen ellenkezőleg, zavarólag szokott 
hatni a tudományos pályára hivatott i f júra s a mely 
szempontra különösen szeretném felhívni figyelmüket, 
az az igen sajnálatos balítélet, mely az ifjúság elég tág 
körében a szabadságra és a szórakozások körében a 
sexuális életre vonatkozólag el van terjedve. Talán 
nem rosszul festem az életet, ha állítom, hogy sokszor 
épen ebben a kettőben rejlik nem egy nagy remé-
nyekre jogosító ifjú romlásának a gyökere. 

A fiatal ember az egyetemre kerülve, távol szü-
leitől és nem feszélyezve a középiskolai fegyelemtől, 
egyszerre szabadnak érzi magát, mint a ki azontúl 
minden tettét, minden lépését maga határozza meg, 
másnak tartozó felelősség nélkül. Kritikus egy helyzet, 
Uraim! ha mind já r t tetszetősnek látszik is. Az ifjú 
egyetemi hallgató az előbb rajzolt fővárosi milieuben 
él ; ha nem vigyáz, ha nem elég erőslelkű, ha nem kerüli 
a csábító alkalmakat és a könnyelmű barátokat, a 
szabadságból lassan-lassan, olykor azonban igen 
hamar szabadosság, m a j d rabszolgaság válik, oly érte-
lemben, mint Spinoza mond ta : szabad az ember, ha 
életét eszes akarata szerint irányítja, ellenben szolga, 
ha indulatait és ösztöneit vakon követi. 

Az if jú ember szabadságfogalmába, kiforratlan lé-
vén gondolkozása s különösen értékelőképessége és 
edzetlen lévén az akarata, tapasztalataink szerint köny-
nyebben az utóbbi, mint az előbbi elem férkőzik, a mi 

1 Acta Reg. Scient. Univers. Hung. Budapest, 1906. p. 249. 
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a gyakorlatban aztán, sajnos, úgy néz ki, hogy nem 
is érzi magát máskép szabadnak, hacsak mindenben 
az ellenkezőjét nem teszi annak, mint a mit addig 
szülei és tanárai fegyelmező befolyása alatt tett. Ime, 
kész a szabadosság a szabadság képében ; az ilyen if jún 
máris az indulatok és ösztönök uralma vett erőt, 
máris nekiindult a rossz útnak, a melyen haladva, a 
hasonló társak, a mulatóhelyek s bizonyos utcai sajtó-
termékek befolyása alatt idővel hogy hová fejlődhetik, 
ne is kérdezzük, az esetek elijesztő száma eléggé 
mutatja. 

Nem ebben áll a szabadság, Ifjú Barátaim, ez a 
szabadsággal való visszaélés, a minő az is, ha valaki 
az egyetemen dívó tanszabadságot a nemtanulás sza-
badságára magyarázza. A szabadság nem ront meg, 
hanem fölemel, mivel nem egyéb, mint szabad elhatá-
rozásunk a jóra. Az ember általa jobbá, nemesebbé, 
hogy úgy mondjam emberibbé válik; míg a vak ösz-
tönök követése az ember lealacsonyítására vezet. 

Egyszerűen balitéletnek áldozata tehát, a ki sza-
badságát meggondolatlanul a rossz haj lamok szabad 
követhetésébe helyezi s a helyett, hogy fékezné őket, 
a duhajkodásban keresi a virtust. Hová lesznek az 
ilyennél azok a komoly feladatok, melyeknek hűséges 
betöltése magasztos célja az egyetemi i f jaknak! Mi 
lesz a tanulásból s a tudományművelésből, mi lesz 
nem egy esetben az ilyennek egész életéből? Hány 
művelt ember későbbi kuszált életének, zilált anyagi 
viszonyainak első szálai egyetemi tanuló korából hú-
zódnak s nem rendeződnek soha ! Oh igen, mert a 
bűn nemcsak a tragédiákban, hanem az életben is 
bűnhődéssel jár . 

A szabadságnak a szabadossággal való téves föl-
cseréléséről, mint a tanulásra nem alkalmas lelki dis-
positióról lévén szó, említtetlenül nem hagyhatom azt 
a másik igen káros s eléggé elterjedt balvélekedést 
sem, mely a serdülő ifjút, megengedettség címén, a 
tiszta élet rovására a nemi ösztön vak követésére 
csábíthatja. 

Egy-két hónap előtt jelent meg irodalmi piacun-
kon Good Pál tengerésztiszti orvos magyarra fordított, 
«Erkölcs és erő» című könyve.1 Nem lehet ezt a 
művet megindulás nélkül olvasni, értesülvén belőle 
arról a sok bajról és szerencsétlenségről, melyet sze-
rinte a sexuális bűn okoz. A ki érdeklődik a saját java 
iránt, olvassa el, én csak egy pontját idézem. 1902 
szeptemberében, Brüsszelben, az egészség- és erkölcs-
ápolás ügyébentarlott második nemzetközi kongresszus 
egyhangú határozatban kimondta : «Különösen az i f jú-
ságot kell kioktatni arra vonatkozólag, hogy a tiszta 
élet egg cseppet sem káros az egészségre». Ez ime egy 

1 Good Pál : Erkölcs és erő. Franciából fordította Hupka 
Ödön. Budapest, 1908. Hasonló fejtegetések olvashatók a Re-
ligio 1907. évf. 25. és 203. lapjain Katona József dr. tiszti- és 
Dobrovits Mátyás dr. pozsonyi állami kórházi főorvostól. 
Paedagógiai szempontból pedig Paulsen : Moderne Erziehung 
und geschlechtliche Sittlichkeit. Berlin, 1908. 55. I. 

nagy szakértői kongresszus nyilatkozata, mely egészen 
máskép hangzik, mint az ujabb közvéleményben itt-ott 
elterjedt egy bizonyos ellenkező balvélemény. 

Természetesen nem akarom elhallgatni, hogy a 
tiszta élet megőrzése nincs önmegtagadás, nincs belső 
küzdelem nélkül ; de kérdezzék csak meg azoktól, a 
kik már ott küzdenek az élet mozgalmas terén, van-e 
egyáltalán élet soknemű önmegtagadás és küzdés 
nélkül? Nincs és nem is lehet, mert hiszen «küzdés 
az ember élete a földön». De ne feledjük, hogy arra 
is, a ki meghódolt ösztönének és nem akart küzdeni 
ellene, előbb-utóbb sokkal erősebb küzdés és bizo-
nyára több szenvedés vár, mint azokra, a kik kez-
dettől fogva a tiszta élet útjait járták. Tehát akár 
így, akár úgy, a rendes emberi élet nem képzelhető 
el belső küzdelmek és folytonos önmegtagadás nél-
kül. Azért : bonum est viro, si a iuventute portaverit 
iugum suum. A jutalma pedig az, hogy a tiszta élet-
nek még soha senki sem vallotta kárá t ! A fajfenn-
tartó ösztönnek célja a boldog házasélet, ne rontsa 
meg azt tehát senki főkép ifjúkorában, de azután se, 
célellenes visszaélésekkel. 

Ime a tudományszerzéshez szükséges lelki dispo-
sitiók, ime a szükséges lelki hangulat, mely mellett 
Alma Materünk önökben megvalósíthatja magasztos 
célját s szegényes, erőtlen magyar társadalmunknak 
oly férfiakat nevelhet, a kik nemesen érző szívvel s 
munkára kész karral, a saját boldogulásuk mellett a 
köz javát is munkálni képesek lesznek. Bármely 
karhoz tartozzanak is tehát, I f jú Barátaim ! vala-
mennyinek a végső célja ugyanaz, valamint a munka 
s a komoly ifjakhoz illő életmód szüksége is. 

Végül még egyet. Az összes életrevaló nemzetek-
nél tapasztaljuk, hogy tagjaik, bárminő élethivatást 
kövessenek is, át vannak hatva nemzeti liovátarto-
zásuk érzetétől. Ezt az érzületüket pedig hazájuk 
történelme s hazai irodalmuk ismeretével ápolják. 
Nemcsak a szaktudósok foglalkoznak vele, hanem 
olvassa, tanulmányozza a nem szakember, maga a 
nép is. Lelkesedik nagyjain s szellemi élvezetet keres 
nemzeti irodalma termékeiben. 

Ez kellene nekünk is, legalább intelligenciánk 
összes rétegeinek. Szükségünk volna arra, hogy nem-
zeti érzetük ilyetén ápolását műveltségük kiegészítő 
részének tekintsék. Legyen valaki pap, bíró, mérnök, 
orvos, ügyvéd, tanár, gazdálkodó, hivatalnok vagy 
bármely más állásban, legalább olykor-olykor szabad 
óráiban kellene hazai történelmünk és irodalmunk 
behatóbb olvasgatásával foglalkoznia. Nemcsak nagy 
lelki élvezet a multunk változatos eseményeivel s 
nagy íróink örökszép munkáival való megismerke-
dés, hanem egyúttal önmagunk iránt tartozó köte-
lességünk is. Nemzeti tartalommal eltelt lélek ugyanis 
nem szenvedhetné el azt a szintelen társadalmat, a 
minő a mienk s a minővel sehol másutt nem talál-
kozunk. 

Bármi is legyen tehát a szaktárgyuk, Uraim, 
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vegyék szokásaik közé az enemű könyvek olvasga-
tását is. Hogy pl. csak a «Történelmi Életrajzok» 
sokkötetes gyűjteményére felhívjam figyelműket, 
mennyi élvezetet, mennyi tanulságot nyújt a velük 
való foglalkozási Ezt az olvasgatási szokást vigyék 
ki aztán magukkal az életbe, ajánl ják másoknak is, 
ezáltal valóságos nemzeti missiót teljesítenek s hozzá-
járulhatnak közéletünk eszmei szintájának emelé-
séhez. 

Mindezeket szives figyelmükbe ajánlva, az 1908-9-
tanévet megnyitom. 

flz első magyar jezsuitakollegium. 
Oláh Miklós, a nagy egyházfejedelem és állam-

férfiú, a szentéletű püspök s akiről tudjuk, hogy 
tulaj donképen ő volt nálunk az antireformáció meg-
indítója, mint pedagógus is elsőrangú, ki nemcsak 
hogy sok iskolát alapított, hanem azok számára oly 
tantervet dolgozott ki, mely korát megelőzte, kétszáz 
éven át volt használatban és még manapság is ta-
nulságos.1 

Ő volt az első, aki belátta, hogy a mindinkább 
terjedő protestantizmussal csak úgy veheti föl siker-
rel a harcot, lia buzgó és tudományos papság áll 
oldala mellett. Először is tehát a papságot akarta 
reformálni. Evégből alapítja meg Nagyszombatban 
az első papnevelő intézetet s tart több egyházmegyei 
zsinatot, lelki szentgyakorlatokkal kapcsolatban. De 
belátta azt is, hogy öntudatos, katholikus intelligen-
ciát is kell nevelnie s ezért szervezte újra a nagy-
szombati főiskolát, melyet eleinte tudós humanis-
tákra bizott. Csakhamar azonban sajnosan tapasz-
talta, hogy e részben csalódott, a humanizmus kora 
már lejárt s klasszikus szellemű és nyelvű pane-
girikusokkal az egyházat megvédeni nem lehet. Az 
új szellem új embereket, ú j fegyvereket kívánt. így 
jutott Oláh érsek arra a gondolatra, hogy a jezsuitá-
kat Magyarországba letelepítse. Ismerte már őket 
több év óta ; ott volt Bécsben mint kancellár, midőn 
Ferdinánd király a jezsuitákat oda behozta, szem-
tanúja volt áldásos működésüknek, amelyet a 
szószéken, az iskolában és a sajtóban kifejteltek. 
Ilyen emberekre volt neki is szüksége. Ebben az 
időben a spanyol Yittoria Péter volt az ausztriai 
tar tomány főnöke, vele lépett tehát összeköttetésbe 
még 1559-ben. Többször is tárgyalt vele ebben a 
kérdésben, de e tárgyalások (eleinte legalább) sikerre 
nem vezettek, mert a főnök azt követelte, hogy az 
érsek nekik kész és fölszerelt házakat bocsásson 
rendelkezésükre, ez pedig oly hirtelen nem volt 
lehetséges. 

A lángbuzgalmú érsek fáradozása azonban végül 
is célt ért, mert a következő évben Vittoria több 

1 V. ö. Fraknói : Hazai és külföldi iskolázás a XVI. szá-
zadban. Márki : Paedagógiai Plutarch. 1882. III. f. 

társával bevonult Nagyszombatba s ideiglenesen 
Telegdi Miklós házába költöztek. Már első föllépé-
sükkel meghódították úgy a papság, mint a nép 
szivét s Oláh elhatározta, hogy fokonkint az összes 
iskolák vezetését is reájuk bizza.1 De nagy ba j volt, 
hogy a jezsuitáknak nem volt megfelelő lakásuk, 
vagyis kollégiumuk. Mindenek előtt tehát a szüksé-
ges telekről kellett gondoskodnia, hogy az építést 
minél előbb megkezdhessék. Elgondolhatjuk, hogy 
ily telket találni nem volt könnyű feladat, mert 
Nagyszombat sohasem volt nagyváros és zárt falai 
nem engedték a kifelé való terjeszkedést s hozzá 
még midőn az esztergomi érsek, az egész káptalan 
és más hivatalok és emberek a török elől ide mene-
kültek, még szorosabb lett a hely. De ezen nehéz-
ségen is győzedelmeskedett Oláh érsek vasakarata, 
megtalálta a telket és meg is vette. 

E telekvásárlás emlékét a nagyszombati városi 
jegyzőkönyvek őrizték meg s midőn az alábbiakban 
részletesebben foglalkozom azzal, teszem ezt azért, 
mert e jegyzőkönyvben néhány oly adatot találtam, 
mely érdekes és jellemző, ügy a nagy alapitóra, 
mint az első magyar jezsuita kollégiumra nézve is.2 

E jegyzőkönyv, mely latin nyelven van szer-
kesztve s melyet a városi nótárius : Velichinus György 
maga kezével írt be a jegyzőkönyvbe, elmondja, 
hogy 1561-ben május hó 10-én Oláh Miklós eszter-
gomi érsek, Magyarország prímása stb. személycsen 
megjelenvén a városi tanács előtt bejelentette, hogy 
a szent János-utcában egy szegletházat vett meg 
István Baccalaureus özvegyétől 600 magyar forinton. 
Abból a körülményből, hogy az érsek személyesen 
jelent meg a tanács előtt, hogy e telekvásárlást be-
jelentse, mai nyelven betelekkönyveztesse, láthatjuk, 
hogy milyen fontosságot tulajdonított ezen ügynek 
ő maga is, mert ezzel mintegy hivatalosan akarta 
kifejezésre jut tatni azon szándékát, hogy a jezsuitá-
kat a városban letelepíti. Az az István borostyán-
koszorús, kinek özvegyétől a telket vette, valószínű-
leg a nagyszombati káptalani iskola tanára volt. 
A ház a jegyzőkönyv szerint a szent János-utcában volt, 
még pedig az egyik szegleten ; ugyancsak a jegyző-
könyv a szomszédokat is megnevezi — Buhothy 
János és Szavary Kristóf személyében — de miután 
a házbirtokosok névsora nincs egybeállítva, ezen 
adat sem tájékoztat minket. Legvalószínűbbnek tar-
tom, hogy e ház a mostani érseki konviktus. vagy 
a Simor-árvaház helyén állott. A 600 frtnyi vételár 
a telek nagyságát bizonyítja, miután ebben az idő-
ben Nagyszombatban is egy háznak értéke 100 frt 
körül járt . 

1 Mindezekre nézve 1. Kazy : História Universitatis Tyrua-
viensis, Ipolyi : A nagyszombati iskola a XVI. században. 
«Katholikus Szemle» I. évf. Kollányi : Oláli Miklós. «Katho-
likus Szemle» II. évf. 

2 Liber Fassionalis 1546—1569. p, 141, A városi levél-
tárban. 
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Ezt a házat az érsek — folytatja tovább a jegyző-
könyv: «ex speciali mandato Sacratissimae Caesareae 
Regiaeque Maiestatis — pro collegio Societatis Jesu» 
vette. Ime, világosan kitűnik e szavakból, hogy Oláh 
Miklós szándékát a királynak is bejelentette s az 
nemcsak hogy helyeselte, hanem határozottan meg 
is bizta az ügy véghezvitelével. Nagyon valószínű, 
hogy az érsek azért is hangsúlyozza e körülményt, 
hogy vállalatának még nagyobb tekintélyt kölcsö-
nözzön és a városi tanács jóindulatát ezzel is fokozza. 
Hogy Ferdinánd király csakugyan erősen támogatta 
az érseket a jezsuiták behozatalában, arról még alább 
is lesz szó. 

Az érsek ezután előadja és kifejti azt a hármas 
célt, mely őt a jezsuita kollégium megalapításában 
vezette, ú. m. első az Isten dicsősége («in glóriám 
Dei optimi, maximi»); második a keresztény katho-
likus vallás gyarapodása («augmentum religionis 
Christianae ac catholicue») ; harmadik az ifjúság 
tanítása és nevelése («pro studiosorum doctrina et 
cruditione»). 

Szükségesnek látja az érsek azt is kiemelni, 
hogy e vásárlás a mondott célra a nemes város és 
tanács engedelmével történt, továbbá, hogy e nagy 
cél elérésében őt a király kegyelme és bőkezűsége 
is kiséri («accedente gratia et liberalitete praefatae 
S. et R. Maiestatis»). 

Végül kijelenti, hogy e telket örök alapítvány-
képen adományozza a jezsuita kollégium részére 
(«iure perpetuo et irrevocabiliter»), mindazonáltal 
oly föltétellel, hogyha a jezsuita atyák valamikor 
innen elköltöznének («si patres hic residere nollent 
vei non possent»), a telek reá, illetőleg örököseire 
száll vissza. Érdekes jelenség, mintha a nagylelkű 
alapító megérezte volna, hogy még valamikor erre 
a záradékra szükség leszen. 

Eddig az emlékezetes jegyzőkönyv. A kollégium 
további sorsa már ismeretes. Még 1561. év szeptem-
berében nagy ünnepségek között letették az alap-
követ s nagy buzgalommal fogtak az építéshez. 
A város adta az anyagot, a polgárság pedig segéd-
kezett az anyag behordásával. De az építés mégis 
csak lassan haladt előre. Ennek okai is nyilván-
valók. Hiányzott a szükséges pénz. Az érsek ugyan nem 
hiába hivatkozottá föntebbi jegyzőkönyvben a király 
bőkezűségére, mert ez egy egész sereg birtokot adomá-
nyozott az építendő kollégium javára : így a túróci és 
sellyei volt premontrei apátságijavakat, továbbá a tapol-
cai, széplaki és zalavári bencés apátság, a bényi és mis-
lei premontrei volt prépostság birtokait. De a nagy 
gazdaságok jóformán semmit sem jövedelmeztek, 
mert részben a török kezében voltak, részben pedig 
ama viharos időkben egy-egy ily birtoknak egyszerre 
több ura is volt s aszerint, amint Ferdinánd vagy 
János király és utódai hatalmába került, más és 
más foglalta el azt. így történhetett azután, hogy 
eme rengeteg birtokoknak a jövedelme igen csekély 

volt, például a zalavári apátság jövedelme 372, a 
túróci prépostságé pedig 400 frt volt, ha ugyan azt 
is megkapták.1 I lyenformán tehát az egész teher az 
érsek vállain nyugodott s ő meg is tett mindent, 
amit csak tehetett. De az ő birtokai is részben ide-
gen kézbe kerültek és az atyák ellátását is teljesen 
neki kellett fedeznie. Nem csoda tehát, lia ily körül-
mények között az építkezés gyakran szünetelt. Az 
épületnek egy része azonban mégis csak elkészült 
valahogy és az atyák bevonulhattak új otthonukba. 

De itt sem volt maradandó lakásuk, mert az 
eddigi bajokhoz most még az elemi csapás is hozzá-
járult. Ugyanis 1667-ben a város nagy része — kö-
rülbelül 150 ház s köztük a félig kész jezsuita kol-
légium is — a pusztító lángok martaléka lett. Az 
atyák szomorú szívvel hagyták el az országot, Oláh 
érsek pedig nemsokára meghalt. De nem halt meg 
az eszme, melyet új életre keltett s megvalósított 
Oláh Miklósnak nagynevű utóda : Pázmány Péter. 

Gyárfás I. Tihamér. 

"Flinders Petrie kutatásai a Szinai félszi-
geten. (IX.) 

IX. A zsidók száma a kivonulás idején. 

Mielőtt cikksorozatunkat befejeznők, FI. Petrie-
nek zseniális «working hypothesis»-ével akar juk 
olvasóinkat megismertetni, mely a kivonulásban részt 
vett zsidók föltűnően magas szentírási számait volna 
hivatva kielégítően megoldani.2 

Tudvalevőleg a Pentateuchus 6 helyén a kivonu-
lásban résztvett és húsz évnél idősebb harcképes 
férfiak száma több mint 600.000-re van becsülve.8 

Ezek mindegyike egyúttal családapának is tekintendő, 
mert keleten a nemek sokkal korábban érnek s a 
leányok 12—13, a férfiak 18—20 éves korukban meg 
szoktak házasodni. Az a kérdés merül föl most, hány 
tagot számíthatunk egy családra ? A Johns által ki-
adott charráni cenzustáblák szerint Kr. e. a VII. szá-
zadban az Eufrát és a Balih táján lakó telepesek 
családjai átlag négy tagból állottak: 68 családra 269 
családtag esik.4 Ezek az adatok az Egyptomba köl-
tözött zsidóságra is bátran alkalmazhatók. Igaz ugyan, 
hogy a zsidók a legszaporább népfajok közé tartoz-
nak, de nem szabad felednünk, hogy keleten a gye-
rekek halandósága óriási, még most is, és régente 
még nagyobb lehetett. I lyenformán a 600.000 zsidó 
férfinak körülbelül 2,500.000-nyi nép felelne meg. 

A mai Egyptom megművelhető területe az angol 
kormány becslése szerint 23.735 • km.-t tesz ki.5 Az 

1 Kazy i. m. 6. 1. 
2 Researches, pp. 203—218. 
3 Ex. 1237 3825 Num. 145 232 1121 26sl. 
4 An Assyrian Doomsday Book, or Liber Censualis of 

the district round Harran. Leipzig, 1901. p. 28. (Assyriologische 
Bibl. lisg. v. F. Delitzsch u. P. Haupt. XVII.) 

s Bädeker : Aegypten». XXVII. 1. 
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1897-iki népszámlálás hivatalos adatai szerint a terü-
leten 9,020.404 benszülött lakik; egy • km.-re esik 
tehát 289 lakós1: oly szám, melyhez foghatót Európa 
legnépesebb országai sem mutathatnak föl. A régi 
Egyptom szintén elég népes volt ugyan, de arról szó 
sem lehet, hogy valaha annyi lakósa lelt légyen, 
mint napjainkban. Nem szabad ugyanis felednünk, 
hogy régente az ország jóléte a Nilus évi áradásának 
magasságától függött. Elégtelen áradás esetében száz-
ezerek szenvedtek éhhalált. Ez most nem történhetik 
meg, azóta, hogy az angolok az assuani-zsilipeket 
fölépítették s a folyó vizét mesterségesen földuz-
zasztják. Azonfölül a régi időkben járványokkal szem-
ben az emberek védetlenek voltak ; mai napság még 
a nyavalák klasszikus földjén, Egyptomban is, az 
angolok prophylaktikus intézkedései sokat lendítet-
tek az ország egészségi állapotain. 

Akárhogy áll különben a dolog, nehezen ért-
hető, hogy egy harmadfél milliót számláló népet oly 
drákói rendszabályokkal lehetne kezelni, mint azt az 
Exodus eleje szerint a fáraók tették a zsidókkal. 
Mind úgy látszik tehát, hogy a Szentírás számai hi-
básak.2 

E föltevésben megerősít minket egy más körül-
mény is. Numeri 343 szerint az összes egy hónapos-
nál idősebb hímnemű zsidó elsőszülöttek száma 
22.273 volt. A modern statisztikai adatokból tudjuk, 
hogy a lányok száma átlag mindenütt egyenlő a 
fiúkéval. 22.000 férfi elsőszülöttnek ilyenformán ugyan-
annyi női elsőszülött felel meg. Tegyük a halálozási 
arányt 30°/o-re s akkor mintegy 70.000 elsőszülöttet 
kapunk. A hány elsőszülött, annyi anya. Ámde a 
zsidók polygámiában éltek hajdanta és így egy 
anyára esik egy elsőszülött, nem apára.3 A charráni 
cenzus-könyv adatai szerint 68 családapára 94 fele-
ség esik4; i lyenformán a 70.000 anyára sem számít-
hatunk többet 50.000 férfinál, úgy hogy egy családra, 
négy tagot számítva, az elsőszülöttek száma alapján, 
a zsidóságot 200.000-nél többre aligha becsülhetjük. 
E szám az előbbinek nem is x/io-e ! Fl. Petrie ugyan-
ezen az alapon 100.000-re becsüli a zsidók számát.5 

De még e szám is túlságos nagy. Gosen földje 
ugyanis, a hol a zsidók egyptomi tartózkodásuk alatt 
laktak, Fl. Petrie szerint nem volna több 60—80 
angol • mf.-nél6 = 150—200 • km. Ha egy • km.-re 
200 lakost számítunk, az egész terület lakosságát 
a legkedvezőbb esetben 30—40 ezerre tehetnők. 
Fl. Petrie azt tartja, hogy ezen a területen 20.000 
felláh (földmíves) és mintegy 5000 nomád foglalhat 
helyet; szerinte a zsidók nomádok voltak és azért 
haj landóbb a kisebbik számot elfogadni való gya-
nánt. Mondanunk sem kell,hogy ez a fölfogása most is 

1 U. o. XXVIII. 1. 
2 Hummelauer: Numeri (Cursus Ser. S.) 221. s köv. 1. 
3 V. ö. Ex. 132 3419 Num. 312. L. Kornleitner : Archeo-

logiae biblicae summarium. Oeniponte, 1906. 282. 1. 
4 Johns, i. h. s Researches, 216. 1. 6 Researches, 208.1. 

divatos evolucionizmus jegyében áll, melynek ked-
venc állítása, hogy a zsidóság, mielőtt Palesztinába 
bevándorolt volna, amolyan kóbor beduin-nép volt, 
vallása a sivatag produktuma volt s csak később 
lett monotheisztikussá, mikor földmíves életmódra 
adta magát. Azonban már E. Meyer észrevette, hogy 
a pátriárkák alakjaiban a Genezis nem kóbor nomá-
dokat fest le, hanem állattenyésztéssel foglalkozó 
parasztokat. 1 Eerdmans még tovább megy és a 
Wellhausen-iskola nomádlheoriáját a hozzá fűzött 
kombinációkkal egyetemben a limine elutasítja. Ezt 
jó lesz megjegyeznünk.2 

De térjünk vissza az Exodus számaira. A fő-
helyek, a hol az egyes törzsek létszámát részletezve 
találjuk: Num. 120—44 26[—5l. Mind a két helyen, a 
törzsek rokonságokra (mispeho^) való albeosztásai 
nak elősorolása után, a törzsek létszáma következő 
schema szerint sorolódik elő : «N törzs megszámlált-
ja inak összege x 'alá? y száz z tíz.» Fl. Petrie már 
most azt hiszi, hogy az Jäläcp szó nem ezeret jelent, 
hanem csoportot, sátrat, családot, s az 'ála^ után 
következő szám az előbbinek egyenértéke volna . 3 

Más szavakkal, az említett formula azt je lentené: 
N törzs x sátrat (vagy családot) számlál y száz, z tíz 
emberrel. Rövidség kedvéért ide iktatjuk a törzsek 
létszámának azt a táblázatát, a hogy azt Fl. Petrie 
ezen az úton meghatározza: 
(Törzs) äliicp szám % Num. 1. äläy szám 0/o Num. 
Ruben 46 500 9 « 43 730 17 « 
Simeon 59 300 5 « 22 200 9 « 
Gad 45 650 14 « 40 500 12 « 
Jud ah 74 600 8 « 76 500 7 « 
Izachar 54 400 7 « 64 300 5 « 
Zabulon 57 400 7 « 60 500 8 « 
Ephraim 40 500 12 « 32 500 16 « 
Manassze 32 200 6 « 52 700 13 « 
Beniamin 35 400 11 « 45 600 13 « 
Dan 62 700 11 « 64 400 6 « 
Aser 41 500 12 « 53 400 8 « 
Neftali 53 400 8 « 45 400 9 « 
Összesen 589 5.550 596 5730 

E szerint az egész zsidóság száma 5500—5700 
között ingadozott volna. Currely szerint körülbelül 
ennyi volna a Szinai félsziget déli részének lakós-
sága is, a mint azt egy sudáni katona adatai alap-
ján k iszámí t ja : 4 

Aleigát és Hameda törzsek 2000 ember W. Maghárahtól északra. 
Owarma és Sowálah « 200 « Serabít el Chadem körül. 
Welád-Sa'íd « 300 « Feirân vidékén. 
Mezaynah « 1100 « 'Aqabah felé. 
Karasi « ? « Dsebel Mûsâ körül. 

Mit szóljunk ehhez az elmélethez? Tagadhatat-
lanul nagyon megtéveszlő. A lóláb ugyan egy kissé 
kilátszik belőle, a mennyiben félreismerhetetlen célja 
az exodus és főleg a szinai tartózkodás naturalisz-

1 Die Israeliten und ihre Nachbarstämme. Halle a, S., 
1906. 301-306. 11. 

2 1. m. II., 38—48. 11. 3 Researches, 211. 1. 4 Resear-
ches, 251. s köv. 11. 
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tikus magyarázatát adni, de azért van benne bizo-
nyos igazság is. T. i. az, hogy az 'äläcp szó tényleg 
nem jelent szükségképen ezeret, hanem másképen 
is értelmezhető ; azonfölül csakugyan nem lehetetlen, 
hogy a Numeri lisztáiban eredetileg nem ezeret 
jelentett, hanem egyebet, és később a szerző inten-
ciója ellenére a vele összekötött számokat ezerek 
módjára összeadták, mely számtani művelet ered-
ménye képen több mint 600.000 jött ki. Ez, mon-
dom, nincs kizárva és e föltevés ellen hileJvi szem-
pontból komoly nehézséget fölhozni nem le et. Mind 
a mellett kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy 
Petrie magyarázata ebben az alakjában nem fogad-
ható el. 

Először is nem áll, hogy 'äläcp = család. Ha ez 
igaz volna, minden egyes családra körülbelül egyenlő 
szánni családtag esnék, már pedig a táblázatban föl-
tüntetett %-számok szerint egy családra olykor 5, 
olykor pedig 17 tag esik. Ez az ingadozás FI. Petrie 
elmélete mellett érthetetlen. Hogy pedig 'äläcp nem 
családot, hanem a zsidó törzsek (seßäfim) valamelyes 
albeosztását jelenti, azt Jud. 615-ből látni. Mikor az 
angyal Gedeont fölszólítja, hogy Izrael megszabadí-
tására fegyvert ragadjon, az utóbbi így válaszol : 
«Ugyan kérlek, uram, mivel szabadítsam meg 
Izraelt? íme rokonságom ('alpi) a legszegényebb 
Menasseh-ban, én meg a legfiatalabb vagyok atyám 
házában». Kir, I., 10I9 szerint 'äläcp = mispähah, ro-
konság.1 Kérdés, mit kell azonban e fogalom alatt 
értenünk ? 

Előző cikkünkben említettük, hogy a Penta-
teuchus a zsidók egyptomi tartózkodására négy 
nemzedéket számlál. Ezen a gondolaton alapszik a 
zsidó nép fölosztása törzsekre (seßäTim), melyek 
Jákob fiainak felelnek meg. Jákob unokái képezik a 
«rokonságokat» (mispäliöft), dédunokái az «ősök 
házait» (hätte 'aßöfr), az utolsó nemzedék képezi az 
egyes családokat (geßärim).2 Az persze nagyon kér-
déses, hogy a későbbi zsidók is e schema szerint 
származtatták-e le magukat Jákob utódaitól. A Numeri 
genealogikus formulái mellett ugyanis az egyes csa-
ládok genealogikus távolsága az «ősök házaitól» 
irreveláns marad, már pedig a zsidókat a legtöbb 
esetben jóval közelebbről érdekelte az igazi, mint a 
Numeri könyvén alapuló schematikus rokonság. 
A mai beduinok is épúgy oszlanak törzsekre, mint 
régente a zsidók, de a törzsek albeosztása nem le-
menőleg halad, hanem fölmenőleg, azaz más sza-
vakkal : a zsidóknál az egyes családok leszármazási 
viszonya az «ősök házaihoz» nem ju t kifejezésre, 
viszont a beduinok genealogikus schemái az egyes 
családoknak csak a megelőző nemzedékhez való 
viszonyát fejezik k i ; az előbbi generációk a bedawí 
történeti horizontján kívül esnek; ő csak azt tudja, 

1 V. ö. E. Meyer: Die Israeliten, 498-506. lt. 
- V. <>. Kornleitner i. m. 330. 1. 

hogy ilyen meg ilyen törzshöz (kablleh) tartozik, 
milyen alapon, azzal már nem törődik. Az arab 
terminológia szerint 'ahleh = család; több 'ahleh 
alkot egy hamúleh-t ( = rokonság); az 'ahleh kis-
korú tagjai testvérek, a h a m ù l e h - é unokatestvérek; 
több hamúleh kabíleh-t (törzset) képez, a nélkül 
azonban, hogy az egyes hamúleh-k a törzs alapító-
jához való leszármazási viszonya meg volna álla-
pítható.1 

Nem lehetetlen, hogy az 'äläcp szóban a haműleh 
fogalma rejl ik; ezen értelmezés mellett az Egyp-
tomból kivonuló zsidóságot 589 rokonságra és 5500 
családra kellene becsülnünk; egy családra 4 tagol 
számítva az egész nemzetet 22.000 főre tehetnők, 
mely számnak Gosen kiterjedése teljesen megfelel. 
Igaz ugyan, hogy e szám talán kissé csekélynek 
látszik, de nagyon valószínű, hogy a zsidók a siva-
tagban való vándorlásuk alatt accretio út ján is gya-
rapodtak és mire a Jordánon túlra értek, tekintélyes 
néppé nőtték ki magukat. Nézetünk szerint FI. Petrie 
elmélete ilyen módosítás mellett teljesen elfogadható. 
Természetes azonban, hogy ezzel eszünk ágában 
sincs a zsidó vándorlás supernaturalis jellegét natu-
ralisztikus értelmezéssel kétségbe vonni. A zsidóság 
a Szinai vidékén egy tömegben lakott. 20.000 ember-
nek ép oly kevéssé volt a félsziget kopár völgyei 
között megélhetése, mint akár egy mill iónak; az 
általunk ajánlott magyarázatnak egyedüli célja az, 
hogy a Numeri adatainak látszólagos ellenmondá-
sait megfejthessük. Ha e magyarázat valakinek nem 
kell, tegye «ad acta»; mi nem esküszünk rá és, ha 
van jobb, kész örömmel elfogadjuk. 

Cikksorozatunk befejezéseképen összefoglaljuk a 
mondottakat és mindenekelőtt konstatáljuk, hogy a 
történettudomány higgadt képviselői az exodus meg-
történtél, egy-két véresebb szájú kritikus kivételével,2 

elismerik. Sőt azt mondhatjuk, hogy az utolsó idők-
ben a mult századnak a szentírási hagyományok 
iránt tanúsított ideges szkepszise határozottan muló 
félben van s a tradíció józanabb értékelésének ad 
helyet. E jelenség oka egyszerűen az, hogy a régi 
kelet alaposabb fölkutatása következtében a tudo-
mány igazi képviselői mindinkább belátják a ratio-
nalista dogmatizmus tarthatatlan voltát és egyre 
jobban tért hódít az a fölfogás, hogy a szentírási 
hagyományokat előre kifőzött elméletek prokusztesz 
ágyába szorítani nem lehet, hanem e téren is a tör-
téneti empiria módszerét kell alkalmazásba venni, 

1 L. P. A. .laussen O. P. : Coutumes des Arabes. Paris, 
1908. 108-116. 11. 

2 Az Exodus megtörténtét kétségbe vonják: Stade: 
Geschichte des Volkes Israel. Berlin, 1887. I., 124., 126. 11. 
Steuerngel : Die Einwanderung der israelitischen Stämme in 
Kanaan. Berlin, 1901.100. s köv. 11. Erbt : Die Hebräer. Leipzig, 
1906. 81. 1. Wright : Was Israel ever in Egypt? London, 
1895. 254. s köv. 11. Winckler: Geschiebe Israels in E i n z e l -
darstellungen. I., 171. s kövv. 11 
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mely nem általánosít előbb, mielőtt annyi adat ren-
delkezésére nem áll, melyek alapján józan inductió 
lehetséges. 

Azt is láttuk, hogy az egyptologia adatai és a 
szentírási exodus-elbeszélés között az érintkezési 
pontok száma igen csekély. Izrael népének említése 
biztos a Merenptah-stelen ; Chabas 'aperiu-elmélete, 
Eerdmans Irsw-József theoriája még mindig a levegő-
ben lógnak és hogy a tudomány hasznukat tudja-e 
venni valamikor, nagyon kétséges. 

Mi katholikusok, a mondottakból két üdvös ta-
nulságot vonhatunk le: 1. Kisérjük figyelemmel az 
idevágó kérdéseket, hogy megvitatásukba okosan és 
higgadtan bele tudjunk szólni és a tudomány igazi 
eredményeit értéktelen elméletektől képesek legyünk 
megkülönböztetni. 2. Ne legyünk kicsinyhitűek. 
Bizunk ügyünk győzelmében és ép azért legyünk 
türelmesek. A tudomány sokszor megjárta már a 
tékozló fiú szerencsétlen útjait. Jussát büszkén köve-
teli; azt m o n d j a : igazság után törekszik és csak 
akkor tér meg, a mikor megcsömörlött a meddő 
spekulációk moslékjától. Ez a megjózanodás a biblikus 
tudományok terén is be fog következni. Várjunk 
türelemmel, szeretettel és hitünk megpróbáltatása 
napjaiban annál bensőségesebben simuljunk Ahhoz, 
ki csalhatlan szavával megígérte: Veritas liberabitvos. 

Kmoskó Mihály dr. 

A biologiai világnézlet túlzásai. (n.> 
Az akarat problémája. 

Mi az akara t? Csak ritkán vetik fel a kérdést 
ily határozottan s azzal a szándékkal, hogy az aka-
ratra vonatkozó nézeteket és meghatározásokat össze-
foglalva szemünk elé állítsák. Én ép ezt akarom 
most megtenni, a legegyszerűbb alakban állítom föl 
a kérdést: mi az akara t? Bizony e probléma körül 
is úgy vagyunk, mint szent Ágoston volt, amidőn azt 
kérdezték tőle : mi az idő ? Ha nem kérdezed, tudom ; 
ha kérdezed, nem tudom.1 

Nem mondom, hogy az akarat meghatározását 
nem iparkodtak megadni, de azok soha ki nem elé-
gítették a bölcselőket s kapcsolatban voltak a böl-
cselők mindenkori felfogásával. Az akaratot meg-
határozni úgy, hogy végérvényesen s mindenkit ki-
elégítsen, nem lehet. Sok idő fog még elmúlni, míg 
felszínre hozzuk azon elemeket, a melyek az akaratot 
képezik s meg tudják mondani, melyek a domináns 
mozzanatok az akaratnál. De ha a kémia évről-évre 
közelebb jut az anyag mivoltának megállapításához2, 
a természettudományra támaszkodó lélektan is, a 
számtalan ellentmondó nézet dacára is, lassan egy-
ségesül az akarat mibenlétének megfejtésénél. 

1 Lib. XI. Confess. C. 14, sz. 17. Quid est ergo tempus ? Si 
nemo ex me quaerat, scio ; si quarenti explicare velim, nescio. 

2 Neuere Anschauungen über die Struktur der Materie. 
A. Righi. Leipzig, 1908. 

Az akaratnak régibb és u jabb meghatározásai 
között nagy különbség van. A múltnak filozófiájában 
a bölcseleti világnézlet határozta meg, ma a kísér-
leti irányú lélektan elemzés alá fogja az akaratot, 
felkutatja összetevőit, tehát reális alapon boncolja 
azt a komplex lelki tényt, melyet akaratnak neve-
zünk. És ezen kutatás közben fölmerülnek a kérdé-
sek: önálló lelki tény-e az akarat, vagy nem önálló ? 
A biologiai vagy a pszichológiai elemek az irány-
adók? Hogyan kapcsolódnak az elemek? stb., stb. 
De hiszen ezen kérdések e kérdés tárgyalásának 
kapcsán egymásután fognak fölmerülni. Most az az 
első feladat, hogy lássuk, mily meghatározásokat 
adtak a történelem folyamán az akaratra vonatko-
zólag. 

Azt mondottam, hogy az akarat meghatározásai 
a múltban a bölcseleti nézetektől leszürődő világ-
nézlettel voltak kapcsolatban. Ez alatt azt értem, 
hogy az akarat meghatározásánál nem is gondoltak 
arra, mi az akarat, mint ilyen ! Hanem csak annak 
konkrét és közvetetlen megjelenéséből indultak ki, s 
ha valaki spiritualista volt, akkor azt mondta : a 
lélek akar, ha materialista, úgy az akarat anyagi 
folyamat; ha pantheista izű gondolkodó volt, akkor 
talán az Isten akar bennem stb. De arra nem igen 
gondoltak, vájjon az akarat önálló lelki tény-e 
(autogenetikus), melynek vannak törvényei, vagyis 
van a lélektannak talán egy oly része is, a mely 
akarattannak lenne nevezhető. Az akarat elemzésébe 
ép oly kevéssé bocsátkoztak, mint az anyagéba. 

Midőn ezen gondolatot ily nagy általánosságban 
kimondottam, rá kell mutatnom egyúttal egy igen 
fontos kivételre, a mely mint finom ér indul ki a 
keresztény filozófiában s átmegy mindjobban meg-
vastagodva a modern filozófiában. Ez a finom ér szent 
Ágostontól indul ki, kinek akarattana főleg a gon-
dolkodással kapcsolatban teljesen eredeti felfogású. 
Mert ő vette először észre úgy az akaratnak patho-
logis ts elemeit, mint a diskurziv gondolkodásra 
való kihatását. S ezeket a pathologikus, vagy mond-
juk inkább biologiai elemeket Johan. Scotus Erigena 
bölcseletétől megtermékenyítve Duns Scot még job-
ban vizsgálat alá vette s az akaratnak filozófiáját 
heterogenetikus alapon kidolgozta. 

Csak még Occamot említem fel, aztán velük 
megszűnik az akarat empirikus vizsgálata. Csak a 
XVIII. század végén a senzualizmus kezdi ismét a 
biologiai elemeket kiemelni, de egyúttal a materia-
lista világnézletével a lelkieket elvetni. A három 
említett filozófus és nagygondolkodó sajátságos jelen-
ség a gondolkodás történetében. Mert ők az akarat-
nak úgy biologiai, mint lelki elemeit észrevették s 
egyrészt külső, másrészt belső megfigyelés alapján 
értelmezték. Főleg Duns Scot.1 

1 Ezen kérdésről bővebben beszélek egy bizonyos kö-
rülmények miatt még nem publikált értekezésemben : Duns 
Scot voluntarizmusa, tekintettel a modern voluntarizmusra. 
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Ezen kis kitérés után rendszerezzük az akaratra 
vonatkozó nézeteket. 

Az ókori filozófia az akaratot intellektuális ala-
pon magyarázta. Az akarat az értelmi működés 
egyik ága. Más a vágy és más az akarat. A vágy 
érzéki természetű, de az akarat értelmi. Igy értelmezték 
Plato (Gorg. 4668. és Charm. 1163) és Arisztotelész 
(De anima III. 11) az akaratot. Mindaketten dualisz-
tikus felfogásúak s hivei az akarat szabadságának. 

A Demokritosz materalista alapelvein felépülő 
sztoikus bölcselet is a lélek (amely szintén finom 
atomokból állott) cselekvése gyanánt fogta fel, de 
mechanikus világnézietükkel összhangzatban az aka-
rat szabadságát is tagadták. Lucretius mondása : «Dico 
animo nostro p r imum simulacra meandi accidere 
atque animum pulsare . . . inde voluntas fit». (De 
rerum nat. IV. 878.) Az akarat első oka más szóval 
egy cselekvésre irányuló képzet. A Seneca-féle mon-
dás: «Ducunt volentem fata, nolentem trahunt,» (Ep. 
107) a determinizmus jele. 

Plotinos, illetve a neoplatonizmus tiszta intel-
lektuális alapon áll. A lélek, mint meghatározó oka 
az érzelemnek, a «muzsikus ; az érzelmek a zene ; a 
test a hangszer 1 Ezen a hangszeren játszik a lélek».1 

(Ennead. III. 6, 3 és 4.) 
Ezen szavakban a lélek föltétlen primatusa rejlik-

Plotinos emellett a teljes akaratszabadságot mint köz-
vetetlen bizonyosságú tényt veszi fel. (Ennead. III. 1, 4.) 

A keresztény világnézlet a bűn, a megváltás és 
újjászületés fogalmaival az akaratot, az önmagát 
újjáteremtő és felszabadító akaratot állította előtérbe. 
A kereszténység megszületése óta világprobléma az 
akarat s az akaratnak nevelése a szabadság és kegye-
lem alapján. Az akaratnak gyakorlati jelentősége 
van a kereszténység hajnalán ! Van akarat, ezt érez-
zük, ezt tanítja a Szentírás, ezt érzi a bűneitől fel-
szabaduló és kiemelkedő ember. De annak filozófiai 
elemzésére nem vetnek ügyet. A kereszténység, mint 
vallásos élet gyakorlati voluntarizmus. 

Máskép állt a dolog, midőn a kereszténység, 
Willmann szavaival élve, rohammal bevette az ókori 
filozófiát. Mikor a köznapi felfogást a bölcseleti 
tanokkal kellett áthidalni. Természetes, hogy az ókori 
filozófia fogalmait tartották meg s Plato és Ariszto-
telész nézeteit fogadták el. A három nagy kappadociai 
különösen Arisztotelészét, a mi főleg az érzelmekről 
szóló tanaikból tűnik ki.2 A lélek három tehetségét 
különböztetik meg: az értelmi, az akaró és az érző 
tehetséget. Fő az akaró tehetségnek kiképzése, mert 
«mindaz értéktelen, a mi nem az erényt szolgálja 
és jobbakká nem teszi azokat, a kik azt végzik». 

Az akarat felfogásának és meghatározásának 
történetében forduló pont szent Ágoston. Egészen 

1 Érdekes munka : A. Drews, Plotin und der Untergang 
der antiken Weltanschauung, Jena 1907. 

2 K. Weiss, Die Erziehungslehre der drei Kappadokier. 
Freiburg i. Br. 1903. 

lapidárisan jellemezve jelentőségét, érdeme, hogy az 
akaratot először lélektanilag elemezte és annak mond-
juk, pszichológiáját kidolgozta, másodszor az akaratnak 
sajátosságát s lelki világunk keretében való önálló 
helyzetét kiemelte, harmadszor a benső megfigyelés 
alapjára helyezkedett s túltette magát az előbbi fel-
fogások keretein. Igy jutott ő el az akaratnak pr imär 
jelentőségéhez s azon metafizikai felfogáshoz, hogy 
az ember lényege az akarat. 

Az ókori filozófia intellektualista felfogásával ő a 
voluntarizmus bölcselője. Az akarat az ember leg-
eredetibb tulajdona, melyet sem kiilső fizikai okok, 
sem belső lélektani okok nem korlátoznak, nem 
determinálnak. Azért lényege az embernek az aka-
rat. «Voluntas igitur nostra nec voluntas esset, nisi 
esset in nostra potestate. Porro quia est in potestate, 
libera est in nobis.»1 Az akarat oka csak az akarat. 
Mi ezek szerint az akarat meghatározása? «Definitur 
itaque isto modo : Voluntas est animi motus cogente 
nullo ad aliquid vel non admittendum vel adipis-
cendum»2. Az akaratnak intellektuális élettől való 
különbözőségét ép az akaratnak az ismeretelméleti 
jelentőségéből, a gondolkodás munká jában való nagy 
szerepéből magyarázza ki. 

Mivel a hely nem engedi, azért nem fejtegethe-
tem bővebben szent Ágoston nézeteit. A skolasztika 
visszatért ismét az intellektualista felfogáshoz s csak 
mint említém Scotus Erigena, Duns Scot és Occam 
tértek vissza szent Ágostonhoz. Duns Scot annyiban 
bővítette szent Ágoston nézeteit, hogy a biologiai 
elemeket: az érzelmeket, ösztönt, indulatokat mint 
az észszerű akarat integráns elemeit föltüntette s 
azok jelentőségét akaratfolyamatainkban kiemelte. 

Szent Tamás legjellemzőbb helye az akaratra 
nézve: «Voluntas et intellecliis mutuo se includunt; 
nam intellectus intelligit voluntatem, et voluntas 
vult intellectum intelligere». (Sum. th. I. 16. 4. ad 1). 
Egyébként: «Intellectus altior et prior voluntate». 
Ezen gondolatokat csak azért idéztem, hogy lássuk 
egyrészt, hogy az akaratnak törvényeit és sajátos 
természetét szent Tamás már elveszítette szeme elől, 
másrészt pedig, hogy az ő intellektualista álláspontját 
megállapítsuk. 

Az újkori racionalizmus az akaratot a lélek 
puszta aktusának vette. Az intellektualizmust tehát 
egészen kihegyezte. Descartesnél az akarat az «actio-
nes animae» körébe tartozik. Spinozánál nincs is 
akarat. Mi bennünk metafizice Isten akar ; konkrét 
esetben pedig az akarat nem más, mint értelem. 
«Voluntas certus tandum cogitandi modus est sicuti 
intellectus.» (Ethica I. prop. XXXII.) Vagy pedig: 
«Voluntas et intellectus unum et idem sunt». (Ethica 
II. prop. XLIX. coroll.) Leibnitz szerint azt akarjuk, 
arra törekszünk (conatus), ami t jónak tartunk. 

1 l)e lib. arb. III. 3. n. 8. 
2 De duab. anim. c. 10. n. 14. 
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Az angol empirizmusra jellemző, hogy úgy Hob-
bes, mint Locke az érzelmi elemeket az intellektuá-
lisokkal összekapcsolják, úgy azonban, hogy az 
értelem, a lélek mint irányító működik. Az akarat 
lelki erő egyébként, lelki tehetség, tehát az intellek-
tualizmus náluk is túlsúlyban van. 

A racionalizmusnak egyik extrém alakja Chr. 
Wolf felfogása, a ki a lelket mitikus tehetségekre 
osztotta fel. Vagy talán helyesebben fejezem ki ma-
gamat, ha azt mondom, hogy annyi erőt vett fel a lélek-
ben, ahány működése csak megszámlálható. Termé-
szetesen az akarat is egy ily önálló erő vagy tehet-
ség. Herbart tette tönkre a «tehetségek» elméletét, 
de megint az érzelmet, az akaratot is a képzetekre 
vezette vissza. Tehát intellektualista alapra, 

Kant az észben két alaperőt vesz fel : az értel-
met és az akaratot. Mikor az ész princípiumok sze-
rint cselekszik, vagy vágyait szabályozza, akkor mond-
juk akar. Az akarat az ész kauzalitása. «Verstand 
und Wille sind bei uns Grundkräfte, deren der 
letztere, sofern er durch den ersteren bestimmt wird, 
ein Vermögen ist, etwas gemäss einer Idee, die Zweck 
genannt wird, hervorzubringen.» 

Átmenetet képez a régi és a m o d e m fölfogás 
között a sensualizmus. Vele kezdődik az akaratnak 
mint puszta élettani folyamatnak elgondolása. A föl-
tétlen intellektualizmusnak ellentétes sarka. Az előbbi 
szerint az akarat pusztán lelki tény, az utóbbi sze-
rint merőben élettani folyamat. Condillac apát nem 
merte tagadni a lelket, azért az akaratot csak abszo-
lút vágynak: «un desir absolut»-nek nevezte, amely-
ről csak hisszük, hogy a megkívánt dolog hatal-
munkban van.1 Holbach merőben materialista állás-
pontból az akaratot az agy módosulásának nevezte 
el. Oly módosulásnak, a mely a testet mozgatja, 
« . . .une modification de notre cerveau, par laquelle 
il est disposé à l'action, c'est à dire à mouvoir le 
corps».2 Még drasztikusabb Robinet. Az akarat — 
mondja — az agyrostok bizonyos rendszerének moz-
gásából származik. Une volition est pour le cerveau 
le mouvement d'un certain système des fibres. Dans 
l 'âme c'est ce, q'elle éprouvé en conséquence du 
mouvement des fibres, c'est une inclinaison á quelque 
chose, une complaisance dans cette chose là.»3 

Trikál József dr. 

E p v h á z i B u d a p e s t . Visszhang Darányi Ignác eu. réf. fögond-
. , nok beszédére. Darányi Ignác miniszter, mint a duna-

niag- melléki református egyházkerület ezidőszerinti főgond-
\rónika. noka, okt. hó 24-én, a kerület közgyűlésén olyan beszé-

det mondott, a mely az egész ország figyelmére méltó, 
mint protestáns részről mintaszerű beszéd az ország val-
lási békéjének és a magyarság egységes polgári műkö-

1 Traité des sensations. Lyon, 1886. I. eh. 3. §. 9. 
2 Système de la nature 1770. I. eh. 8. 
3 De la nature 1766. I. p. 300. o. 

désének megőrzése céljából. Darányi miniszter különben 
is a szó mestere, ezúttal azonban szónoklatának — egy 
kis magyar optimizmust és a vegyes házasságok ideális 
kívánatosságáról mondottakat kivéve — épen úgy tar-
talmával, mint alakjával valósággal remekelt és újból 
kimutatta magában azt, hogy mily nemes és magasztos 
tartalom rejlik a magyar lélek mélyén s hogy ennélfogva 
mily bölcs és boldog életet élhetne a magyar itt, ez 
«ígéret földjén», hogyha nemes gondolkozásra és nemes, 
előkelő életre termett valójában az idegenből ide-
szakadt eszmék, szenvedélyek és áramlatok időközön-
ként pusztító viharokat nem támasztanának. Darányi 
beszéde hitsorsosaival szemben csupa bölcseség, mérsék-
let és okosság, a katholikus egyházzal szemben pedig 
hitsorsosai körében párját ritkító figyelem, tisztelet és 
előzékenység. Ez az igazi magyar lélek, nem pedig a 
Luther-féle német «repleat vos Deus odio papae». 

A magyar természeténél togva emberszerető és nagy-
lelkű ; ütni-verni ésszel és karjával ugyancsak tud, ha 
kell, szive azonban máshoz mindig jó és hajlandó marad. 
Mert önzetlen ; haragudni a nemtelenségre és a sértőre 
tud ; de se nem haragtartó, se nem gyűlölködő. Ez az 
utóbbi tulajdonság nem magyar tulajdonság, hanem a 
magát «übermensch»-nek képzelő germán faj szilajai-
nak a sajátsága szokott lenni. 

Zsilinszky Mihály és rokonérzelmű társainak Magyar-
országot pápislagyiílöletre és pusztító vallásháborúra 
izgató szenvedelme, nem magyar lélek terméke, magyar 
létekben idegen szellem sugallata. Magyar ember úgy 
érez, úgy gondolkozik, úgy beszél és úgy cselekszik, 
mint Darányi Ignác október 24-iki főgondnoki beszédé-
ben tette. 

Én azt hiszem, hogy lapunk m. t. olvasói a magyar 
földmivelésügyi nagyérdemű miniszter református fő-
gondnoki beszédét a napi lapokban olvasták és elolvasták, 
azért annak közlésétől itt eltekinthetünk. De nem fejez-
hetjük be ezt a visszhangot itt most a nélkül, hogy egy 
imaszerű óhajtást ki ne fejeznénk és egy testvéri kérést 
ne intéznénk mindazon protestáns honfitársainkhoz, a 
kik úgy gondolkoznak és úgy éreznek, mint Darányi 
miniszter. Imaszerű óhajtásunk az, hogy az irgalmas 
Isten elégelje meg a magyar nemzetnek vallási vissza-
vonásból fakadó szenvedéseit és tegye, segítse valósággá 
azt, a mi Darányi nemes magyar lelkéből emigyen fakadt 
ki emlékezetes beszédében : «Nem küzdelemre, nem 
háborúra tehát, hanem (egyelőre) szoros szövetségre volna 
szükség a különféle felekezetek között, hogy a vallás-
ellenes áramlatokkal szemben kezet-kézbe téve, vállat-
vállhoz vetve, megállni tudjanak.» Becsületére legyen 
mondva a dunamelléki református közgyűlésnek : ezt a 
nyilatkozatát Darányinak a közgyűlés «zajos tetszéssel» 
fogadta. 

Mi kevesebb zajjal is megelégednénk, hogyha a tet-
szés után tettek következnének protestáns atyánkfiai 
részéről. Ez mindennapi buzgó imánk tárgya. 

Kérésünket Darányihoz és az ö vele egykép gon-
dolkodó és érző hitsorsosailioz ama szavakhoz fűzzük, 
a melyekben Darányi a mi római katholikus egyházunk-
ról, a magyar nemzetnek ősi egységes keresztény val-
lásáról emlékezett meg, ezeket mondván róla : «El kell 
ismerni mindenkinek, hogy a római katholikus egyház-
nak Magyarországon oly előkelő helyzete és tekintélye 
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van, a minő még tisztán katholikus országokban is 
ritkán fordul elő». Erre a nyilatkozatra a napilapok 
közléseiben a beszélő főgondnokkal való teljes egyet-
értés megnyilvánulása következett a dunamelléki refor-
mátus közgyűlés részéről. «Ugy van ! Ugy van !» kiáltá-
sok töltötték meg a levegőt. Nekünk e tünemény láttára 
eredeti gondolatunk támadt. Mi nagyon természetesnek 
találnók azt, hogyha már a magyar reformátusság hátat 
fordít a Luther-féle német gyűlölködés szellemének s a 
katholikus egyházzal szemben arra az útra kívánkozik, 
a melyen az angol nemzet jár az 1829-iki angol-katho-
likus emancipáció óta : akkor a magyar reformátusság 
legyen következetes s tegyen úgy, mint az angol protes-
táns világ tesz. Mit tesz — vájjon — az angol protes-
táns világ épen az ő intelligenciájának a körében ? Külső 
«előkelő helyzetét és tekintélyét» veszi-e csupán a kath. 
egyháznak és csak arra terjeszti-e ki egész figyelmét? 
Nem hiszem, Angolországban a kath. egyháznak vagyon-
ban és politikai kiváltságokban «előkelősége» semmi 
sincsen. Mit tekint tehát az angol protestáns értelmesség, 
mit keres mit kutat, mit figyel, mit vizsgál a római 
katholikus egyházban ? Annak belsejét, lényegét, szelle-
mét, elveit, tanait, szóval Istennek a római katholikus 
egyházban folyó kegyelmeit. Ezt keresi, ezt kutatja az 
angol protestáns értelmesség. Azt kutatja, hogy érdemes, 
szabad, helyes volt-e holmi elzüllött szerzetes és kicsa-
pongó király kolompja után indulni és a Krisztus által 
parancsolt hitegységet széttépni? Kezdjen a magyar 
protestánsság is magától kitekinteni és magyar — géniusza 
szerint gondolkodni ! Ne maradjon a külsőségekhez 
tapadva, hanem hatoljon be a dolgok velejébe ! Hiszen 
gyermekkorán már túl van ! —y-la. 

Az egyházi házasságkötési jog tanának kifej-
lődése. Irta Reiner János. Budapest, Stephaneum-
nyomda r. t. 1908. 204 1. Ára? 

Nem járatlan ösvényeken halad szerzőnk, mikor 
jelen egyházjogi tanulmányát közrebocsátja. Úgy a kül-
földön, mint nálunk ugyanis már több szaktudós foglalko-
zott az egyházi házasságkötési jog elméletének kifejlődésé-
vel. Esmein, Sehling, Freisen, Hörmann, Hussarek, 
Fahrner, Scherer, Sohm, Friedberg, Scheurl, Dieckhoff, 
Gietl,Knitschky,Maitland, Howard, Cigoi.Brandileone stb., 
nálunk Kováts Gyula, Kokas János tárgyalták behatób-
ban ezt a kérdést. Reiner már szintén fejtegette a ká-
noni házasságkötési jog történelmi alapjait akadémiai 
székfoglalójában. Mindazonáltal irodalmi nyereségnek 
tartjuk szerző jelen egyházjogi monográfiáját, melyet 
mint a Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi 
osztályának tagja székfoglaló értekezés gyanánt tartott 
és bocsát most közre. 

Négy részre osztja szerző ennek a dogmatikai, vala-
mint jogászi és történelmi szempontból egyaránt érdekes 
és tanulságos kérdésnek tárgyalását. 

Az első részben (5—46. 1.) azt fejtegeti szerző, mi-
szerint Damiani szent Péterig (f 1072.) két ellentétes 
vélemény és tanitás volt elterjedve a házasságmegálla-
pítás lényeges elemét és kellékeit illetőleg. Az egyik és 
pedig a római egyház fölfogása és gyakorlata szerint a 
házasságot kizárólag és egyedül a házasuló felek köl-
csönös megegyezésének kicserélése létesíti, a mely há-

zasság, mint ilyen, fölbonthatatlan. A másik, a frank 
egyházban elterjedt tanitás értelmében pedig a háza-
sulok kölcsönös megegyezése, illetőleg a világi jogrend-
szerek által megállapított kellékek alkalmazása alapján 
létesülhet ugyan a házasság, azonban ez bizonyos ese-
tekben, nevezetesen az impotencia esetében és okából 
fölbontható és csak az által válik föltétlenül fölbont-
hatatlanná, ha a házasságnak szentsége is bekövetkezett, 
a mi a testi egyesüléssel jár együtt. 

A második részben (47—102. 1.) a bolognai egyház-
jogi iskola és a párisi theologiai iskola között évtizede-
ken keresztül folytatott heves vitatkozást fejtegeti szer-
zőnk. Az előbbinek Gratian, az utóbbinak Hugo a Sancto 
Victore (f 1141.), és legfőképen Petrus Lombardus (+1164.), 
a világhirű magisler sententiarum, voltak legkiválóbb 
képviselői. Gratian és Lombardiai Péter e téren úgy sze-
repelnek, mint az ellentétes két fölfogás legkimagaslóbb 
képviselői, a kik az általuk képviselt és védelmezett 
elméleti fölfogást tudományos és rendszeres módon föl-
dolgozták és pedig Gratian kánonjogi, Petrus Lombardus 
pedig theologiai tekintetben lejtve ki e tant. Ez az ellen-
tét azonban Gratian és lombardiai Péter között szerény 
véleményem szerint korántsem oly mélyreható, miként 
azt szerző Fournier, Deux controverses etc. cimű mun-
kája nyomán véli. Némely helyen ugyanis mesterségesen 
hegyezik ki ezeket a látszólagos ellentéteket Gratian 
kánonjogi és Petrus Lombardus theologiai állásfoglalása 
között. Sok helyen pedig az ellentétet a jogi és theologia 
tudományos terminológia ingadozására és be ejezetlen-
ségére kell visszavezetni. 

Gratian szerint ugyanis a házasság annak megköté-
sével megkezdetik, a nemi, testi egyesüléssel pedig tel-
jessé válik (coniugium desponsatione initiatur, commix-
tione perficitur.) Gratian és a bolognai iskola álláspontja 
szerint egyedül az elhált házasság föltétlenül fölbont-
hatatlan és szentségi, misztériumi jelleggel biró házas-
ság. A megkötött, vagyis megkezdett, de sem testi 
egyesüléssel teljessé nem tett, sem pedig meg nem áldott 
házasság fölbontható bizonyos okokból, nevezetesen 
szerzetesi fogadalom, impotentia antecedens, későbbi 
végrehajtott házasság által, ellenben nőrablás folytán 
nem. Gratian tehát a házasságok két faját különbözteti 
meg : a fölbontható és fölbonthatatlan házasságok faját. 
Az előbbiek azok, melyeknél a házasulok megegyezése 
megvan ugyan, de nincs meg sem a testi egyesülés, 
sem az egyházi megáldás, az utóbbiak azok, melyeknél 
a felek megegyezésén kívül a két másik elem egyike 
föltalálható. A bolognai iskola álláspontja Gratian nagy 
tekintélyének súlya következtében egész Felsőolasz-
országban általános elfogadtatásra lelt és mint az ecclesia 
transalpina fölfogása szerepelt. 

A párisi iskola, az ecclesia cisalpina, főképviselői : 
Hugo a sancto Victore és Petrus Lombardus, chartresi 
Yvo, champeauxi Vilmos, valamint Abelárd (?) után azt 
a fölfogást vallják és hirdetik, hogy a házasság létre-
jöttéhez nem kívántatik egyéb, mint a felek házassági 
megegyezése és mihelyt ez megvan, a házasság már fel-
bonthatatlan. A bolognai iskola által elismert bontó 
okokat csupán házassági érvénytelenítő akadályok gya-
nánt fogadják el, beleértve a szerzetesi fogadalmat is. 

A harmadik reszben (103—179. 1.) szerző a Gratian 
és Petrus Lombardus, úgyszintén az általuk képviselt 



'"576 RELIGIO LXVII. évf. 1908. 

bolognai, illetőleg párisi iskolák fölfogását kialakító és 
befolyásoló előzményekkel és tudományos munkálko-
dásokkal foglalkozik, a melyek tudniillik úgy Gratian, 
mint Petrus Lombardus tudományos tárgyalásainál 
érvényre jutottak. Gratian tanítását és az ecclesia trans-
alpina álláspontját tárgyalja Paucopalea, Gratian tanít-
ványa, Magister Rolandus vagyis Rolandus Bandinelli, 
a későbbi III. Sándor pápa (1059—1081.), a göttweigi 
kódekszben foglalt Tractatus de matrimonio, Magister 
Rufinus stb. Ismerteti továbbá a két iskola ellentétes 
tanítását egymással szembe helyező, de egyik mellé sem 
csatlakozó Summa Parisiensis és Summa Coloniensis 
fölfogását, valamint Vacariusnak kiegyenlítésre törekvő 
magyarázatát, mellyel úgy a bolognai, mint a párisi 
iskola fölfogásával ellentétbe helyezkedik. Fejtegeti 
továbbá tournay-i István tanítását, a ki egyik iskola 
álláspontja mellett sem dönt ugyan kifejezetten, de érve-
léseiben mégis inkább a párisi iskola fölfogása mellett 
foglal állást. Joannes Faventinus azonban már Rufinus 
Summájának befolyása következtében inkább a bolognai 
iskola tanítását fogadja el, habár közvetítő álláspont 
megállapítására törekszik is. Simon de Bisiano Gratian 
álláspontját védi és hevesen támadja Gratian ellenfeleit. 
Nagyjábán véve ugyanily fölfogást vall Sicardus Cremo-
nensis is az ő Summájában. 

A negyedik részben (180—204. 1.) szerző II. Ince és 
III. Sándor pápák rendelkezéseivel foglalkozik. A nagy 
pápa III. Sándor «Licet praeter volitum» kezdetű ren-
deletében, melyet a salernói érsekhez intézett s mely 
IX. Gergely törvénygyűjteményében is bennfoglaltatik. 
(c. 3. X. de sponsa duorum. 1. 4. t. 4. és c. 2. X. de 
conversione coniugatorum 1. 3. t. 32.) található föl tőként 
az egyházi egységes törvényhozó megállapítása és az a 
jogelv, hogy a felek a kölcsönös házassági megegyezés 
kicserélése által teljes szentségi házasságot kötnek, mely-
nek tökéletességéhez nem kívántatik meg a testi egye-
sülés. Ezt a házasságot nem bontja föl egy későbbi, 
elhált házasság. Egyedül a szerzetesi fogadalomnak van 
meg az el nem hált házasságnál a bontó hatályossága, 
nem különben egyes esetekben a pápai szék jogosult 
ilyen fölbontó Ítélet kimondására. 

Szerző forrásainak alapos ismeretével fölfegyver-
kezve behatóan és kimerítő részletességgel tárgyalja a 
kánonjogi házasságkötési elmélet egyes fejlődési fázisait. 
Szétboncolja és eredetében kutatja a kútfőket, éber sze-
mekkel vizsgálja a különböző egyházjogi fölfogások 
alapjait és kritikai mérlegével állapítja meg azok jogi 
értékét. Kifogásolom azonban szerzőnek azt az eljárását, 
hogy a házasságkötési jogelmélet dogmatikai oldalát tel-
jesen figyelmen kívül hagyja, pedig ez véleményem szerint 
az ily kérdéseknek egyházjogi szempontból való kutatá-
sánál és fejtegetésénél sem mellőzhető, mert az ily eljárás 
a tárgyalás teljességének és világosságának rovására esik. 

Megjegyzem még, hogy az «Officiorum ac munerum» 
konstitúció 41. §-a értelmében «imprimatur»-t kíván 
meg minden katholikus szerzőtől ilyen munkákra nézve. 
Nélkülözi e könyv a manapság szokásos és igen helye-
sen alkalmazásban levő tárgy és névmutatót, a mi az 
olvasóra nézve az áttekintést megkönnyíti. Örömmel 
várjuk szerző abbeli ígéretének beváltását, hogy a trienti 
zsinat Tametsi dekrétumát és a «Ne temere» dekrétumot 
önálló földolgozás tárgyává teszi. 

Az egyházjogi kérdések iránt érdeklődő egyháziak-
nak és világiaknak szívesen ajánlom ezt a derék szak-
művet, melynek közrebocsátásáért méltán illeti elismerés 
a tudós szérzőt. Tauber Sándor dr. 

* 

Huttkay s A szellem egyéniségéről példában. 
Eger, 1908. 40 1. 

Több oldalról fejezték ki óhajukat, hogy magam, 
mint szerkesztő, nyilatkozzam erről a füzetről. Irodalmi 
termékről lévén szó, az óhaj teljesítése hivatásomhoz 
tartozik. Nyilatkozom tehát. 

A füzet két részből áll. Első felében Concha Győző 
dr. egyetemi tanárral, második felében Samassa József dr. 
egri bíboros-érsekkel foglalkozik. írója Huttkay Lipót dr. 
egri jogakadémiai tanár. 

Irodalmi mértékkel mérlegelve a tartalmát, lia kö-
zönséges polgári ember írja, a ki se irodalommal, se 
tanítással nem foglalkozik s a ki ezenfelül nem Egei-
tájékáról való, arról, mind a két rész tekintetében, a 
legjobb esetben azt mondanám : így írnia szabad, de 
nem illik ; mivel pedig jogakadémiai tanár írta és egri 
férfiú, arról az a nézetem és pedig a füzet mind a két 
részére vonatkozólag, hogy : így írnia se nem illik, se nem 
szabad. Első része — röviden szólva — non est ad rem, 
a másik rész megírása pedig az élő egri bíboros-érsek 
elveivel ellenkezik. Dudek. 

* 

Döntő bíráskodás munkabeszüntetésekben. 
Irta : Dr. Kelemen Nándor ügyvéd, a társadalmi múzeum 
őre. Budapest, 1908. Grill Károly könyvkiadóvállalata. 
Ara 3 K. Nyolcadrét 205 1. 

A ki a szociális kérdéssel foglalkozik, az hálás lesz 
a szerzőnek jelen munkájáért, mert tájékozást, sőt meg-
győződést nyerhet belőle e kuszált probléma több alap-
kérdésére. Szabadverseny, sztrájk, békéltetés, szakszer-
vezet, mindmegannyi izgató parázs. A mű eszmemenete 
a következő : Bevezetésül szinte drámai vonásokban 
elénlc tárja a szabadverseny szülte helyzetet, a melyben 
a munkás egymagában állva az éhenhalásra lett kár-
hoztatva. 

Ezen kényszerhelyzetben fölismeri a munkásnép a 
szervezkedés fontosságát és világszerte kiépülnek a szak-
szervezetek. Most megindul a harc a munkaadó és mun-
kása közt és tart ezer meg ezer kémény körül a mai 
napig: a sztrájk. S vájjon kinek használ? A munkások-
nak az 1906. évi magyarországi sztrájkok (nem is szá-
mítva a villamos vasúti és a mezőgazdasági sztrájkot 1) 
több, mint három millió korona veszteséget okoztak, 
a munkaadóknak elemi számítással sokkal többet ; a 
vége pedig, hogy legtöbbet veszít a közjó és a fogyasztó 
közönség. Gondoljunk csak a vasúti sztrájkra ! Az örökös 
sztrájk valóságos nemzeti öncsonkítás. 

De talán az következik ebből, hogy a sztrájkot vas-
törvényekkel lehetetlenné kell tenni? Nem! A sztrájk a 
gyöngébb fél sokszor egyetlen eszköze, de maradjon 
meg annak, a mi : — ultima ratio-nak. Szükséges azért 
a meggondolatlan sztrájkoknak elejét venni kötelező 
egyeztető hivatalokkal és döntő bíráskodás felállításá-
val. Hogy mily sok jót köszönhetni a békéltető rend-
szerzőknek, példa rá Angolország s hogy a döntő bírás-
kodás mily fényesen bevált, mutatja (ki gondolná?!) 
Uj Zéland ausztráliai status 10 éves praxisa. 
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Ezen eszméket fejtegeti Kelemen dr. művében s 
reméljük, hogy azzal az ügybuzgósággal, a mellyel 
témájával foglalkozik, még sok érdemes munkával 
fogja gazdagítani a szegény magyar szociális irodalmat 
a fiatal szerző. Benyó Mihály. 

* 

Ö. G. Az ú j Sy l labus . (A «Budapesti Szemle» 
októberi füzetében.) 

II. Nagyon ötletszerűen beszél a tisztelt Ö. G. össze-
vissza mindenfélét, a hogyan a nagyon felindult ember 
logika nélkül halmozni szokta a szemrehányásokat. 

Hosszasan tépázza az 1864-iki syllabust, mely szerinte 
mind olyan tanokat kárhoztatott, «melyek szinte már a 
vérünkbe mentek át s a melyek nélkül már társadal-
mat sem tudunk elképzelni,» t. i. a liberalizmust és a 
racionalizmust. 

Ha Ö. G. olvasta volna azt a syllabust : mit és 
minő értelemben kárhoztatott és ha gondolkoznék az 
ezektől a bizonyos tanoktól agyonboldogított mai társa-
dalmunk bajain, bizonyára máskép Ítélkeznék a hely-
zetről. Igaz, a mai társadalom a francia forradalom el-
vein rendezkedett be, de forrong is benne a forradalmi 
szellem folyton s nem hagyja megpihenni az intézmé-
nyeket és az embereket, a kik sok tekintetben mái-
maguk keresik az óvóeszközöket a boldogító elvek ellen. 
Látjuk mennyire megrontotta a liberalizmus a közerköl-
csöket, a szabadságot szabadossággá aljasította s időn-
kint fölmerül az a kérdés is, nem kellene-e már valamit 
tenni a sajtóval történő visszaélések ellen s hasonlók. 
Igaz az is, hogy IX. Pius syllabusát nagy ellenszenvvel 
fogadta a liberalizmus csikóéveit élő akkori világ ; de azt 
is látjuk, hogy ma már abból a liberalizmusból sokan 
kijózanodtak, mert nyomában csakugyan bekövetkeztek 
azok a bajok, melyektől a szókimondó pápa óvta a világol. 

Ö. G. nem tartozik a kijózanodoltak közé s mivel a 
maga homályos szemüvegén keresztül nézi a világot s 
ostobaságnak tartja IX. Pius syllabusát, honnan honnan 
nem egyszerre kihozza, hogy az ilyen szerinte pápai 
baklövéseken a jobban látó theologusok szoktak segí-
teni; hogy azok mentik meg a szégyentől az egyházat, 
melyet a világ forgását nem ismerő, a világtól elmaradt 
öreg pápák hoznak rá az ilyen syllabusokkal. Azáltal t. i., 
hogy csürve-csavarva kisütik, hogy az ilyen syllabus 
«nem csalatkozhatatlan nyilatkozat» s ezzel meg van 
mentve az egyház. «Ha valamelyik pápa — úgymond — 
indokolatlan, kellemetlen, vagy egyáltalán képtelen ha-
tározatokat mondott ki : a theologia siet beigazolni, hogy 
az a pápa nem ex cathedra beszélt.» 

Ez még mind csak a bevezetéshez tartozik, ilye-
nekkel készíti elő az olvasót a X. Pius syllabusára, 
hogy már előre ne lásson benne mást, mint szintén 
valami baklövést, a melyért hogy majd ismét a szegény 
theologusoknak fog főlni a fejük, hogyan menthessék 
meg az egyház becsületét. Igazi szabadkőmivesi manőver 
az ilyen eljárás az avatatlanok elámítására s a katho-
licizmus lesajnálására, kivált midőn teljes meggyőző-
dést színlelve még odadörgi : «Egyáltalán nem méltó 
a kath. egyházhoz, hogy theologiája minduntalan kény-
telen kicsinyes dialecticai fogásokhoz nyúlni, hogy leg-
főbb egyházihatósága döntéseinek élét vegye.» 

Kazinczynak van egy epigrammja, mely így szól : 
Jót is jól. Ebben áll a nagy titok, ezt ha nem érted, 

szánts és vess s hagyjad másnak az áldozatot. Minek 
beszél az ilyen ember syllabusokról, theologiai kérdé-
sekről, ha egyáltalán csak a hasonlókép tájékozatlan 
újságcikkekből ismeri azokat ! Nem tudja ő, hogyan 
készülnek a pápai nyilatkozatok és határozatok. Bizonyára 
úgy képzeli a dolgot, hogy a pápa leül, ír, a mi eszébe 
jut s így irányítja a katholikusok hitét. Sejtelme sincs 
arról a nagy kutatásról, arról a nagy tudományos mun-
káról, mely az ilyen döntést megelőzi; nem tudja, hogy 
a pápa segítségére a legkiválóbb tudósok állanak, kik 
minden esetre legalább is úgy ismerik a kor tudomá-
nyos mozgalmait, mint O. G. 

Teljesen tájékozatlan továbbá abban is, hogy nem 
kell a pápának mindig ex cathedra beszélnie, hogy ta-
nítói hivatalát teljesítse s hogy az engedelmesség a hivek 
részéről nemcsak az ex cathedra nyilatkozatokat illeti. 

Ennek megértésére előbb az alapvető-hittan tanu-
lására volna szüksége, a mint mindent előbb tanulni 
kell, a mihez az ember okosan akar hozzászólani. 
Ö. G. pedig nem tanulta mindezt, hogyan tanulta volna, 
mikor még annyi fáradságot sem vett magának, hogy 
X. Piusnak tisztán theologiai kérdéseket tárgyaló sylla-
busát magát átolvasta volna. Hogy nem olvasta, abból 
következtetem, hogy előbb azt mondta róla, hogy «bele-
szól a politikába,» az 5. oldalon meg azt írja : 
«Részben eldöntött, részben eldöntetlen tudományos és 
philosophiai kérdésekkel foglalkozik benne a pápa s az 
ő álláspontját engedelmességből kell osztania a katho-
likus embernek.» 

És mikor még hozzáteszi : «Igy lehet azután el-
nyomni bármilyen tudományos irányt a katholicizmu-
son belül, mert valami politikai érdek, vagy theologiai 
irány érdekében akár a szentségeket is megvonják tőle» : 
az olvasó mindenesetre legalább is azt gondolhatja, 
hogy X. Pius pápa beleavatkozott a chemiai elemek leg-
újabb fölfogásába vagy hogy a Röntgen-sugarak alkal-
mazását tiltotta be. 

Oh derék ellenfelek, mikor juttok már egyszer arra 
az elemi igazságra, hogy azt, a mit az ember veleszüle-
tett ellenmondási viszketegből támadni akar, előbb 
legalább is tanulmányozni illik? 

Aztán meg minek fogyasztani annyi erőt s annyiszor 
gurulni méregbe oly dolog miatt, mellyel a világ egyáltalán 
nem törődik? Minek a «Budapesti Szemle» hasábjait 
lefoglalni oly értekezések számára, melyek egy semmi 
dologgal foglalkoznak? Ö. G. szerint pedig a két pápai 
syllabus ilyen, 

«A különbség csak az, hogy az 1864. évi Syllabussal 
a katholikusok milliói nem törődtek, míg a mostani 
iránt csak a katholikusok százai érdeklődnek. S ezektől 
a százaktól félti X. Pius az egyházat.» Vagy : «Pápai 
tilalmakkal már a modern kutatás nem törődik s nem 
törődnek a katholikusok milliói sem. És még kevéssé 
méltóságos eljárás, a theologusok vitájára bizni (nem 
jól beszél, nem érti ön ezt Ö. G. uram !) annak eldön-
tését : vájjon csalhatatlan nyilatkozattal van-e dolgunk. 
Igy jutottunk odáig, (már ki? ön vagy mi?) hogy a 
modern világ nem törődik a theologusokkal (az ön cikke 
is mutatja !) s még kevéssé a tlieologiával (Ö. G. ma-
gáról beszél!) s ha kacérkodik is aquinói Tamásnak 
egy-egy tanításával (hát mégis?), az csak azért van, mert 
némelyikben eltagadhalatlan az észszerüség.» 
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Szóval a pápai syllabus oktondiság, a világ nem 
törődik az efféle tilalmakkal és a theologiával — ebből 
áll a hatodfél oldalas bevezetés egy a syllabussal nagyon 
is törődő, azt azonban nem olvasott s hozzá nem értó 
író tollából. S mikor így kedve szerint jól kisimfelte 
magát, úgy, hogy azt gondolja : no ettől már csak meg-
inognak annak a veszni nem akaró, utálatos katholikus 
egyháznak az alapjai, beléfog a X. Pius syllabusába, 
hogy lássuk, «mennyire emberi és nem természetfölötti (?) 
ez az új Syllabus» s a következőkben beszél ismét nem a 
syllabusról, hanem a pápának «Pascendi» enciklikájáról. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Szerkesztő Úr! 
Becses lapját, a «Beligio»-t, megrendeltem egy 

jogász barátom számára, ki nálam már régebben 
is olvasta a lapot. Sajnos, úgy nyilatkozott, hogy 
a «Beligio»-t csak azért nem olvassa szívesen, mert 
az túlsók és magas theologiai fejtegetéseket tar-
talmaz. Hanem — mondja ő — ha úgy lenne szer-
kesztve,1 a mint az első szám programmja annak 
idején kifejtette, hogy tudniillik a világiak is ol-
vashassák, mint érdekes, apologetikus irányú lapot, 
úgy a legnagyobb örömmel lapozgatná ő is. Sze-
rinte tehát érdekesen megírt, vonzó, a figyelmet 
lekötő, apologetikus, a vallási kérdéseket egysze-
rűbb, de élénkebben ismertető folyóiratra volna 
szükség, hogy ne legyen az papi lap, hanem a min-
dennap előforduló s a vallást érintő kérdéseket jól 
megvilágító, tudományos folyóirat. E lap mellőzné a 
magas értekezéseket s mégis iparkodnék megcáfolni 
amaz ellenvetéseket, melyeket hol egész, hol meg 
féltudósaink a különféle tudományágakban az egy-
ház s jogai ellen fölhoznak. Volt is ilyen cikk a 
«Religio»-ban, de nem sok s talán mindig kevesebb jön. 

Én a magam részéről semminemű megjegyzést 
nem fűzök jogász barátom kívánságához, hanem azt 
nagyságos Szerkesztő úr becses figyelmébe s jóindu-
latába ajánlom. 

Szepesváralján, 1908. október 20-án. Sós Pál. * 

Becsülöm az őszinteséget és a komoly kritikát 
még akkor is, ha rólam vagy ha dolgaimról van szó. 
Azért hozom sorait nyilvánosságra, noha magánlevél-
ben is felelhettem volna, mivel úgy vélem, nemcsak 
jogász barátja gondolkozik imigyen, hanem mások-
ban is támadhattak már a «Beligio»-ra vonatkozólag 
hasonló gondolatok. 

Közügyről, nevezetesen egy a világi katholiku-
sokat is érdeklő tudományos katholikus folyóiratról 
elmélkedik a levéliró és olyannak képzeli azt, mint 
a hogyan három év előtt, a meghalt «Religio» föl-
támasztásakor, mindjár t az első számban írt pro-
gramúiban, kifejtettem. «Volt is ilyen cikk a «Reli-
gio»-ban — úgymond — de nem sok.» 

1 Bizonyára azt akarja érteni, hogy : írva. Szerk. 

Látnivaló ebből, hogy a szerkesztő a közhangu-
latba markolt, mikor a «Beligio» új programmját 
annakidején fölállította s látnivaló továbbá, hogy a 
szerkesztő és az ön jogász barát ja s gondolom vele 
sokan mások is e tekintetbeu egyformán gondol-
koznak. 

De nemcsak a programmra nézve, hanem a mai 
«Beligio» továbbfejlődésére nézve is találkozunk íté-
leteinkben. Igaza van tudniillik abban is, hogy, ámbár 
mindig egyformán van szerkesztve, a «Beligio»-nak 
nem minden száma van úgy írva, a hogy azt a pro-
gramra jelezte. Vannak bizony benne sokszor «magas 
értekezések» s a mellett nincs mindenik «érdekesen, 
vonzóan, figyelmet lekötő stilusban, egyszerűen s mégis 
élénken» megírva. 

Lássa, annyira egyezünk megfigyeléseinkben, ön 
az olvasó s én a szerkesztő, hogy, ha tőlem kérdezte 
volna, én is hasonlóképen nyilatkoztam volna ön 
előtt ; mert még magammal szemben is igyekszem 
elfogulatlan lenni s magam dolgai fölött is szerelek 
tárgyilagosan Ítélni. 

Mintha látnám e nyilatkozatom fölött való cso-
dálkozását. Ha igy áll a dolog, gondolja ön erre, ha 
maga a szerkesztő is ilyen tisztán látja a helyzetet, 
hát miért nem segít r a j t a? 

Feleletem erre ép oly rövid és őszinte: nem 
lehet, barátom, ez idő szerint nem tudok rajta segí-
teni. Folyóiratom tényleg ma még nem az, a minek 
szándékom szerint lennie kellett volna. Olykor meg-
üti programmom mértékét, máskor meg tudósoknak 
való szakfolyóirat képét mutatja. Nem az a baj, hogy 
«magasak az értekezések», hanem az kivált, hogy nin-
csenek mindig népszerű módon földolgozva. 

Oka ennek pedig nem szerkesztői belátásom 
hiányában, hanem a viszonyokban keresendő. Nin-
csenek anyagi eszközeim, hogy a megfelelő cikkek 
írásáról én gondoskodhatnánk mert ezért fizetni kell. 
Ezt pedig nem tehetem. Még a nyomdára is rá kell 
fizetnem, mert az a bizonyos ezer, mely nálunk min-
den jó ügy támogatásánál megtalálható, ugyan cso-
portosult már a «Religio» köré, de ez egymagában 
még nem elég. 

A kik dolgoznak, azok velem együtt ingyen dol-
goznak a «Religio»-ba ; a tudós ember pedig olyan, 
hogyha kedve szerint ír, úgy dolgozik, mintha magá-
hoz hasonló szaktudósoknak írna. Ez az egyik rela-
tiv baja folyóiratomnak. A másik meg a világi olva-
sóban rejlik. Világiaink az utolsó száz év alatt úgy 
elszoktak a vallási kérdésekkel való mélyebb foglal-
kozástól, hogy minden magas nekik, miután több-
nyire érdeklődés is hiányzik bennük az ilyen kérdé-
sek iránt. A vallási kérdést mindjár t papi dolognak 
mondják. Íme jogász barátja is a «Religio»-t papi lap-
nak nézi, pedig nem az, hanem katholikus tudomá-
nyos folyóirat, melybe világiak is írnak. Tessék jól 
megnézni, nem papi, hanem általános katholikus 
tudományos kérdésekkel foglalkozik, melyek iránt a 
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külföldön az ottani világiak is ép úgy érdeklődnek, 
mint a papok, mert a vallási kérdésekben nincs köz-
tünk különbség. 

Ha majd a világi magyar katholikus is hosszabb 
ideig olvas ilyen folyóiratot, lassan megszokja, las-
san a szinvonalra emelkedik s megjön az érdelődése 
is az ilyen kérdések iránt. Kivált ha munkatársaim, 
olvasva ezt a levelet, észreveszik, hogy mi az a mód, 
mely mellett a nem szakemberek előtt is élvezhe-
tőbbekké válnak. Mert a legnehezebb kérdést is igen 
ügyesen, népszerűen lehet tárgyalni, ha az író törek-
szik ilyen készségre. Ellenfeleink ügyesek ebben. 

Ime, itt a mi helyzetünk titka ma, az úttörés 
idejében. S ig}' meg fogja kérem érteni, ha a fönnebbi 
nyilatkozataim dacára is azt mondom, hogy hála 
Istennek, ha ilyen is lehet a «Religio», aminő tény-
leg. Oly gárda csoportosult köréje, mely a legszebb 
reményekre jogosít, annyian dolgoznak már benne, 
a hánj 'an talán még soha. Oly fiatal erőket látunk 
megjelenni, a kikre már most is büszke vagyok ; mert 
szinte látom, hogy ilyen munka mellett, ha hittudo-
mányi i rodalmunk nem volt, hát meglesz. Hol fej-
lődjék az a fiatal erő, hová írjon, hiszen a «Religio»-n 
kívülilyen irányú folyóiratunk az évnegyedes «Hittudo-
mányi Folyóiraton» kívül nincs is. 

A világi katholikus olvasó tehát, ha nem is érti 
teljesen, hogy példát mondjak, Kmoskó szakszerű 
fejtegetéseit, örüljön látásán, hiszen itt olyan orien-
talistánk fejlődéséről van szó, ki majd a külföldön 
is ismertté fogja tenni a magyar theologus nevét. 
S ilyesmit mondhatnék másokról is. 

Tehát jogász barát jának az ő szempontjából 
tulajdonképen igaza van. De ha mérlegeli fejtegeté-
seimet, talál szempontokat, a melyek miatt a mai 
«Religio»-nak is örülnie kell s belátja, hogy a katho-
likus ügy szeretetéből azt támogatni érdemes. Lássa, 
én szemeimet és idegeimet pusztítom rajta — egy-
magam vagyok a szerkesztőség, korrektor és minden — 
sokat dolgozom és tetejébe jócskán fizetek rá ; mert re-
ménylem, hog}7 csak igy, ilyen munkával lehet majd 
megvalósítani azt, a mit jogász barátja kíván, hogy 
theologusaink idővel ne csak tartalmasait, hanem élvez-
hetően is írjanak, világi katholikusaink pedig jobban 
érdeklődjenek vallásuk kérdései iránt. Szerk. 

Természettudományi levelek• (xvm.) 

Kedves barátom ! Vizsgáljuk meg közelebbről 
Gorka paradoxpalaeontologiai állítását, hogy az «ős-
ember lényegesen eltért a most élő ember szerveze-
tétől.» Vagy nem érti, mit m o n d ; vagy játszik a sza-
vakkal, midőn efajta lényeges eltérésről beszél. Hiszen 
a 46. lapon azt állítja, hogy «az ember és ember-
szabású majmok szervezete lényegében ugyanaz.» Ha 
már most efféle szervezeti azonosságot képes elhinni, 
hogyan jut még csak gondolatára is annak, hogy az 
emberfajon belül valaha lényeges szervezeti különb-

ség lehetett volna a régi és az ujabb emberek között? 
Hiszen akkor az állal közelebb állna az emberhez, 
mint az ember az egymásra következő időkben állott 
önmagához? Még gondolatnak is képtelenség! 

Az ilyen nyilvánvaló ellenmondások már maguk-
ban véve is képesek a gondolkozó ember előtt gya-
nússá tenni az egész elméletet. Micsoda elmélet az, 
melyet így kell védeni? Persze, látom, a származás-
tant csak ilyen mesterkedésekkel lehet az emberre 
alkalmazni, mert mint más helyen írja, csak az a 
tény, hogy «a régi ember lényegesen más volt a mai-
nál, oszlatja el az ember állati származása ellen tehető 
utolsó ellenvetést, mert szemmelláthalólag beigazolja 
az ember vríltozékongságdt, vagyis az élő szerveze-
teknek azt az általános sajátságát, a me ly . . . a szár-
mazástannak kiindulási pontja.» (75. 1.) A paradox 
állítást tehát egyszerűen a szisztéma követeli, miután, 
mint mindjár t meghalljuk, a leletek maguk az ős-
embernél ilyen lényeges eltérésekről nem tudnak 
semmit, legfellebb, lia rá ja fogjuk. 

Amiként pedig oly könnyedén dobálódzik a szer-
vezeti lényeggel, azonképen van az emberrel, mint 
eszes lénngel is. Mintha az ember csupán csak merő 
hústömeg volna, csak a testi szervezetével foglalko-
zik, azon keresi eredetét s a mi az embert igazán az 
állat fölé emeli, szellemi, eszes voltára alig vet ügyet. 
Pedig ez az ember, ez az egész ember, ezt kell kutatni, 
ha származásáról van szó. Az ember nemcsak a biolo-
gia és anatómia, lianem elsősorban a pszichológia 
tárgya. Gorka afféle tudós egyoldalúságánál fogva 
ez iránt teljesen érzéketlen, vagy a mennyiben erről 
is megemlékezik röviden, csakúgy odaveti: «A szel-
lemi tehetség nagysága korántsem szünteti meg az 
ember állati származását, mert kezdete az állatvilág 
mélyén gyökeredzik és mert fejlődése ép oly foko-
zatos és ép oly egyoldalú alkalmazkodásnak ered-
ménye, mint például a ragadozók fogazatának, vagy 
a patások lábának kialakulása». (53. 1.) Hallatlanul 
könnyelmű egy állítás, látszik, hogy erről a kérdés-
ről sejtelme sincs, vele egyáltalán nem foglalkozott, 
de azért kivágja a feleletet, mert Haeckelnél így ol-
vasta. Ilyen elfogult féltudósok miatt nehéz tulajdon-
kép tisztázni komolyan és tudományosan a szárma-
zástan nehéz kérdését. Nagy Frigyes olvasótermében 
tartott egy majmot, hogy hallgassa Voltaire barátjá-
val folytatott beszélgetéseit és panaszkodott, hogy 
évek múlva is a majom olyan buta maradt, mint 
kezdetben volt. Miért nem mutatkozott azon a ma j -
mon, a magas szervezetű lényen, ilyen befolyás alatt 
a szellemi tehetség, ha az csak olyan fejlemény, mint a 
ragadozók fogazata? Es miért nem fejlődött ki benne 
évezredeken át, holott alkalmazkodásra volt ideje? 

Gorka egész nézete az ember szellemi voltáról 
ez. «Érintenem kell azt a látszólagos legnyomósabb 
ellenvetést, melyet szellemi tekintetben az ember állati 
rokonsága ellen fölhoznak. Szellemi téren, értelem 
dolgában kétségkívül óriási a különbség az ember és 
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az összes többi állatok között ; a különbség azonban 
korántsem sarkalatos. Az újkori, kísérleti alapon álló 
pszichológia fölfogása szerint, melynek megalapítói 
Goltz, Hitzig, Fleichsig, Wundt , Meynert, Edinger 
Forel, Loeb és mások, minden szellemi működés az 
agyvelő bizonyos részeinek tevékenységére vezethető 
vissza (dehogy vezethető vissza, csak vele kapcsolat-
ban áll !). Fáradságos vizsgálatok kiderítették, hogy 
az ész és értelem jelenségei alapjában véve azokból 
az asszociációkból tevődnek össze, melyek az agyvelő 
különleges részéhez: az agykéreghez vannak kötve (te-
hát csak : vannak kötve, de nem az agykéreg produktu-
mai !). . . Fokról-fokra követhető, hogy az ember tuda-
tos szellemi működéseitől hosszú lépcsősor vezet le az 
alsóbbrendű szervezetek tudatnélküli gépies cselekvé-
seig, vagyis másszóval az ember szellemi életesem úgy 
lett máról holnapra, mint a hogy a monda szerint, 
Minerva pattant ki Jupiter fejéből, hanem fokozatos 
fejlődés ut ján érte el mai magas fokát». (52—3. 1.) 

Mit jelent ez? Röviden azt, hogy az ember szel-
lemi élete testszervezeti, vagyis anyagi termék, az 
agykéreg terméke s úgy fejlődött ki, mert hogy az em-
ber «hatalmasan fejlett agykérgében számra és bonyo-
lódottságra az egész állatvilágot messze túlszárnyaló 
szövevényes asszociációs rostozat formálódott ki.» 

Ez az a megboldogult materializmus, melyet ma 
már kevesen vallanak, miután egy Wundt s mások, 
a kiket említett, ignoramusba burkolódznak s bevallá-
suk szerint: a szellemi életnek csupán csak anyagi 
föltételeit kutatják, lévén szerintük a szellemi élet 
maga pozitiv alapon megoldatlan. Gorka tehát félre-
értette őket, illetőleg nem értette félre, talán nem is 
olvasta, csak Haeckelt követi nyomon. 

Ha Gorka igazán érdeklődik az ember és állat 
között szellemi tekintetben fennforgó lényeges különb-
ség iránt, miután azt nekünk itt részleteznünk nem 
lehet, olvassa el Székely István dr. egyetemi tanár 
hatalmas kétkötetes munká já t : «Az ösztön és ész», 
vagy olvassa el, a mit Alexander Bernát, a filozófus, 
mond ugyancsak «Az emberről» szóló kötetben alább. 
«Ha csak némileg kritikai módon gondolkodunk 
így ír — át kell látnunk, hogy az agyvelő anyagi 
változásai és a velük já ró lelki jelenségek esetleg a 
legszorosabb kapcsolatban vannak ugyan egymással, 
de hogy ez mégis merően különböző két rendje a 
jelenségeknek, melyek nem hasonlítanak egymáshoz 
és melyekről még tudomást is különböző uton-módon 
szerzünk.» (Az ember. 607. 1.) 

Az egyes természettudósoknak, nevezetesen az 
anatómusoknak Gorkáéhoz hasonló egyoldalúsága az 
ember ismerete tekintetében más gondolkozóknak is 
föltűnik s e miatt a hires Paulsen, berlini egyetemi 
tanár, utolsó ; művében (Moderne Erziehung und 
geschlechtliche Sittlichkeit. 1908. 68. 1.) indítványozza, 
hogy az egyetemeken az orvostanhallgatók számára 
«orvosi ethikát» tárgyaló kathedrák állíttassanak föl. 
Hogy ne csak anyagnak nézzék az embert ! 

A helyzet tulajdonkép az, hogy a származástan 
alkalmazása az emberre épen annak a szellemi éle-
tében találja legnagyobb akadályát. De hát ezt most 
hagyjuk és tér jünk vissza a leletekre, mit tudunk 
meg belőlük az ősemberről'? Dudek. 

Hivatalos. 
A tudomány-egyetem hittudományi kara által a 

Horváth-alapból kitűzött s az ember eredetéről, 
természetéről, céljáról tekintettel a modern természet-
tudományi és bölcseleti nézetekre szóló pályakér-
désre a kitűzött határidőre egy munka érkezett be. 
A kar okt. 26-án tartott II. rendes ülésében, a szak-
birálatok meghallgatása után, a dolgozatot a kitűzött 
tételnek meg nem felelőnek s így a pályadíjra nem 
érdemesnek itélte. A szerző jelentkezve dolgozatát a 
dékáni hivatalban visszaveheti. 

Budapest, 1908. okt. 28. 
Dudek János dr. 

hittudománykari e. i. dékán. 

V. B u d a p e s t . Nagyon örülök rajta, hogy orvos létére, 
mint mondja, annyi élvezettel és tanulsággal olvassa a «Ter-
mészettudományi leveleket». Komoly kutatásnak érett gyü-
mölcsei azok. Tessék csak kérem azokba a bizonyos körökbe 
is bevinni a «Religiöt», mert az csendesen dolgozik, de maga-
magát senkinek sem kinálja. Terjesztése, másokkal való meg-
ismertetése tehát csupán kedvelőinek apostoli munkája lehet. 

H. B u d a p e s t . Sohasem teszem, hogy valakinek, mert 
esetleg katholikus, a művét dicsérjem, a másikat pedig, ha 
jó, csak azért, mert különben ellenfélé, ócsároljam. Se kétféle 
morált nem követek, se kétféle mértéket nem használok. 
A mi jó, az az ellenfélnél is jó ; a mi gyarló, azt valakinek 
katholikus volta nemgyarlóvá nem teszi. A komoly irodalmi 
kritika más mértéket nem ismer. 

K. I n n s b r u c k . A római klíma elől legjobb egyenesen 
hazajönni, itt is lehet tanulni ám. Ne kicsinyeljük magunkat. 
Egyébként hasznos munkát! 

B. N a g y b o s s á n y . Nagyon helyes, fiatal barátom, ha 
egyéb kötelességeinek pontos teljesítése mellett el nem ha-
nyagolja a könyveket s szórakozást a tollforgatásban keres. 
Labia sacerdotis custudiunt scientiam. Addig jó, mégez az 
elv valósul. 

TARTALOM. A tudomány eszményi értéke. II. 
(Vége.) — Az első magyar jezsuita kollégium. Gyárfás 
Tihamértől. — Flinders Petrie kutatásai a Szinai félszige-
ten. IX. (Vége.) Kmoskó Mihály dr.-tól. — A biologiai 
világnézlet túlzásai. II. Trikál József dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. —y—/a-tól. — Irodalom. Reiner : Az egyházi 
házasságkötési jog. Tauber Sándor dr.-tól. — Huttkay: 
a Szellem egyéniségéről példában. — Kelemen : Döntő 
bíráskodás munkabeszüntetésekben. Benyó Mihálytól. — 
Ö. G. : Az új Syllabus. (A «Budapesti Szemlé»-ben). II. — 
Levél a szerkesztőhöz. (Valami a «Religio»-ról). Sós 
Páltól. — Természettudományi levelek. XVIII. Dudek-
töl. — Hivatalos. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIIL, Szentkirályi-utca 28. 
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Egész évre... 
Félévre 

f e l e l ő s s z e r k e s z t ő 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
6 - — e g y e t e m i t a n í r 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A tekintély alapja. 
Általános a panasz, hogy a világot m á r nem lehet 

kormányozni , a gyerektől kezdve egészen a komoly 
tudósig mindenki független akar lenni, engedelmes-
kedni senki sem haj landó, jóllehet parancsolni min-
denki szeretne. Ennek okát abban keresik, vagy a 
jelenséget úgy szokták megnevezni, hogy napja ink-
ban kiveszett a tekintély tisztelete s ezt ismét azzal 
okolják meg, hogy a vallásosságnak, vagyis Isten 
tekintélyének csökkenése megingatta a földi tekin-
télyeket is. Csakhogy ez a két állítás, különösen ebben 
az okozati összefüggésben, nem felel meg egészen a 
valóságnak, vagy mondjuk k i : téves; sem a tekin-
tély tisztelete nem veszett ki, hanem csak eltolódott, 
sem Isten tekintélyének csökkenése vagy a vallásos-
ságnak kiveszése nem szállította alá a földi tekinté-
lyeket, hanem épen megfordítva, az utóbbi ártott az 
isteni tekintélynek. 

Hogy a tekintély tisztelete ki nem veszett, tények 
bizonyítják, mert sohasem rohant olyan vakon az 
emberiség a tekintélyek után, mint napja inkban ; 
hiszen alig van önálló gondolkozású ember s nincs 
az a képtelenség, melyet el nem hinnének, ha azt 
valami tekintélyes ember állítja. Csak eltolódott ez 
a tisztelet, vagyis nem az a tekintély, a kinek kellene 
lennie és a ki az volt azelőtt, hanem más tényezők 
foglalták el trónját. A másik állítás téves volta ma jd 
később tűnik ki. 

Itt csak azt jegyzem meg, hogyha valami logi-
kailag vagy metafizikailag okozati összefüggésben van, 
abból nem következik, hogy a való életben is ugyanaz 
az okozati sorrend érvényesüljön ; így a társadalmi 
életben is gyakran az okozat az ok okává lesz, a mi-
nek figyelembe nem vétele eleve meghiúsít minden 
javító törekvést. Az igaz, hogy minden tekintélynek 
Isten az alapja és forrása, csakhogy a való életben 
az isteni tekintély elismerésére emberi tekintély út-
j á n j u t u n k ; tehát az előbbinek visszaállítására az 
utóbbi szolgál és nem megfordítva. A mondandók-
ból ez világosan fog ki tűnni ; itt általánosságban bo-
csátottuk ezt előre, hogy az olvasónak eleve tá jéko-
zást nyuj t sunk tételünk értelméről. 

Ezen tévedések nem tisztán elméleti jelentősé-

gűek, hanem, mint sok más, gyakorlati következmé-
nyeket vonnak maguk után. A mai állapotok javítására 
irányuló sokféle törekvés azért szenved hajótörést, 
mivel ilyen pusztán elméletinek látszó tévedésből 
indul k i ; hasonlókép, mint mikor a repedező tető 
foldozásásához fognak, abban a hitben, hogy benne 
van a hiba, holott esetleg a falakban vagy az ala-
pokban van a baj oka. 

A tekintély a népek életében a legfontosabb té-
nyező, mert életerőnek a forrása. A népnek ereje 
ugyanis három tényezőből fakad : vallásosságból, tiszta 
erkölcsből és a tekintély tiszteletéből ; de ha a két 
előbbi ki is veszett, a ha rmadik még mindig úgy 
ahogy tar that ja a népben a lelket, mert egyesíti a 
tömeget, sőt a másik kettőnek visszaállítására is ve-
zethet. Ez az oka, miért választottuk a tekintélyt 
elmélkedésünk tárgyául, hogy tudniillik rámutassunk 
fontos voltára s arra a szerepre, melyet a társadalmi 
életben vinnie kell. 

Minden konkrét vonatkoztatás nélkül tárgyila-
gosan aka runk foglalkozni az egyik társadalmi kór-
ral, mely bomlásra vezet s föltüntetve ezen kórtünet 
okait és kifejlődésének folyamatát, gyógyító szereire 
fordít juk a figyelmet. Ezt úgy véljük elérhetni, lia a 
tekintélynek lényegét elemeire bontjuk, mert ezek-
nek láttára önként ötlenek szemünkbe föntartásának 
módja i ,de az is, a m i a tekintélytiszteletnek sírját ássa. 

Mi a tekintély? Ha általában vesszük, akkor 
alatta bizonyos erkölcsi, szellemi erőt ériünk, mely 
másokat meghódolásra, meghaj lásra késztet, vagyis 
arra, hogy tiszteljék és kövessék. Mint látható, alap-
ját valami erkölcsi, szellemi jó képezi, mert az em-
ber lelke önkéntelenül csak a szellemi jó t tiszteli és 
követi. így tulajdonítunk valamely tudósnak tekin-
télyt, mert tiszteljük tudományát , ismereteit és elfogad-
juk Ítéleteit gondolkozásunk irányítójául. Tudománya 
adja neki azt a szellemi erőt, mely minket meghódo-
lásra késztet. Ebben az értelemben vett tekintélynek 
nagy szerepe van a társadalomban, mert irányítólag 
hat a tömegek életére. Azonban nemcsak ebből a 
szempontból fontos, hanem azért is, mert épen ez 
képezi minden tekintélynek a lelkét. A hol nem 
látunk ilyen szellemi alappal biró erkölcsi erőt, ott 
tekintélyről sem lehet beszélni. 
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Itten szűkebb értelemben vesszük a tekintélyt és 
pedig a mennyiben ez egyenesen a társadalmi élet 
vezetésére és igazgatására van rendelve, úgy hogy 
a ki a társadalomban élni akar, annak azt tisztelnie 
és követnie kell. Azt a tekintélyt ért jük itt, mely a 
társadalmi rendnek őre s az együttműködésnek egye-
düli támasza. Tehát a köztekintélyt értjük, mely a 
társadalmi élet élén áll s meghajlást követel nem-
csak a szellemtől, hanem az egész embertől, hogy 
külső cselekedeteiben is szerinte igazodjék. Ez a 
tekintély már fensőbbséggel és méltósággal összekötött 
erkölcsi hatalom, melynek külső tisztelet is j á r s abban 
nyilvánul, hogy másokat igazgat, nemcsak fölvilágo-
sitás, tanács, intés által, hanem parancsokkal és 
állandó törvényekkel, sőt büntető kényszerrel is, a 
társadalom céljai szerint. Ez a tekintély tehát joggal 
jár, melynélfogva valaki a társadalom tagjait a közjó 
érdekében bizonyos cselekedetek véghezvitelére vagy 
elhagyására kötelezheti, sőt kényszerítheti. 

Ebből lát juk mindjárt , miben különbözik a te-
kintély a jogtól általában. Mindkettő erkölcsi hata-
lom ugyan s a jog is erkölcsi fensőbbségét foglal 
magában másokkal szemben, de a tekintélynek ez 
utóbbi különösen sajátsága; s azért különbség van 
a tekintély- és jogtisztelet közölt. Az előbbinek sé-
relme tiszteletlenség, míg az utóbbié nem az. Mert a 
tekintély magasabbnak, az összességnek jogigényén 
alapszik, míg a jog csak az egyén igényének erkölcsi 
formája. Továbbá minden jogban rejlik bizonyos 
igazgatási hatalom, de a tekintélynek egyenesen ez a 
célja és tartalma s azért új kötelességeket is róhat 
másokra, a mit a jogról nem lehet állítani. Azon-
kívül minden jog bizonyos társadalmi célra irányul, 
a tekintély ellenben nemcsak valamilyen célra, mely 
társadalmi is, hanem arra a határozott célra, melyért 
a társaság alakult, a mely felé a tagok vezetendők. 
Ez a különbség fontos, mert ennek szem elől való 
tévesztése a tekintéllyel való visszaélésre vezet s alá-
ássa annak tiszteletét, a mint ezt alább látni fogjuk. 

Miben egyezik és különbözik ez a tekintély a 
fönnebb meghatározott tekintélytől ? Ez is fontos kér-
dés, mei t megoldása ismét új okok fölfedésére vezet, 
melyekből a tekintély tiszteletének hanyatlását meg-
értjük, de egyszersmind a baj orvoslására útbaigazí-
tást is találunk. A köztekintély egy neme a tekin-
télynek, tehát a lényegben egyeznie kell az általában 
vett tekintéllyel s különös sajátságai sem állhatnak 
vele ellentétben. Megegyezik vele abban, hogy er-
kölcsi erő, mely hódolatra késztet s így alapját is er-
kölcsi, szellemi jó képezi. Különbözik tőle abban, 
hogy amaz nem foglal magában jogot, mig ez jogot 
ad a tisztelet és követés kikényszerítésére. Az alapra 
nézve pedig a jó, mely minden tekintélynek képezi 
alapját, a szellemi szférának bármely területéhez lar-
tozhalik, míg a köztekintélynek alapját képező jó 
határozott, tudniillik a közjóra irányuló jó. A tu-
dós tekintélye azon alapszik, hogy ismeri az igazsá-

got, melynél fogva értelmünket vezetheti az igazság 
elsajátításánál és a további kutatásnál; az uralkodó 
tekintélye pedig azon alapszik, hogy a közjóra szük-
séges vezetésnek tényezője. Vagyis azért kell meg-
hajolni a köztekintély előtt, mert a közjóra töreked-
nünk kell — a közjó tiszteletre méltó •— s ez csak 
egységes vezetés által érhető el; a mint például a 
tudós előtt azért ha j lunk meg, mert az igazságot tisz-
telni kell és reá törekedni, s erre a tudós vezet. 
Ebben látjuk az okát annak is, hogy miért ad jogot 
a köztekintély s miért nem az a tudós tekintélye. 
Az igazság ismerete valami belső és magánjellegű, 
a közjó a külső élethez tartozik s nem is magán-
jellegű, s azért a jog körébe tartozik, a mennyiben a 
jog a külső rendnek, az emberek békés együttlété-
nek létesítője. Hiszen a jog a szoros értelemben vett 
erkölcstől abban különbözik, hogy az emberek külső 
életét szabályozza emberi együttlét céljából, míg az 
erkölcs a belsőnek tökéletesítését célozza az egyén-
nek érdekében. Az a tekintély tehát, mely a közjó-
nak követelménye, jog jellegével bir, míg az egyéni 
kiválóságon alapuló az erkölcs birodalmába tartozik. 

A mondottakból kitűnik a tekintély célja és föl-
adata is. A világon semmi sem birja önmagában cél-
ját, vagyis semmi sem öncél, s így a tekintély sem; 
s ha valami ezen elv ellenére érvényesül, elfajul, s 
ez áll a tekintélyről is. A tekintélynek célját a társas 
együttlét határozza meg, mert a tekintély szükséges 
volta a társaság lényegéből folyik. A tekintély köz-
vetlen célja különböző ugyan a társaságétól, de ez 
zsinórmértéke az előbbinek. A társaság célja bizo-
nyos jónak elérése, a tekintélyé erre vezetni a tár-
saságot; ez korláta a tekintélynek s azért működé-
sét csak az egésszel való összefüggésben fejtheti ki, 
csak azt követelheti a társaság tagjaitól, a mit ennek 
a célja megkíván, hatalma ezen túl ki nem terjed, 
különben elfajul. Az emberek tökéletlensége követeli 
a tekintélyt s ha mindjárt valamennyien ismernék is 
a célt s akarnának is reá törekedni, mégis szüksé-
ges volna a tekintély, mert valamely cél többféle 
uton érhető el ; hogy tehát az egyesek tevékenysége 
szét ne forgácsolódjék, egységnek és rendnek kell 
uralkodnia s ezt a tekintély létesíti. A chaosból csak 
a valódi tekintélynek elismerése szabadít ki ; a szel-
lemnek még legmagasabbra irányuló törekvései is fe-
gyelemre és felügyeletre szorulnak, mivel a féktelen 
buzgóság Ikarus sorsára juttatja azt. Tekintély nél-
kül csak fejetlenség és visszavonás uralkodnék a tár-
sadalomban, nem pedig rend és egység, ezt a tekin-
tély oltja be az értelembe és akaratba. Azért, míg a 
közös cél külső elve az egységnek, a tekintély belső 
elve, vagyis lelke a társaságnak, a mennyiben az előbbi 
csak ideális, logikai egységet hoz létre, az utóbbi pedig 
reális, látható egységet valósít meg, az egyének össze-
gét társas egységgé tömöríti. Ez által a társaság több 
és magasabb lesz az egyének összegénél. Miként a 
szervezetben a lélek által többé lesznek a test részei 
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a tagok puszta összegénél, úgy a tekintély által mi-
nőségileg mássá lesz a tömeg, mert belső egységgé 
alakul, mert az összes akaratok ugyanegy célra irá-
nyittatnak s ugyanazon uton vezettetnek. 

A tekintély föladata tehát a társaság tagjait a 
társasági célra való közreműködésben a rendnek fön-
tartásával és közhasználatra nyújtott segédeszközök-
kel igazgatni. A tekintély határozza meg, mi a jog a 
társasági viszony alapján, s ennek végrehajtása is az 
ő föladata. Jogról beszélni és tekintélyt el nem is-
merni csak szavakkal űzött játék, mert a tekintély 
az a hatalom, mely a jogot előírja és érvényt szerez 
neki. A mint ugyanis a törvény a tekintély fölött 
van, úgy a tekintély a tömeg fölött ; a tekintély be-
szélő törvény és a törvény néma tekintély. Innen 
van, hogy semmiféle jog, törvény és rend meg nem 
állhat tekintély nélkül, s az egyénben a tekinlély-
érzet fokmérője a jogérzetnek. A holt törvény és élő 
tekintély tehát egymást kiegészítik a szabadság és 
jog védelmében; az egyik hirdeti és végrehajtja azt, 
a mit a másik megállapít, az egyik korlátokat szab 
a másiknak annak végrehajtásában, a mit maga 
megvalósítani képtelen. A törvényt a társaság célja 
határozza meg, a tekintély hatalma ezen a körön 
beliil érvényesülhet, sőt érvényesülnie kell ; de azon-
túl nem léphet, mert csak a társaságból kifolyólag 
illeti meg a hatalom, tehát annak céljain túl nem 
terjeszkedhetik. A tekintélytisztelet eszerint a társa-
dalmi kötelességek közé tartozik, mivel a tekintély 
tartja össze a társadalmat s ad neki életerőt, s ennél-
fogva a társadalomban nem lehet mindenki egyenlő, 
mivel ez az alá- és fölérendeltséget s így a tekintélyt 
is kizárja. De az is igaz, hogy a tekintély ki nem 
terjeszkedhetik az egyén összes javaira, hanem csak 
azokra, melyek a társadalmi élettel közvetetlenül érint-
keznek. Mihalovics Ede dr. 

Az ó-szövetségi vallás eredete. (D 
Ismeretes dolog, hogy a modern vallástörténeti 

tudomány a kinyilatkoztatott vallást is, ügy az ó,-mint 
az új-szövetségit, a morfologiáról minden, tehát szel-
lemi térre is átvitt evolúció, fejlődéstörvény igénybe-
vételével, alkalmazásával teszi vizsgálódása tárgyává. 
Úgy igyekszik a kinyilatkoztatott vallás eredetét és 
alakulását is bemutatni, mint tisztán természetes 
tényezőknek fejlődés utján való természetes eredmé-
nyét. A természetes evolúció nagy áradatába állítva 
törekszik azt egyedülálló jellegétől, eredetiségétől, 
isteni eredetétől, természetfölötti származásának kivált-
ságától megfosztani. S az is bizonyos, hogy ha tényleg 
leg be lehet bizonyítani, hogy a keresztény ó-szövet-
ségi vallás lényeges tartalma és alkata szerint nem 
más, mint természetes tényezők eredője, más termé-
szetes vallásoknak másolata vagy természetes tovább-
képződése, akkor természetfölötti eredetéről többé 
beszélni nem lehet. Mert a kinyilatkoztatott vallásnak, 

hogy valóban annak legyen tartható, valami sajátos, 
eredeti, a többi vallásoktól lényegesen különböző 
karakterrel, tulajdonságokkal kell birnia, úgy hogy 
azt ezen önállósága miatt más vallások egyszerű 
fejlődési kialakulásának mondani nem lehet. 

Az a tény, hogy az ó-szövetségi vallás ellen irá-
nyuló támadások, melyekkel itt foglalkozni akarok, 
annak természetfölötti jellege ellen vannak intézve, 
élénk megvilágításba helyezik az ellenfél célját és 
harcmodorát. A viták az ó-szövetségi vallás körül 
sohasem szüneteltek, de a támadások sohasem vol-
tak oly egyértelműen egy tárgyra koncentrálva, mint 
az újabb időkben. Régente az Istennek természet-
fölötti hatásairól, azoknak lehetőségeiről és tényéről 
szóló kérdés inkább háttérbe szorult s a harcok 
akörül folytak, vájjon az ó-szövetségi vallást tartal-
mazó iratok sugalmazottak-e vagy nem, mily jelen-
tése és terjedelme van a sugalmazásnak azon iratok-
b a n ? Ma már a fa gyökerére van téve a fejsze s a 
természetfölötti áll a harcvonalban és a vita közép-
pontja az, vájjon van-e egyáltalán természetfölötti 
isteni belenyúlás s lehet-e beszélni az ó-szövetségi 
vallás természetfölötti jellegéről?1 Míg régente az 
ellenfelek minden igyekezete arra irányult, hogy be-
bizonyítsák, hogy az ó-szövetség mint írott mű, a 
zsidó nép természetfölötti vezetésének későbbi tanu-
sága, nem lehet isteni eredetű, nem lehet «Isten 
szava», addig ma már tétel gyanánt azt állítják és 
bizonyítják, hogy ilyen természetfölötti vezetésről 
egyáltalán nem lehet szó, mert a valóságban soha-
sem volt s következőleg irott müvek nem is tehet-
nek róla tanúságot. Az ó-szövetségi vallás tanai és 
vallási intézményei ugyanis csak természetes művelő-
dési föltételek szüleménye, a mai tudomány a ki-
nyilatkoztatott vallási is természetes eredetre vezeti 
vissza s azért az ó-szövetség, mint oly irat, mely a 
zsidó nép vallásának eredetét és fejlődését természet-
fölötti erők igénybevételével magyarázza, tudomá-
nyos szempontból teljesen értelmetlen, gyermekes 
fölfogás. 

Mily alappal birnak ezen merész állítások? Meg 
tudják-e azokat okolni, avagy csupán csak egy ked-
venc eszme bűvkörének hatása alatt keletkezett 
apriorisztikus Ítéletek? Vannak-e olyan fegyvereik, 
melyek okvetlenül megadásra kényszerítik az ellen-
félt? Annyi bizonyos, hogy a mint a támadások egy 
új célpont, az ó-szövetségi vallás természetfölötti 
magaslata ellen irányulnak, úgy a küzdelmi fegyverek 
kiválasztásában és alkalmazásában is nagy eltérés van 
a régi és újabb idők között. Azelőtt, mikor inkább 
az inspiráció ténye és természete fölött vitatkoztak, 
az ó-szövetségnek, mint iratnak, természetfölötti 
eredete ellen azért hadakoztak, mert egyes esemé-
nyekről szóló elbeszélések közt ellenmondásokat 
véltek fölfedezni, vagy egyes részek sugalmazását 

1 Biblische Zeitfragen I. 6. 1. 
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Isten lényegével, méltóságával, szentségével össze-
egyeztethetőknek nem találták, vagy pedig a termé-
szettudományi vívmányok, a történeti kutatások és 
szövegkritikai eredmények álláspontjáról tagadták 
az ó-szövetségi írások sugalmazott voltát és hitelre-
méltóságát. Ma pedig vallástörténeti tényekre, iro-
dalomkritikai adatokra, összehasonlító nyelvtudomá-
nyi eredményekre támaszkodnak s ezen fegyverek, esz-
közök segítségével iparkodnak az ó-szövetségi vallást 
természetfölötti eredetiségéből kiforgatni. 

Szóval a támadás tárgya ma az ó-szövetségi val-
lás természetfölöttisége ; a fegyverek az általános 
vallástörténeti tények; az eljárásmód, a módszer az 
összehasonlítás. A jelszó pedig, a melynek mindenütt 
érvényre kell jutnia, a mely minden kutató és össze-
hasonlító munkát vezérel: az evolúció. 

Nagy szorgalommal gyűjtik össze a különféle, 
főleg az ókori nagy kulturnépek vallási tanait, intéz-
ményeit ; az összehasonlító vallástudomány egymás 
mellé állítja, egybeveti azokat, a hasonlóságokat éles 
megvilágításba állítja, a lényeges különbségeket figye-
lemre nem méltatja s mindebből azt a következtetést 
vonja le, hogy az ó-szövetségi vallás legrégibb törté-
neti hagyományai, vallási tanai, kultusza, polgári és 
egyéb törvényei más szemita vagy nem szemita né-
pektől kölcsönzött javak, hogy Izrael vallása csupán 
természetes okok terméke, egy előrehaladó fejlődés 
eredménye. így jutnak az ó-szövetségi vallás eredeté-
nek kutatásában oly utakra, a hol minden termé-
szetes tényezők hatása alatt keletkezik, fejlődik, a 
hol a természetfölöttire nincs szükség. 

A természetes evolució gondolata uralmának 
idejében különös korkövetelmény a kinyilatkoztatott 
valláson végighúzódó eredetiséget, benne a természet-
fölöttiből szőtt aranyfonalat minél gyakrabban föl-
tüntetni s azt újabb érvekkel támogatni. Nemcsak 
azért, mert az ó-szövetség, a támadások kedvelt cél-
táblája, a legbensőbb összefüggésben van a keresztény 
vallással s az előbbi ellen intézett támadások az 
utóbbit is érik s aggodalmat kelthetnek sok olyan em-
berben, kik a természetes fejlődés törvényeit szünös-
szüntelen hallják hangoztatni, de maguk eligazodni 
raj tuk nem tudnak ; hanem azért is, mert az össze-
hasonlító vallástudomány valóban meglepő s nagy 
számú analógiákat, hasonlatosságot, kapcsolatot 
födöz föl az ó-szövetségi és más vallások között. 
Ezen adatokat egyszerűen tudomásul nem venni, 
mellőzni vagy kicsinyelni legkevésbbé sem volna 
helyes eljárás, mert hiszen az embereknek ez idő 
szerint ezek okoznak nehézségeket. Hasonlókép erő-
szakos törekvés volna eleve ellenszenvvel viseltetni 
a fejlődés szava iránt s a nevében véghezvitt sok 
visszaélés és túlzás miatt az ó-szövetségi vallás törté-
netéből a természetes faktorok befolyását, bármi-
nemű fejlődést teljesen kizárni akarni. Mert a mint 
egyes emberek életében együttesen működnek közre 
a természet és kegyelem az ember szellemi-erkölcsi 

erőinek, életének kifejlesztésére; úgy működtek a 
természetes és természetfölötti erők Izrael vallási 
életében is. De mikor értékük szerint méltányoljuk 
a természetes hajtóerőket az ó-szövetségi vallás 
keletkezésében és fejlődésében, ugyanakkor a teljes 
igazság érdekében nem engedjük, hogy annak egyedül-
álló eredetiségét, természetfölötti karakterét az irány-
zatos összehasonlító vallástudomány egészen el-
tüntesse. 

Ha tehát a modern támadásokat vissza akar juk 
verni s az ó szövetségi vallás történetében Isten termé-
szetfölötti hatásait megvédeni, akkor, hogy védeke-
zésünk sikeres legyen s az ellenfél meggyőzésére 
vezessen, — nem elégedhetünk meg csupán a régi 
fegyverekkel, védekezési módszerünket nekünk is ki 
kell egészítenünk. Saját fegyvereivel kell az ellen-
félt visszavernünk, azt a pozíciót kell támadnunk, 
melybe bevetette magát s a honnét ellenséges löve-
geit reánk zúdítja. A mai támadó fegyverekkel és 
módszerrel szemben egyedül a régi védelmi esz-
közökkel nem vehetjük föl sikeresen a harcot. A mai 
harcmodor mellett nem elegendő az ó-szövetségi val-
lás természetfölötti jellegét az ó-szövetségi iratok külön-
leges eredetére való hivatkozással bizonyítani, mert 
ezen könyvek nem kiindulópontját képezik Izrael 
vallási eszméinek, nem azon alap, melyen az ó-
szövetségi vallás nyugszik, hanem a mennyiben el-
beszélő iratok, a zsidó nép vallási történetének utó-
lagosan keletkezett igazolásai. Azonfölül, eltekintve 
attól, hogy a legfontosabb eseményeket tartalmazó 
könyveket oly szerzők műveinek mondják, a kiket 
Mózestól évszázadok választanak el, a kiknek mű-
vei végleges alakjukat a száműzetés utáni időben 
nyerték, ma a mózesi törvények tartalmát sem használ-
hatjuk oly tág terjedelemben és értelemben bizonyí-
tékul az ó-szövetségi vallás kinyilatkoztatott karak-
terének támogatására, mint régente, mert föltűnő 
hasonlóságokat találunk más népek vallási életében. 
Régente a közös vonások fölfedezéséből eredő nehéz-
ségeken egyszerűen úgy tették túl magukat, hogy a 
többi népek hasonló vallási intézményeit mondták 
kölcsönzéseknek s az ó-szövetségi vallásnak tulajdoní-
tották az eredetiséget. Ma már azonban ezt a mód-
szert nem lehet követni, mert az ó-szövetségi vallás 
ilyen elsőbbsége s más népek vallásának tőle való 
függése mellett nincs biztos irodalomtörténeti érv. 
Azért az ó-szövetségi vallás természetfölötti jellegének 
védelmében szintén vallástörténeti és irodalomtörté-
neti szilárd alapokra kell állani anélkül, hogy ez-
zel a szokásos bizonyítási mód igazi értékét gyengi-
tenők. S így épen azon eszközök és módszer, 
melyekkel az evolució hivei az ó-szövetségi vallást 
természetes fejlődés eredményének akar ják nyilvání-
tani, bizonyítják majd hathatósan annak természet-
fölötti karakterét, a közte és más vallások közt fönn-
álló lényeges különbséget. 

Röviden jeleztük eddigelé azon álláspontot, 
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melyet a bibliai vallás ellen vívott küzdelemben 
elfoglalunk azon célból, hogy az ó-szövetségi vallás-
ról vallott meggyőződésünket teljesen átalakítsuk. 
Megjelöltük a tárgyat, a mely körül a harc folyik, a 
módszert, a melyet alkalmaznak s egyúttal utaltunk 
a védekezési módokra is. Wiedermann Károly dr. 

Angol orvostanárok a psycheről. 
Október elején angol természettudósok, egye-

temi tanárok nyilvános előadások alkalmával rend-
kívül érdekes nyilatkozatokat tettek, egyrészt a lélek 
szellemiségét, másrészt Isten létét, valamint a lélek-
nek a testre gyakorolt befolyását illetőleg,1 melyeket 
annál örömestebb veszünk tudomásul, minél kevésbé 
vagyunk hozzászokva itt Magyarországon orvosi rész-
ről hasonló nyilatkozatokhoz. 

Alexander Mac Alister dr., az anatómia tanára a 
cambridgei egyetemen, a Kingscollegeben az agy 
anatómiájáról tartott előadása közben a többi kö-
zött így értekezett: «Az egésznek koronázó myste-
r iuma az, hogy ez a hasonlíthatatlanul bonyolult ké-
szülék (az agy) egyetlen egy csirasejtnek, az oviim-
nak véghetetlenül piciny töredékéből fejlődött ki. 
Figyelemmel kisérhetjük az embryogeneticus fejlő-
dés e folyamatát, láthatjuk, hogy épülnek föl egyes 
részei, de ez a látvány bámulatba ejt. Ez a csirasejt 
egyéb tápláló anyagot nem kap növekedésében, éré-
sében, kifejlődésében, mint a mit a szülő dolgozott 
föl tápláló anyagának kenyeréből, vajából, húsából 
és mégis nemcsak kifejleszti ezt a készüléket s mind 
azon egyenlően bonyolult segédberendezéseket a vele 
összekötött testben, mint az idegrendszert, hanem 
egyúttal úgy építi fel, hogy eselleg azonos lesz a 
szülői idegrendszerrel. 

A titkot óriásilag megnöveli az a tény, hogy a 
szülői idegrendszernek semmi köze sincs a csirasejt 
elemeinek eredetéhez vagy növéséhez. E fejlődés 
mögött több van, mint merő physico-chemiai cse-
lekmény. Evolúciónak nevezzük e növés folyamatát, 
de ott maradunk, a hol voltunk, a mi illeti az ere-
det titkát, vagy azon erők titkát, a melyek ezt a 
folyamatot létrehozzák és irányítják. 

Az emberi gondolkodás legkülönösebb fázisai-
hoz tartozik, hogy valamikor kételkedhettünk saját 
lelkünk létezéséről. Végső elemzésben személyes ön-
tudatunk az egyetlen létező, a melyről közvetetlen 
tapasztalatunk van. Megtagadni annak a létét, a mit 
közvetetlenül ismerünk meg s úgy tekinteni azt, 
mint az anyagi természet produktumát, a melyet 
pedig csak közvetve ismerünk meg, épen ugyancsak 
ezen lélekben lévő ismeret segítségével, egyszerűen 
egyetemes kétkedéshez vezet. Nem becsülöm kevésre 
az evolúció elméletének messzeterjedő jelentőségét. 
Mint formai és heuristicus elmélet arra képesít ben-

1 Public Opinion, október 9. 1908. 

niinket, hogy megértsük a szerves természet letűnt 
történetét, a melyet máskép föl nem foghatnánk; de 
ha összefoglaljuk mind azt, a mit tudunk az élő 
termék fejlődéséről, láthatjuk, hogy a szerves világ 
kezdettől fogva harmonikusan mozog fölfelé lépés-
ről-lépésre jelenlegi rendjéig, olyan folyamattal, a 
mely nekünk, kik az eredményt a megtörténés után 
szemléljük, kikerülhetetlennek látszik. Sehol egyet-
len egy foka sem volt nyilvánvaló, hogy milyen lesz 
a jövő rend. 

Egyetlen egy nemzedék se szerepel azért, mert 
tudja, hogy mi lesz az eredmény, de ez az eredmény 
mégis jól rendezett kosmos, nem chaos, és csak oly 
feltétel mellett érthető, hogy mindezek mögött van 
egg folytontartó lélek, a melynek gondolatában mind-
ezen szereplők és szerepeik előre meg vannak tervelve 
és viszonyba hozva egymással.» 

Nem kevésbé érdekes, a mit Harrington Saius-
bury dr. a léleknek a testre gyakorolt befolyásáról 
elmondott a nőorvosi iskola (School of Medicine for 
Women) hallgatói előtt. «Akármennyire sejtve le-
gyen is a módja, kétségtelenné vált, hogy a lélek 
befolyást gyakorol a testre néha erősítve, néha hát-
ráltatva a sejt életképességét. Lélek alatt az értelmi 
képességeket értették, azonban más oldala is van az 
emberi subjectivitasnak, tudnillik indulati és érzelmi 
oldala s ez még hatalmasabb befolyást gyakorolt a 
sejt tevékenységére. Hogyan? Ez volt a nagy titok; 
azonban az a tény szintén bizonyos volt, hogy a 
psyche nagy mozgató elem szerepét viszi a testi te-
vékenységben. Azonban mi köze volt ennek az orvosi 
szakhoz? Nagy köze van s ezt nem is szabad soha 
szem elől téveszteni. Ha a sejt tevékenysége függ 
indulati és érzelmi tényezőktől, akkor a psychologia 
közvetlen és főbenjáró érdekességű tudomány az 
orvosokra nézve. Igy hát kötelességükké vált, hogy 
a psychologiát az orvosi kezelés kereteibe foglalják 
be, de hogyan? A nehézség abban állott, hogy az 
élet gyakorlati tevékenysége, tehát az ő esetükben az 
orvosi tanfolyam úgyis túl volt terhelve, úgy hogy 
a figyelmet egészen monopolizálta s nem igen ha-
gyott helyet oly tanulmányok és szórakozások ré-
szére, melyek e tanfolyam szoros értelemben vett 
tárgyain kivül estek. Mindazáltal küzdeni kell az egy-
oldalúság ellen s a mennyiben az orvos vagy ter-
mészettudós érdeklődnék a költészet, művészetek, 
zene iránt, hogy a psychének csak esztétikai oldalát 
említsem, jó, ha ébren tartják ezt az érdeklődést. 
E tanács megerősítésére Darwin szavait idézte: «Ha 
újra kezdhetném az életet, szabállyá tenném, hogy 
költeményeket olvassak és zenét hallgassak legalább 
egyszer hetenkint, mert akkor ugyancsak most talán 
visszafejlődött része ilyenformán tevékenységben 
maradt volna». Azonban az esztétikai oldal csak egy 
oldala a psychének; ott van az ethikai, erkölcsi 
oldala, vallásos oldala, mindkettő hangosan megkö-
veteli e tekintetbe vételt, mindkettő nagyobb fon-

M ) , •JS.-SÜ 
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tosságú tényező lévén esztétikai elemeknél a jellem 
fejlődésére. Nem szabad elfelednünk, hogy ezek ha-
talmas erők, melyeket mind a magunk, mind a má-
sok érdekében nem ignorálhatunk, de a melyek 
szintén alá vannak vetve a nagy törvénynek, tudni-
illik, hogy használat esetén növekednek, elhanyagolás 
esetén pedig elsatnyulnak». Némethy Gyula dr. 

A legrégibb evangelium-harmonia. 
I. 

A kánoni evangéliumok sem rendszeresen, sem 
teljesen nem írják le Üdvözítőnk életét és működé-
sét. Alkalmi iratok, melyek minden esetben különös 
olvasóknak készültek, különleges célokat tartva 
szem előtt. Fönséges mozaik-darabok az evangeliumi 
történetek, de a teljes egészet, Jézus Krisztus életét, 
tetteit, kimerítően és rendszeresen nem tárják elénk. 
Pedig mi természetesebb, mint hogy a j ámbor olvasó 
egységes képet kiván, mely szeme elé állitsa, rend-
szerbe foglalva, az égi Mesternek életrajzát, legalább 
amennyire az evangeliumi adatokból megismerhető. 
Ez a vágy már a legrégibb időben foglalkoztatta az 
elméket és sziveket. Alig telik el félszázad az utolsó 
evangelium megiratásától, Szíria fővárosában, Edesszá-
ban, létrejő az első evangélium-harmónia, a Dia-
tessaron. 

E munkának kánontörténelmi jelentőségét, vi-
szontagságait ismerik és méltatják a szaktudósok; 
de talán nem lesz fölösleges dolog a magyar olva-
sóközönségnek is — legalább röviden — bemutatni. 
Igy alkalma nyílik belepillantani abba a nagyfokú 
tevékenységbe is, melyet a külföld tudósai a bibli-
kus tudományok terén már évtizedek óta és külö-
nösen manap kifejtenek. 

A Diatessaron szerzőjéről, Tatianusról, vajmi 
keveset tudunk. Mint maga említi Tcpôç rEXk-qvaç be-
szédében1 «az asszírok földjén» (év xfj xwv 'Aaaupíwv y^), 
Mezopotámiában született. Úgylátszik, tehetősebb csa-
ládból való volt. Tudományos hajlamait követve, a 
bölcseleti és szónoki pályára lépett. Hosszas utazá-
sai közben Rómát is felkereste, hol szent Jusztin 
vértanúval került össze. Társasága oly hatást gyako-
rolt a fiatal bölcselőre, hogy maga is kereszténnyé 
lett. (150. körül). Szent Irén említi,2 hogy megtérése 
után is mestere mellett maradt, sőt ennek halála 
után is (165.) is még néhány évig Rómában találjuk. 

Hite azonban — legalább egy időre — hajótö-
rést szenvedett. Kimondottan egy eretnekséghez sem 
csatlakozott,3 de vallotta a montanismus túlzó, szi-
gorú erkölcstanát, nemkülönben Valentinnak aeon-
rendszerét. Ez a lelki átalakulása 172-ben vagy 

1 42. fejezet. 
2 Adversus Haereses 1. 28, 1. 
3 Eusebius téved, midőn á p x r , f ó ; t ü v 'EfxpanxtSv-ná teszi 

(Hist. Eccl. IV., 36.) A szír Szent Ephraim semmit sem tud 
Tatianus eretnek voltáról. 

173-ban történt. Emiatt Rómában tovább nem ma-
radhatott, hanem visszatért keletre. 

Itt megszűnik, amit róla tudunk. Sem életének 
további részét, sem halálának körülménj 'eit nem 
őrizte meg a történelem. Figyelemreméltó azonban, 
hogy keleti kartársai nem tudnak eretnek voltáról, 
sőt mint a dicső Jusztin vértanú hű tanítványát is-
merik. Ez arra vall, hogy eretnek nézeteit feladta 
és valószínűleg mint az egyháznak hű fia fejezte be 
életét. 

Tatianus nevét a «Diatessaron» tette hallhatat-
lanná,vagy teljesen nevén: KITffB j n m J T O T l fT ĴJIK1 

(EöavyéXiov 'IrjaoO -/ptaxou xö Sià xeaaápwv). E munkában 
a négy kánoni evangéliumot egy rendszeres mun-
kává olvasztotta össze. Célja volt: honfitársainak 
kezébe oly könyvet adni, melyből könnyű szerrel és 
egy tekintetre megismerhessék Üdvözítőnk életének 
és halálának történetét. Forrása a négy kánoni 
evangelium ; az apokrif részek száma elenyészően 
csekély. Ezen czéljának megfelelően a munka nyelve 
csupán a szír lehetett.2 

A görög és latin írók igen keveset tudnak e 
könyvről. Maga Eusebius, a régi hagyományoknak 
oly szorgos kutatója is csak így ír róla : «Tatianus ca-
tenam et collectionen nescio quam Evangeliorum 
Atà xeaaápwv, hoc est, Evangélium ex quatuor Evan-
geliis compositium, nominavit, quod opus a quibus-
dam e t iamnum habetur.»3 Epiphanius annyira nem 
ismeri a Diatessaront, hogy összetéveszi az Evange-
lium secundum Hebraeosszal.4 Midőn pedig szent 
Jeromos 392-ben, Bethlehemben, megírja híres mun-
káját «de viris illustribus», Tatianusnak csak «contra 
gentes florentíssimus liber»-éről szól, s meg sem 
említi a Diatessaront. 

Keleten, Mezopotámiában, azonban annál na-
gyobb tiszteletben részesült e könyv. A Diatessaron 
megiratásának ideje éppen abba a korba — 172/3 
utánra — esik, midőn az edesszai egyház tekintélye 
nőttön nőtt. Ekkor él Edesszának első keresztény 
királya IX. Abgar (179—214. közt), s az ő fáradozása 
tette a keresztény hitet országa hivatalos vallásává. 
«Addai tanítása» (Doctrina Addai), az a legenda, 
mely az egyház keletkezését mondja el, így jellemzi 
Addai apostol áldásos tevékenységének eredményét : 
«Sok nép gyűlt össze és napról-napra eljött az 
(isteni) tisztelet imáira s az ó- és új szövetségnek, a 
Diatessaronnak (olvasására) és hitt a holtak feltá-
madásában.»5 Addai búcsúbeszédében pedig így 
inti hiveit: «A törvényt azonban és a prófétákat és 
az evangéliumot, a melyből mindennap olvastok a 

1 Evangeljőn d'Jesu' Mesicha d'Diatessaron. 
2 Egyedül Harnack védi még ma is, hogy a Diatessaron 

eredeti nyelve a görög volt (Chronologie, 289. 1.) 
3 Hist. Eccl. IV. 29. 
4 Aéfsxat 5è x'o Sià Tsaaâpœv gOa-f-fsXtov ÚTI' aùzoù á-E-fevvijaai, 

äiisp y.axà 'Eßpatou; xivè; xaXoùat. Haer. 46, 1. 
s Phillips : The Doctrine of Addai, 15. skk. 
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nép előtt és Pál leveleit, amelyeket Simon Péter 
küldött Róma városából és a tizenkét apostol cse-
lekedeteit, melyeket nekünk János Zebedeus fia kül-
dött Efezusból : ez iratokat olvassátok, Krisztus egy-
házaiban».1 Amint ezen kánontörténeti szempontból 
rendkívül fontos részleteknek összevetése mutatja 
«Evangelium» és «Diatessaron» egyaránt a nyilvános 
olvasásban használt evangeliumi könyvet jelentik, s 
ebből látható, hogy a III. századbeli szir egyházban 
korlátlan volt a Diatessaron uralma. 

Ugyanezt látjuk a következő században is. 
Aphraates, a Mosul közelében fekvő szent Mátyás-
kolostor püspöke és apátja, 336. és 345 közt megírt 
homiliáiban ezt az evangelium-harmóniát használja; 
a szir egyház legnagyobb tanítója, szent Ephraim 
pedig Edesszában magyarázatot ir e könyvhöz. Ma-
gyarázatai rendkívül becsesek, mert módot nyújta-
nak a Diatessaron szövegének visszaállítására. 

Az ötödik században azonban megtörik a Diates-
saron uralma. Theodoretus cyrusi püspök2 (423—457.) 
egyházmegyéjében kétszáz példányát semmisítette meg 
ez «eretnek» munkának, s helyébe a négy kánoni 
evangéliumot állította ;3 Rabulas edesszai püspök 
(412—435.) pedig papjaínak és szerpapjainak gond-
jába ajánlotta, hogy minden templomnak meglegyen 
a «szétválasztottak evangeliuma» — jTOilK — 
(evangeljón dame phare sé) így nevezték a kánoni 
evangéliumot a Diatessaronnal szemben, melynek 
szír neve : •la^nDT JTbm* (evangeljón damechalMé) — 
«az összeolvasztottak evangeliuma»4 

Rabulas katholikus ember volt, és esküdt ellen-
sége a nestorianismusnak. Bár a Diatessaronban 
egyáltalán semmi oly vonás nincs, mely Nestorius 
tanának kedvezett volna, Rabulas törekvése nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy Tatianus munkájának te-
kintélye csökkent a katholikus és monophysita szírek 
között, de annál inkább növekedett a nestoriánusok 
körében. E küzdelem korából azonban semmi rész-
letesebb adattal nem rendelkezünk. A Diatessaron 
történetének fonalát új ra csak a kilencedik század 
adja kezünkbe. E század közepén Jesu'dad, a nesto-
rianus chadita-i püspök a Diatessaron tekintélyét oly 
nagynak tartja, hogy arra nézve semmiféle kételynek 
nincs helye.5 A Diatessaron szövegét egy rangba helyezi 
a Pesittháéval (Mát. 3,4.), Jézus megkereszleltetésénél a 
Diatessaronból vett apokrif részletet mond el az ekkor 
feltűnt fényről, a Jordán fölé helyezkedett fehér fel-
hőkről, a levegőben éneklő szellemekről, a Jordán 

1 U. o. 8. sk. — A sajátságos mondatszerkezet -valószí-
nűleg azt jelenti, hogy szent Pál levelei Rómából, az apos-
tolok cselekedetei pedig Efezusból jutottak az edesszai egy-
házba. 

2 Egyházmegyéje Edessa és Antiochia közt feküdt. 
s Haer fab. 1. 20. 
4 Overbeck : Rabulae episcopi opera selecta. 220, 3 skk. 

Megjegyzendő, hogy a Diatessaronnak szír megnevezésével 
alig találkozunk. 

s Fol. 10 a. 

vizének megállásáról s a levegőben elterjedt jó illat-
ról. Az apostolok névjegyzékében pedig Máté, Márk, 
Lukács és a Diatessaron felsorolását adja elő.1 Mind-
ezek mutatják, hogy Jesu'dad a Diatessaront a ká-
noni evangéliumokkal egy tekintélyű, szent könyv-
nek ismerte. Patakij Arnold dr. 

A biologiai világnézlet túlzásai. (n.> 
Az akarat problémája. 

Mellőzöm a romantikus bölcselőket, mellőzöm a 
pozitivizmus úttörőit is és rátérek a legmodernebb 
felfogásokra. 

Három árnyalat van az ujabb bölcseleti felfo-
gásban az akaratot illetőleg. Az egyik a régi senzu-
alizmussal rokon s egyrészt azon testi szerveket 
határozza meg pontosabban, a melyeknek megnyil-
vánulása az akarat, másrészt pedig pontosabban 
meghatározza az élettani folyamatokat is, melyek-
nek végső eredménye az akarat. Hiányzik tehát a 
logikai, az értelmi elem náluk. 

A másik felfogás, az észt bizonyos lelki elemek, 
képzetek összefüggésének tartja, ügy azonban, hogy 
az az ész egyúttal erőcentrum is, energia állomány 
is. Tehát az ész képzet és kihatás, akarat is egyúttal. 
A képzeti elemek azonban az uralkodók. 

A harmadik felfogásban az akarat inkább bio-
lógiai tény, a fejlődés folyamán érzelmi elemekből 
indul ki, a melyekhez később értelmiek járulnak. 
Tehát itt az élettani elemek az uralkodók, a pr imä-
rek, a lelkiek pedig a járulékok. 

Az első felfogás pusztán biológiai. Egyenes le-
származottja a Holbach-féle nézeteknek. Bain, Spen-
cer, Waitz, Bibot, Paulhan, Ziehen, Münsterberg, Eb-
lingliaus csak tovább fejlesztették. Mindannyian továbbá 
érzetekre, motorikus tendenciákra, mozgási képze-
tekre vezetik vissza az akaratot. Az eleven szerve-
zetnek benső törekvése, erőfeszítése külső cselekvé-
sek felé, izommozgások az akaratnak okai. Ezen 
belső fiziológiai életműködések, feszülések vagy tu-
datosak, vagy csak félig tudatosak, vagy egészen 
tudattalanok s később az eszmék rendjében képzetek-
kel kapcsolódnak s cselekvésekben végződnek. Tehát 
akarat nincs is voltaképen. Fogalom csak az akarat, 
melyet logikai abstrakció útján egy csomó cselekvés-
ből mi alkotunk. Ziehen meg is mond ja : Der alte 
Wahn, für das Wollen eine ganz einfache psycholo-
gische Definition geben zu wollen, muss endlich 
fallen».2 Nem akarom sorra venni a meghatá-
rozásokat, melyeknek lényegük, hogy az akarat 
a lelki életnek nem alapjelensége, hanem mint a 
testi szervezetnek, illetve a szervezet egyes részeinek 
funkciomegnyilvánulása már megelőzi az ingerek-
ben, érzetekben, érzelmekben, ösztönökben stb. a 

1 Fol. 167, a. 
2 Phisiologische Psychologie, 7. Aufl. Jena, 1906. 258. 1. 
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lelki életet. Természetesen a lelki élet is csak bizo-
nyos titkos utón pszichológiai ellenképe a fiziologiai 
folyamatoknak. 

Már itt jelzem, hogy ezen biologiai fölfogást a 
harmadiktól, melyhez látszólag oly közeli rokonság-
ban van, az különbözteti meg, hogy Wundt az aka-
ratot, mint önálló jelenséget elismeri, sőt a lelki 
működések lefolyását az akaratfolyamatokhoz hason-
lítja.1 

A második fölfogás spiritualisztikus színezetű s 
az előbbinek ellenképe. Immanentizmusnak is nevez-
hetném. Nem tagadja az akarat önálló jelentőségét, 
elismeri, hogy önálló tény, de nem a lelken kívül, 
hanem a lélekben. Sőt maga a lélek akarat. 

Nézzük Rehmke fölfogását, a mint azt a «Die 
Seele des Menschen» cimű munkájában (54. stb. 1.) 
kidolgozta. A lélek anyagtalan egyszerű lény (de nem 
a mi, hanem Averhoista értelemben). Határozmányai, 
hogy észrevesz, elképzel és gondolkodik. A mikor a 
lélek, mint minden pillanatban egy egységes lény, 
működése (észrevevése, képzelése, gondolkodása) egy 
jövőben bekövetkező változásra irányul, akkor mond-
j u k : a lélek akar, vagy hogy a lélek akarat, vagy a 
lélek okszerű tudat. Tehát az akarat csak egyike a 
tudati viszonyoknak. De mivel a lélek sokkal köz-
vetlenebbül, intenzivebben jelenik meg önmaga előtt 
is, mikor akar, mint más lelki működésben, azért a 
lélek lényege akarat. Ezen akarat nemcsak külső, 
hanem belső is, ha tudniillik gondolatmunkát aka-
rok végezni. De e fölfogás lényege mégis csak az, 
hogy az akarat más ugyan, mint a gondolkodás, de 
a kettő egyesül a lélekben, mint okszerű (akarat) 
tudatban (lélek). Ez egy immanens dualitas. A kettő 
egy magasabb egységben egyesül. 

Fouillé2 az értelmi és akarati elemeket nem a 
lélekben, hanem az eszmében magában különbözteti 
meg. Egy eszme energia is. Ez az idée-force gondo-
lata. Képes tehát ez az idée-force lelki és testi műkö-
déseket előidézni. A lelki működés gondolkodás, a testi 
akarás. 

Legújabban J. Geyser3 fejtegeti spiritualista ala-
pon az akaratot. «Az akarat az énnek állásfoglalása 
valamely tőle függő, jövő eseménnyel szemben. Ez 
az állásfoglalás oksági tény (Kausalakt). Az én pedig 
úgy lelki, mint biologiai energiák egysége. A lelki 
energiák adnak irányt a biológiaiaknak s az akarat 
alapja tehát a gondolkodás. De mind a kettő a lélek-
ben egyesül, vagyis annak az oksági állásfoglalásnak 
alapja a lélek. 

1 Az idevonatkozó irodalom. Bain : The Emotions and 
the Will 1875. 303. — Spencer : Psychologie I. 218. §. Paulhan : 
La volonté. Paris, 1903. és Phisiologie de l'esprit. 5. kiadás, 
87. 1. Ebbinghaus : Grdz. d. Psychologie 1.168. 1. Münsterberg : 
Grdz. d. Psychologie, ahol az akaratról szól és «Die Willens-
handlung.» 62., 96. 1. 

2 La psychologie des idées-forces. Paris, 1893. 
3 Lehrbuch der allgemeinen Psychologie. Münster, 1908. 

455—487. 1. 

Höffding régebbi fölfogása közel járt Rehmke-
jéhez, mert akarat alatt ő is a lelki élet akíiv olda-
lát tekintette, mely a gondolkodásnak is rugója. Az 
akaratnak primátusát is elfogadta. Ujabban absolut 
voluntarista álláspontra helyezkedik. 

A harmadik fölfogás középhelyet foglal el a kettő 
között. Mérsékelt, mert általában Wundt szisztémája 
sokkal mérsékeltebb, mint tanítványaié. Az akarat — 
Wundtnál — önálló jelenség, primär lelki jelenség. 
Nem pusztán summája akár biologiai, akár lélektani 
elemeknek. Érzelmekből, indulatokból van voltakép 
összetéve. Ezek lényegesbb alkotó részek, melyek az 
akaratnak, az akarat irányának és erejének milyen-
ségét és mennyiségét meghatározzák. Ezek elsősorban 
az akarat indító okai. A képzetek csak később lép-
nek föl s mind nagyobb szerepet játszanak, de azok 
az ősi elemek teljesen sohasem nélkülözhetők. 

Az akaratcselekvények egyszerűek vagy össze-
tettek, a szerint, a mint csak egy indítóok szerepel 
vagy több is. Az ösztön is egy egyszerű akaratcselek-
vény, mely vagy egy érzelmi vagy egy képzeti elem-
ből ered. De a legmagasabb lelki működés is aka-
ratcselekvény, mert a fejlődés menete az, hogy aka-
rati cselekvények necsak kifelé, hanem saját lelki 
életünkre és gondolkodásunkra is hassanak. A gyer-
mek vagy egy állat ösztönszerű cselekedete s a leg-
magasabb szellemi munka tehát az akarat fejlődésé-
nek két sarka. Az akaratcselekvények mechanizál-
hatók is begyakorlás által s akkor ösztönné válnak. 
Sok ösztön eredetileg akart cselekvények beidegzé-
séből származott. 

Az akaratcselekvények alkotó elemei főleg az 
érzelmek, indulatok. A lelkieké az érzetek, képzetek. 
Tehát két önálló soron épül föl a cselekvő én ! Van 
azonban Wundtnak egy fogalma, a melyben a kettőt 
összefoglalja s a dualizmust egységre hozza.1 Ez az 
apperceptio, mely egyrészt akarat, másrészt tudat. 
Ezt a fogalmat azonban sokan művésziesnek talál-
ták s főleg Höffding2 kelt ki ellene. 

Tovább azonban az akarat fogalmát nem tár-
gyalom. Azt hiszem, elég bő anyagban mutattam be 
azt a nagy véleménykülönbséget, a mely még ma is 
fönnforog. De ezekből egyúttal kitűnik, mily rend-
kívül nehéz dolog az akarat lényegéhez eljutnunk. 
És még most, midőn a lélektan és élettan annyi tö-
rekvéssel iparkodtak földolgozni úgy a lelki, mint 
festi jelenségeket, még most is sok eldöntetlen kér-
dés van és még most is a világnézlet nagy szerepet 
játszik az akarat meghatározásában. 

II. Ám e nézeteltérések kevéssé érdekelnének 
bennünket, ha pusztán elméleti térre szorítkoznának 
s nem függnének össze fontos erkölcsi kérdésekkel. 
De az akarat meghatározása dönt az akarat szabad-

1 Wundt minden művében tárgyalja az akaratot s min-
denütt összefüggően. Azért fölsorolni összes műveinek min-
den helyét fölöslegesnek tartom. 

2 Moderne Philosophen. Leipzig, 1905. 17—210. 1. 
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ságának kérdése mellett. A régi materializmus ép 
úgy, mint a modern materializmus mechanikus világ-
nézletet követ, melynek úgy a fizikai, mint az erkölcsi 
világrend alá van vetve. Soha oly ridegen nem tagad-
ták azonban az akarat szabadságát, mint a modern 
materialisták, mint Moleschot, Vogt, Büchner, Häckel, 
Buckle, Quetelet, Nietzsche. 

A Baconnal meginduló angol empirizmus a Gali-
leivel föllendült mechanikus fölfogást a lelki életre 
is átvitte s törvényszerűséget keresett az akarat té-
nyeiben is. A Descartesre támaszkodó occasionalis-
ták latens pantheizmusa, Spinoza tiszta pantheizmusa 
elnyelte az emberi akaratot. Szerintük Isten akarata 
teljesül mindenben. 

Aspiritualisták(Plato, Arisztotelész), a neoplatonis-
ták, a középkori bölcselők, valamint az új-korban is 
mindazok, kik a lest és lélek dualizmusát akár 
orthodox, akár talán heterodox árnyalattal elfogad-
ják, az indeterminizmus, a szabadság álláspontján 
állanak. 

Kik érdekelnek minket a jelen tanulmány kere-
tében ? 

Fokozat szerint sorolom föl őket. Erdekeinek 
mindenesetre Wundt és követői, kik az akaratot, mint 
benső tapasztalatunk közvetetlen tényét, mint önálló 
jelenséget elfogadják. Jobban érdekelnek azok, kik 
az abszolút materializmustól távol állanak ugyan s 
beszélnek a lelki élet törvényeiről is, de az akaratot, 
mint önálló jelenséget elvetik. Leginkább érdekelnek 
pedig azok a hetvenes években virágzó materialista 
filozofusoknak tanítványai, a kik még mindig nép-
szerűsítik rég letűnt s jelentéktelenné vált mestereik-
nek nézeteit. 

Manap a materializmus letűnt rendszer. A mo-
dern filozofusok között abban az értelemben, mint 
Haeckel és elődei, nincs egy materialista sem. Régeb-
ben a Du Bois Reymund, Zöllner, Huxley, ujabban 
pedig az összes bölcseleti iskolák átlátják, hogy pusz-
tán anyagi folyamatokból a lelki élet törvényeit, vagy 
magát a lelki életet, sőt egy érzetet sem lehet meg-
magyarázni. Azért váltotta föl a materialisták elmé-
letét először a pszicho-fizikai parallelizmus elve, mely 
tagadja, hogy a lelki élet a test váladéka lenne; most 
a Külpe-féle lélektani realizmus kezd terjedni, mely 
a lelki élet reális törvényeit megfigyeli és kisérlet 
által kutatja. Fennebb volt már róla szó. Vagy pedig 
panpszichisztikus elméletet követnek, mint Rehmke 
s talán Fouillé is. Vagy pedig a lelket a mi értel-
münkben fogják föl, mint Geyser, Hagemann, Dyroff, 
Weinstein stb. 

Mégis bámulatos nagy azon füzetirodalom, mely 
nem a legkomolyabb tudósok gondolatai alapján áll, 
hanem pusztán egy elfogult világnézlet kedvéért, vagy 
annak lelkes szolgálatában, a régi materialistákból 
táplálkozik. Ezek azok az írók, a kik a néptömegek 
vezetésére vállalkoznak s teljesen negativ és romboló 
eszmékkel dolgoznak és «fölvilágosításra» is számí-

tanak. Már pedig tagadhatatlan, könnyebb érthetően 
előadni a Büchner stb.-féle elveket, mint a tudomá-
nyosan magasabb színvonalon álló Wundt stb. né-
zeteket. 

A mai kor szocialista agitátoraival, impresz-
szionista vérű íróival nagyon hasonlít a görög világ 
szofistáihoz, a renaissance barangoló filozofusaihoz, 
a francia forradalom robbantó szellemeihez. Nagy 
tudományos rendszereket, társadalmi átalakulásokat 
megelőzi az impresszionizmus, a szofistáskodás. 
A nyugtalan idők minden idegessége, a levegő ter-
heltségének minden villanyossága bennük összpon-
tosul. A fönnálló intézményekből kimarják a tekin-
télyt, az erkölcsből az abszolút értékeket, a társadalmi 
együttélésből a békét és szeretetet, cselekedeteinkből 
a beszámíthatóságot. 

A görög világban a szofisták az ellentmondások 
között hánykolódó bölcseletre támaszkodtak s a Szók-
ratész, Plato, Arisztotelesz-időkre készítettek elő. A kö-
zépkor végén a lehanyatlott skolasztikus szellem 
előkészített az empirizmus és racionalizmusra, vala-
mint a nagy vallási és társadalmi átalakulásra 
A francia forradalom idején a szofistáskodás a tartha-
tatlan erkölcsi, politikai és társadalmi életből táp-
lálkozott s a filozófiában a romantikára, a politiká-
ban az abszolút császárságra, mint a legnagyobb 
végletekre juttatott. A mai impresszionizmus forrásai 
a már említett materializmus, a Darwin-Spencer-féle 
természettudományos világnézlet, mely még most is 
a köztudatban legalább a régi radikalizmusában do-
minál s a melyet én biologiai fölfogásnak neveztem. 

Ez a fölfogás ragaszkodik mereven az akarat-
szabadság kérdésében a föltétlen determinizmushoz. 
Ahhoz a fölfogáshoz, mely a felelőség tudatát, a be-
számíthatóságot, tagadja s az embert az erkölcsi erők 
korlátai alól fölszabadítja. Ez a fölfogás hirdeti min-
den téren a relativizmust, a viszonylagosságot s az 
indokolt tekintély elvét minden térről leszorítja. 
Pedig a komoly tudomány már sok túlzást letört. 
Az akaratszabadság kérdésében a megértés felé kö-
zeledünk; a beszámíthatóságot új alakban követelik, 
a relativizmussal szemben az úgynevezett «érték-
elméletek» közelednek azon probléma megfejtéséhez» 
hogy mégis csak vannak értékek, melyeket minden-
kinek el kell ismerni és hogy ép az abszolút értékek 
után való törekvés természetünkben rejlő bizonyos 
abszolút (és nem relativ) mértéket tételez föl. 

Trikál József dr. 

Lourdes. A honmentő franciák szövetségének kon- Egyhá 
gresszusa minap fejezte be itt Lourdesben üléseit. A kon-
gresszus harmadik napján Gaston Méry párisi városi , ° 
képviselő megrendítő képet rajzolt «A francia lélek el- wOniH 
torzulásáról» a vallástalan szellem uralma alatt. Mi volt 
a francia valaha és mivé fajult el? Erre a kérdésre 
adott feleletet. A francia szellemet valaha büszkeség, 
függetlenség, hit, áldozatosság, hazafiság, fegyelem, ősz-
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szetartás, rendszeretet jellemezte. Ideális példát adtak 
ebben szent Lajos király és Jeanne d'Arc. Most? Most 
hol a büszkeség Fachodával és a többi megaláztatással 
szemben ? Hol van az az áldozatos szellem, mely keresz-
tes háborúba vitte a világot? 15.000 embert mozgósítanak 
ma, hogy az országból kiűzzenek egy papot. Hová lesz 
az egységes hazafiság? Hervé, Jaurès, Combes és a 
többi szabadkőművesek tanítása alapján a mai francia 
a hazafiság zászlóját tűzbe dobni készül. A szabadság 
és rend helyét szolgaság és fejetlenség, anarchia fog-
lalta el. 

A régi dicsőségből kiestünk és Zola pantheoni sír-
jáig sülyedtünk. Ennek az elkorcsosulásnak sok oka. 
Egyik főok a francia szellem megmérgezése az iskola és 
a sajtó útján. Veszedelmesek a vadul vallástalan lapok, 
de veszedelmesebbek a színtelenek. Ezek titokban, észre-
vétlenül mérgeznek. A jobbrafordulásnak leghatásosabb 
eszköze most a sajtó. Ezt kell felkarolni. A jó sajtót 
támogatni, fejleszteni, kedveltté, kapóssá kell tenni. 
Iskola, sajtó, népszövetség, az ellenfelek fanatizmusát 
felülmúló öntudatos buzgósággal felkarolva és győzelem-
ről győzelemre vezetve : csak ez segíthet manapság 
Franciaországon.1 

* 

Madrid. A katholikus sajtóért. Hogy mennyit és 
hogyan kell áldozni, azt a Sarjgossában tartott kath. 
sajtóügyi kongresszus előtt főt. Soldesda y Roméra 
saragossai érsek a következő nyilatkozatban fejtette ki : 
«Köztünk katholikusok közt vannak gazdagok, kik 
pénzüket új templomok és rendházak építésére fordít-
ják. Kitűnő gondolat, csakhogy sajnos az a baj fenyeget, 
hogy ha politikai fordulat áll be, akkor mindez az ala-
pítás meginog. Mig ellenben a jó sajtó termelte gyümöl-
csöket senki tőlünk el nem rabolhatja. Nem tanácsosabb 
volna-e tehát ezidőszerint nagy lapokat alapítani és 
fentartani az igazi közjó szolgálatára? Oly időkben 
élünk, a midőn a katholikus sajtót erkölcsileg és anya-
gilag segíteni kell, mert az nekünk igazán «ismétlő 
fegyverünk». Isten akarata nyilvánul ebben ! Támogas-
suk sajtónkat és újságíróinkat !» Az érsek után főt. Lopez 
segédpüspök beszélt hasonló értelemben, annál nagyobb 
hatással. 

* 

Páris. Az együttes főpásztori szózat zárószavai az 
iskola-ügyben Franciaország családatyáihoz. Családatyák ! 
A fennálló és a jun. 25. és 30-iki javaslatokban súlyos-
bítani szándékolt iskolai törvénnyel szemben tartsátok 
szemetek előtt ezt : az iskola gyermekeitekre nézve 7—13 
éves korukig kötelező. Hatása rajtuk marad, ez elkerül-
hetetlen. Milyen leend ez a hatás, jogotok van tudni és 
kötelességtek is megtudni. 

Azonban, ha megesik, hogy okotok lesz a panaszra, 
tudjátok meg, hogy a bűnösnek többé nyomára nem 
akadtok. Folyamodni fogtok, ha úgy tetszik, iskolai 
hatóságokhoz, vagy a «préfet»-hez, a mi mindig igen 
fáradságos és rendesen előre is látható eredménytelen-
séggel jár. Midőn panasztoknak helyt nem adnak s 
kitartó lelkiismeretetek arról győzend meg, hogy gyer-
mekeitek lelkéről minden áron gondoskodni kell, ti lesz-

1 És mindenütt , a hol a vallástalanság vagy már, habár rész-
ben is uralomra jutott , vagy szokott ismeretes eszközeivel uralomra 
törekszik. 

tek a törvényszegők, a miért aztán kegyelemre nem 
számíthattok majd. 

Az ily törvényhozás, hogy kifosszák a családot, 
kirabolják a gyermekek lelkét, a legzsarnokibb ! 

Családatyák ! Kötelességünk, hogy a szomorú hely-
zet e tényét szemeitek elé állítsuk. 

Ezzel kapcsolatban röviden jogaitokat és köteles-
ségteket akarjuk vázolni. 

Mindenek előtt a «doctrine césarienne»-nal szem-
ben, mely szerint a nyilvános oktatás kizárólag az állam 
nevében történik (l'enseignement public est donné 
exclusivement au nom de l'État), mi azt mondjuk, mi 
püspökeitek, hogy az — első sorban — a ti jogotokhoz 
tartozik s kell is, hogy tartozzék. 

A tanuló, a gyermek nem azonnal az államé, ő a 
tiétek. Majd ha felnő s polgár leend, akkor azután az 
állam egyenesen is megköveteli, hogy a társadalmi jó-
létért való munkából kivegye a maga részét. De ama 
hosszú idő alatt, míg gyermek, első sorban a család 
kötelessége, hogy nevelje s átadhassa a világnak. Semmi 
szavunk az ellen, hogy az állam nevelői törekvéstekben 
segít, támogatást nyújt, csak kifosztásokra soha ne töre-
kedjék. Elfogadjuk, ha iskolákat emeltet, programmot 
jelöl ki, utasítást nyújt a szakértők megállapította szük-
séges ismeretekre, «mit az ember értékének helyzetéhez 
szükséges szeltemi útiköltségnek nevez». 

Távol legyen tőlünk, hogy az őt megillető szerepet 
letagadjuk, a mely abban áll, hogy az oktatást részint 
a társadalom szükségességére, részint tagjainak lehető 
legnagyobb hasznára tekintettel, képessége szerint vezesse. 
A mit mi kívánunk, nem egyéb, mint hogy kezdemé-
nyezéseinek minden egyes alakjában a család elsőbbsé-
ges jogát soha szeme elől ne tévessze. Az állam kinevez-
het tanítókat, a kik tanítsák az írást, számolást, törté-
nelmet, földrajzot, szóval tudományt adjanak és isme-, 
reteket; olyan tanítót azonban, a ki a gyermek erkölcsi 
világát alakítsa, csak Isten jelölhet ki s ez ti vagytok 
családatyák, Ö jelölt ki titeket azzá, titeket atyákká 
téve. Itt csak segítsen, de helyettesíteni az állam soha 
ne merjen. 

Az egyház, isteni rendelésből, nagy segítőtök az ok-
tatásban ; ezt ti keresztény családatyák jól tudjátok. 
A keresztség után, melyre gyermekeiteket kényszer nél-
kül viszitek, magzatotok az ő lelki gyermeke és ezen 
anyai minőségben az egyház jogot követel magának, 
hogy titeket segítsen, jogot, hogy gyermekeiteket ő is 
nevelje. 

De most már a mai tényleges helyzettel szemben 
többé nincs helye, hogy az egyház szerepét betöltse, 
jogait gyakorolja. Arra kénytelen most szorítkozni, hogy 
általunk titeket figyelmeztessen, hogy ha már az állami 
iskola elégtelen segítséget nyújt a jóra, akkor legalább 
is nem szabad neki a hittanítást és erkölcsi nevelést 
akadályozni. Mivel pedig az iskolaügy kezelése bizott-
ságilag, melyből soha nem maradtok ki, nevetekben 
történik, ellenőrzési jogotok feltétlenül fel van tartva. 

Tekintve a körülményeket, melyek között élünk, 
ha tehetitek, hogy gyermekeitek nevelése szempontjából 
több iskola között választhattok, lelkiismeretetek mutatja 
meg kötelességtek irányát, hogy azt részesítsétek előny-
ben, mely jogaitokat leginkább megőrzi. 

Mindenesetre ti ellenőrzitek majd a nyilvános isko-
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lát és fe lhasznál tok m i n d e n törvényes eszközt, hogy 
fenn ta r t sá tok azt, a mi t mi, j o b b szó h i á n y á b a n , t isztes-
séges semlegességnek nevezünk. 

Hogyha ez a semlegesség, a mi től Isten óvjon, 
csökönyösen a r ra törekednék, hogy gyermekei tek hi tét 
kiölje, mi nem fogunk megszűnn i erre f igyelmeteket 
felhívni s nektek kötelességtek leend, hogy ennek , m i n t 
j ó f ranc iák és j ó keresztények ú t já t á l l já tok, h a kell a 
legnagyobb áldozatok á rán is. 

Mi, püspökei tek , e szózatot hozzátok, a m a ket tős , 
osz tha ta t lan szerete tünk sugallatából intézzük, a mellyel 
a lelkek és h a z á n k i r án t v ise l te tünk. 

Csa láda tyák ! Számí tsa tok reánk , m ikén t mi is 
s z á m í t u n k t i reátok. 

F ranc iaország csa ládatyá ihoz intézett e je len nyi la t -
kozatot egyházmegyéink m i n d e n t e m p l o m á b a n 1908 
szept. 20-án, v a s á r n a p o n kell felolvasni . 

1908. aug. 
Következik Franciaország kardinálisainak, érsekeinek és 

püspökeinek aláírása. 

oda- ® u s I d e a l der kathol ischen Sittlichkeit. 
Von Dr. Bernhard Strebler . E ine apologetische Moral-
Studie. Breslau, 1907. G. P. Aderholz* Buchhand lung . 
82 oldal. Ára 1 M. 20 Pf. 

A kereszténységgel szembehelyezkedő ú jko r i bö l -
cselet kü lönös előszeretettel foglalkozik n a p j a i n k b a n az 
e t ika p rob lémáiva l . Két dolgot igyekszik mindeneke lő t t 
bebizonyí tani : azt, hogy erkölcsi élet Is ten nélkül is 
lehet, inert az erkölcsi ön tuda to t és az erkölcsi köteles-
séget az Is tenre való vona tkoz ta tás és m i n d e n n e m ű 
metaf iz ikai a lap né lkül is lehet t u d o m á n y o s a n meg-
magya rázn i és mega l apozn i ; másodszor , hogy az er -
kölcsi tö rvény t Isten malasz t j a nélkül is meg lehet 
valósí tani az éleiben s hogy így az egyháznak malasztot 
közvetí tő tevékenységére szükség nincsen. 

A folyó évi szep tember h a v á b a n megtar to t t n e m -
zetközi londoni erkölcsnevelési kongresszuson főleg a 
f ranc ia szárny volt ezen i r ánynak heves vérű kép-
viselője. Midőn a m o d e r n e t ikusok ezen elveket, az 
erkölcsi rend it teniségét (Diesseit igkeit) b izonyí t ják , el 
n e m mula sz t j ák élesen b í rá ln i a keresztény s jelesen a 
k a t h o l i k u s m o r á l n a k elveit s a lapjai t . Mi sem t e rmé-
szetesebb, m i n t hogy a keresztény gondolkozók e téren 
is résen á l l anak és az a l ap ja iban t á m a d o t t ka tho l ikus 
e rkö lcs t annak erélyesen véde lmére ke lnek . E n n e k a 
k ö r ü l m é n y n e k kell t u l a j d o n i t a n u n k , hogy a l egú jabb 
időben az e t ika i -apologet ikus i r a t oknak egész sora jele-
n ik meg a ka tho l ikus könyvpiacon . Ezt a célt szolgálja 
Ca thre innak l egú jabb m ű v e is : «Die ka tho l i sche Moral 
in ih ren Vorausse tzungen u n d ih ren Grundl inien», 
mellyel m á s a l k a l o m m a l fogunk foglalkozni és Strehler-
nek jelen m u n k á j a , a melyet mos t a k a r u n k röviden 
recenzeálni . 

Szerző két részre oszt ja m u n k á j á t . Az első részben 
azt b izonyí t j a , hogy a ka tho l ikus morá l i s t h e o n ó m . 
Ezzel azt a k a r j a kifejezni, hogy az objektiv é r t e lemben 
vet t erkölcsösség, vagyis az e rkölcs törvény, Is tentől 
e r e d ; legmélyebb a lapja ezen e rkö lcs törvénynek az 
ember i természet , melyet az is teni bölcseség és szeretet 
az erkölcsi életre képessé tett ; konkré t a l a k j a az iste n 

k iny i la tkoz ta tás ú t j á n ve lünk közölt tö rvény, a t íz-
p a r a n c s o l a t ; kötelező jellege pedig Is tennek szerető és 
t e remtő aka ra t ábó l ered. Strehler a ka tho l ikus erkölcs-
t a n n a k t h e o n ó m i k u s jellegét o lyképen ad j a elő, hogy 
egyszersmind megfelel a m o d e r n e t ikusok főbb el len-
vetéseire is, melyek közül főleg az eudaemoni s t a , a 
pesszimista , az evolúciós és a kan t i elmélet gondola t -
menete i t mél ta t ja n a g y o b b figyelemre. 

A m á s o d i k résznek főgondola ta , hogy a ka tho l ikus 
e rkölcs tan theocen t r ikus . A szubjektív é r t e lemben vett 
erkölcsösség maga az élet. Az e r k ö l c s n o r m á k az egyes 
emberek életén kell, hogy k iverődjenek , azt igazgassák 
és teljes erkölcsi személlyé fejlesszék, sőt tökéletes szent-
ségre vezessék. Az erkölcsi életnek forrása , célja és köz-
p o n t j a a legtökéletesebb l é n y : Isten. Hogy az ember a 
maga magasztos , természetfölöt t i erkölcsi f ö l ada t ának 
megfelelhessen, szüksége van az isteni malasz t segítsé-
gére. Ezt a malasztot az Egyház közvetíti , az ő fo r rá -
saiból kell azt me r í t enünk . E helyüt t a lka lma nyi l ik a 
szerzőnek megfelelni sok el lenvetésre, melyekkel az 
ellenséges t ábor az egyházat és a n n a k egyes intéz-
ményei t illeti. Kiemel jük a következő fejezeteket : Sittlich-
keit u n d Kirche, Sit t l ichkeit u n d Askese, Sit t l ichkeit 
und Kirchengebote, Sitt l ichkeit u n d evangelische Bäte, 
Wel t f lucht oder Kul tu ra rbe i t . Ezen kérdéseket szerző a 
keresztény kinyi la tkozta tás vi lágánál tárgyal ja és a mi 
helyes á l l á spon tunka t sok f r iss gondolat ta l , ú j , k o r -
szerű szempont t a l teszi gazdaggá és vonzóbbá . így, hogy 
csak egy példát hozzunk föl, igen he lyeseknek ta lá l juk 
szerző megjegyzéseit az Egyház parancsolatainak nevelő 
jellegéről. Strehler hangsúlyozza, hogy ezen pa rancso la -
tok nem képezik a ka tho l ikus e rkö lcs tan lényegét, de 
meg legfontosabb részét sem s a n n á l kevésbbé m o n d -
ha tók azok tehernek a le lkek e ln y o másá ra és meg-
félemlítésére. Az Egyház, min t szerető anya, gondos 
aggoda lommal igyekszik e lőmozdí tan i m i n d e n egyes 
gyermekének erkölcsi ha l adásá t s a pa rancso la tok ezen 
szerető g o n d n a k kifejezői. Oly cselekedetekre serkent az 
Egyház a m a g a parancso la ta iva l , a melyek az őskeresz-
ténység szelleméből f akadnak , az e m b e r erkölcsi erőit 
ha tványozzák s benső ö römöt ger jesztenek benne a j ó 
fölött . Veszede lemmé csak a b b a n az esetben v á l h a t n á -
nak az egyházi segítő e rkö lcsparancso la tok , ha s z á m u k 
tú l ságosan megnövekednék , ha k ics inyesen magya ráz -
n á k azokat az emberek , vagy ha á l ta luk az erkölcsi 
élet nagy a lapparancso la ta i há t t é rbe szor í t t a tnának . Ez 
az eset azonban m a n a p s á g tényleg nem forog fönn, a 
min t b izonyos is, hogy az az Egyház szándékáva l 
homlokegyenes t e l lenkeznék. Az Egyház m i n d e n k o r o n 
far izeusnak tar to t ta az olyan istenességet, mely az egy-
házi előírások pedáns megtar tásá t lelki ismeret len élet-
m ó d d a l kapcsol ta egybe (64. 1.). A helyes m ó d o n föl-
vi lágosodot t pasz torác ió mind ig t udn i és hangsúlyozni 
fogja a kisegítő előírások igazi je lentőségét az erkölcsi 
élet a l a p n o r m á i mellett és n e m fogja azoka t kics inye-
sen magyarázn i . 

A szóban forgó egyházi pa rancso la tok száma oly 
csekély és a köve te lmények , melyek b e n n ü k foglal tat-
nak , anny i r a tekintetbe veszik az adot t kö rü lményeke t 
(gondo l junk p. o. a böj t re) , hogy csak a tel jesen föl-
dies és t u n y a g o n d o l k o d á s m ó d tekinthet i azokat a 
helyes szabadság kel lemetlen ko r l á tozásának (64. 1.). 
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A kiben van keresztény érzés, az szívesen meg ta r t j a az 
Egyház pa rancso la ta i t , n e m terhet , h a n e m gyönyörűsé -
get lel b e n n ü k és önkén tes szeretetből többet tesz, mint 
a m e n n y i t a p a r a n c s előír. Arra az igen gyakor i ellen-
vetésre, hogy a keresztény erkölcs tan gyűlöletet h i rde t 
a világ i rán t és visszatar t a k u l t u r m u n k á t ó l , így felel 
szerző : «Gehört also die ,Wel t f lucht ' zum ka tho l i schen 
Sit t l ichkeitsideal ? So weit die ,Wel t ' s ich der Seele als 
einziger u n d höchs te r Lebens inha l t a u f d r ä n g e n will, 
der Hingabe an Gott den Sieg streitig m a c h t u n d d u r c h 
ih ren b l endenden Schein das Streben nach W a h r h e i t 
u n d innere r Vol lkommenhei t h inder t , — so weit m u s s 
sie gemieden, bekämpf t , ü b e r w u n d e n werden . Aber die 
Wel t als W e r k Gottes, als inner l ich geordnete Ge-
s a m m t h e i t de r Na tu rd inge und des Lebens , ist der 
Schaupla tz u n d das Material f ü r die Anregung u n d 
Ausb i ldung unse re r geistigen Anlagen, ist f ü r u n s ein 
bes tändiger Antr ieb u n d Hinweis, dass wi r alles Äussere 
fü r die innere geistige Bereicherung u n d Vervoll-
k o m m n u n g verwenden , die Här ten des mechan i schen 
Natur laufes d u r c h weitsichtige, ba rmherz ige Liebe mi l -
de rn u n d in gottgewoll ter W e l t b e h e r r s c h u n g u n d Kul tu r -
arbei t n a c h unse re r und aller Mi tmenschen Vol lendung 
r ingen sollen». (67. 1.) A m u n k a k ö n n y e d és fo rdu la tos 
s t i lusa mia t t is kel lemes o lvasmány . A mit pedig a 
t a r t a lmáró l m o n d o t t u n k , az d icsére tnek és a j á n l á s n a k 

elég. Jehlicska Ferenc dr. 
* 

A k ö l c s ö n ö s s e g í t s é g m i n t t e r m é s z e t t ö r v é n y . 
Ir ta Kropotkin Péter. Ford í to t ta dr. Madzsar József. 
Atheneum. 1908. 

A túloldal szociológusai gyors e g y m á s u t á n b a n a d j á k 
ki k i adványa ika t . A m ü v e k egymást érő megjelenései 
a r r a engednek következte tni , hogy azok i r án t nagy az 
érdeklődés a szociális kérdésekkel foglalkozók közölt , 
hogy a ford í tók épen azoka t szemelik ki, a melyek nagy 
vonzóerővel b í rnak . E k iadványoktó l egyet n e m lehet 
elvi tatni , azt, hogy a t u d o m á n y fegyverzetébe öltözve 
je lennek meg. Gondolkodó , hangyaszorga lommal dol -
gozó fők p r o d u k t u m a i azok. így nem csoda, h a meg-
je lenésűk i r án t nagy az érdeklődés . Épen a k íváncs iság 
az a csa torna , a melyen át az ellentétes világnézlet dogmái 
a p r á n k é n t á t á r a m l a n a k a lelkekbe, idővel a k ö z t u d a t b a 
E b b e n rejlik veszedelmes voltuk. Hasznos szolgálatot 
tesz tehát a keresztény vi lágnézletnek az, a ki ezen 
i rányza t k iá l tó h ibá i ra , tévedéseire, a keresztény elvek-
től elválasztó óriási távolságra r á m u l a t . Ugyancsak ez 
okná l fogva fon tos a túloldal szellemi termékeivel fog-
lalkozni , a figyelmet ébren tar tani . 

Ezek u t án á t t é rhe tünk Kropotk in mater ia l is ta m ü -
vének ismertetésére. 

Kropotk in m ű v e anyagelvű i r á n y b a n mozog és lep-
lezetten szocialista i rányelveket követ . A szerző m ü v é n 
vörös foná lkén t húzódik tétele, t. i. a fa jok kölcsönös 
segítsége. Erősen t á m a d j a a d a r w i n i z m u s r ideg ax iómá-
ját , a létért való harcot . Az állatok, a vademberek , a ba r -
bá rok , a középkor és ú j k o r életéből vett ezernyi pé ldá-
val i l lusztrál ja ál l í tását . Tagad ja , hogy az élet pusz tán 
léiért való ha rc . A mi lyen szerepet já tsz ik a létért való 
küzdelem, épen olyat a kölcsönös t ámoga tás . Kölcsönös 
t ámoga tás né lkü l az örökös h a r c b a n elvesznének a lények, 
egymást elemésztenék. Ezen igazság mellett szól a m a 

k ö r ü l m é n y is, hogy épen azok a fa jok, a melyek tá r sas -
életet folytatnak, azok a megélésre a l ega lka lmasabbak . 

Miután tételét bebizonyí tot ta , abból következtetése-
ket von le. E l sőso rban föláll í t ja és beigazolja, hogy a 
fej lődés tényezője a kö lcsönös segély. A kölcsönös segély 
t a r l j a össze az embereke t , ezek kifejlesztik a Klán-
rendszert , ebből ered a faluközösség, a város i élet és 
végre az á l lam. Szerzőnk m i n t igazi mater ia l i s ta vallja 
a m a j o m e m b e r - m e s é t . Hiszi, hogy az emberek az e m -
beriség első százada iban közös n e m i életet éltek. Ebbő l 
fej lődött a po lygamiá ja , a po lyandr ia és végre a je len 
házassági felfogáson a lapuló családi élet. A nemi és csa-
ládi élet kifej lesztésében kü lönös szerep ju to t t a gazda-
sági helyzetnek. A mily a r á n y b a n indiv iduál i s lesz a tu -
l a jdon , ép oly a r á n y b a n lesz egyedi a közös családi 
élet is. Kropotk in tételét a jelen időben élő vadnépek 
életéből vett t apasz ta la tokka l igyekszik igazolni. Hogy e 
tapasz ta la tokból a rég m ú l t r a , a messze időkre vonni 
következtetést önkényes dolog és a következtetés leg-
feljebb a valószínűség, nem pedig a b izonyosság erejé-
vel b i r — bizonyí tás ra n e m szorul . 

A szerző m i n d u n t a l a n erőltetve visszatér e lőadásá-
b a n kedvenc eszméjére , a vagyonközösségre . A klán, 
a törzs közös fö ldbi r tokkal bir. A törzs, mely fa lvak-
b a n oszlott meg, fa luközösségben él. A földet közösen 
b i r j ák , közösen mivel ik , e loszt ják hozamát . Csa ládközös-
ség követi a faluközösséget . Csak a római jog és az 
egyház fejlesztette ki a m a g á n t u l a j d o n t . E l lenben a 
középkor városai , céhei v isszatérnek a közösségre. 
A céhek a s y n d i k a t u s n a k a d j á k át te rmékeiket . Megvan 
ál lapí tva a m u n k a , az anyag, a m u n k a i d ő , m u n k a d i j , 
eladási á r , m u n k á s o k száma. A város i földek a város 
egész közönségének tu la jdona i . A fa lvakon a h ű b é r u r a k 
pa rancso lnak . A parasz tság közösen m u n k á l j a földjei t 
sok helyen, de a hübé rú r tó l függ. A parasz tság a váro-
sok kegyeit keresi a h ű b é r u r a k tűrhete t len igája ellen. 

A közös t ámogatás , a szol idar i tás tette a XIII. és a 
XIV. századot naggyá. Azonban a vá rosok viszálykodásai, 
háború , a régi polgárcsa ládok előjogai, a gazdagság, az 
ipa r és a kereskedelem forszirozása, a földmívelés el-
hanyago lása , az á l l andó hadseregek óriási terhe, egyes 
csopor tok érdekei , a királyok egyre növekedő h a t a l m a — 
a centra l isa t ió megtör te a városokat , a fe jedelmek föl-
oszlat ták a céheket , megnyomor í to t t ák az ipart , a keres-
kedelmet , a közösség eltörlésével, a m a g á n t u l a j d o n ú jból i 
r áe rőszakoskodásáva l , az egyesületek, testvérületek föl-
oszlalásával — megbon to t t ák az erősség kapcsai t , szét-
szórták az egyedeket, hogy anná l k ö n n y e b b e n bo ldo-
gu l j anak velük. Minden be lett olvasztva az á l lamba, mely-
nek fe jedelme t e l jha t a lmú ú r lett, l 'e ta c 'est moi mon-
dot ta XIV. Lajos . A nemzetgazdaság elve a szabadver-
seny lett. Ez a szabadverseny pedig a t echn ika ha l adá -
sával csak a tőkének kedvezett — sokan szükségbe ke rü l -
tek. Visszakívánták a régi közösségei, érezték a kölcsönös 
segítség szükségét. E végből szövetkezeteket, egyleteket, 
b u n d o k a t , t r ade un ionoka t , synd iká lu soka t létesítettek. 
És mos t a szabadverseny jegyében álló k o r m á n y h a t a l o m 
félt az egyesüléstől, küzdöt t ellene, üldözte és csak hosszú 
idők mu l t án i smer te törvényesnek . A ma i világ, dacá ra 
indiv idual is ta berendezkedésének, erősen ha l ad a kö -
zösség felé. É s h a meglesz ez a közösség (ér tsd szocialista 
á l l am) , akko r meglesz a t á r sada lmi béke. Ez a szerző 
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m ű v é n e k gondola tmene te . Az egyházról m i k o r említést 
tesz, rossz vé leménnyel van. Látszik, hogy pro tes táns , 
azért n e m t u d j a ér tékelni a felebarát i szeretetet, a segély 
terén létesített a lkotásai t . 

A m ű é rdeme, hogy a da rwin i s t a tételnek a szo-
ciológiába való merev beillesztésével s ikeresen vi ta t ja 
az a l t ru i smus t . Csepela Lajos dr. 

* 

Ö. G . A z ú j S y l l a b u s . (A «Budapest i Szemle» 
október i füzetében. ) 

III. A szerző a két syl labus m o n d v a csinál t össze-
hasonl í t ása u tán közelebb lép ki tűzöt t kérdéséhez, az 
ú j syl labushoz. Az ú j sy l labus alat t a z o n b a n nem a 
«Lamentabi l i» 65. tételét, — ez a ú j syl labus — h a n e m 
a «Pascendi» encik l iká t érti, me lyben a pápa részletesen 
kifejti az ú j theologiai t a n o k h ibás a lapja i t s egész téves 
voltát. A sy l labusokná l Ö. G.-nek az volt a ba ja , 
hogy a szentszék n e m nyi la tkozik b e n n ü k részletesen, 
nevezetesen ar ról , hogy ex ca thedra beszél-e vagy 
n e m ? A «Pascendi» m á r részletes fejtegetés, mos t meg 
az a ba ja , hogy «X. P ius vi ta tkozik b e n n e s cáfolni 
i pa rkod ik azokat , a kiket ká rhoz ta t s az egyházból k i -
közösít.» (Helyesen szólva a t anoka t kárhoz ta t ja , egyes 
személyekről n incs szó.) Ebbő l a r ra következtet , hogy 
«mennyi re ember i és nem természetfölöt t i ez az ú j pápa i 
Syl labus !» 

Az ember inek és a te rmészet fö lö t t inek ez a szembe-
áll í tása nyi lván m u t a t j a , hogy a theologiában tel jesen 
j á r a t l a n emberre l van do lgunk , aki o lyasmiben k o n -
tárkodik , a mihez n e m ért . Ta lán az infal l ib i l i tásra 
gondol t s rosszul fejezte ki magá t , mer t a p á p á n a k egy 
d e k r é t u m a sem természetfölött i , a k á r ex ca thedra szól, 
a k á r n e m . No de mindegy, a célzata ezzel a m o n d á s s a l 
az volt, hogy erősen leszólja s gyarló ember i m ű n e k 
tün tesse föl az ú j syl labust . Sim fel is féloldalon keresz-
tül erről a «szokatlan pápa i dekrétumról®, a melyhez 
hason ló h a n g o n szerinte, hogy a k i spapok is t a n k ö n y -
v ü k m i n d e n o lda lán t a n u l n a k Descartesről s a m o d e r n 
k u l t u r a többi mértföldjelzőiről . Nem t u d o m , hol végezte 
Ö.G. a theologiát .hogy ennyire beava to t tnak m u t a t j a magá t 
s még a k i spapok t a n u l m á n y a i t is i smer i : de a r ró l az 
egyről b iz tos í thatom, hogy mi se Kantról , se Spinozáról , 
se mások ró l az i sko lában gúnyolódni , vádaskodn i nem 
szoktunk , h a n e m egyszerűen fej teget jük t ana ika t , m in t 
a hogy bármely m á s tan t fejtegetni szokás. Ná lunk pl. 
Ö. G. hang ja és s t í lusa haszná la ton kívül van s csodál -
kozni lehet azon, hogy épen ő neki , a «Budapesti 
Szemlé»-ben egészen szokat lan h a n g ú í rónak , van ki-
fogása va lamely keményebb , k íméle t lenebb h a n g ellen. 

Miután ezekben egy u j a b b sötét oldaláról mu ta t t a be 
a ka tho l ic izmus t , ezeknek a sötét o lda l aknak m u t o g a t á -
sában utaz ik , fölveti végre a k é r d é s t : kik is há t azok 
a mode rn i s t ák ? Hogy ezt megértesse az olvasóval, hosszú 
egyháztörténet i kon t emp lác ióba merü l s öncs iná l ta r en -
getegül sötét képet fest a ka tho l ikus egyház utolsó szá-
zadai ról . «A keresztény va l l á snak szerencsétlen viszonya 
a görög phi losophiával , az ant ik és középkor i róma i 
császársággal , a r óma i népszel lemmel, a melytől a m a r -
ty rok és szentek k u l t u s z á n a k a l a k j á b a n átveszi a hé ro -
szokat , a fél isteneket és geniusokat , a pápai ha t a lom 
központos í tása , a jog és e rkölcsnek örökös összekeve-
rése, a Már ia -ku l tusz tú lzása , a h i e r a r ch i ának ex opere 

opera to való működése , a va l l á snak a pol i t ikával való 
örökös vegyítése, a visszaélések a m a n n a k érdekeivel , 
sőt c ivi l isator ius m u n k á j a is o lyan ba joka t , fogyatkozá-
soka t és h ibáka t hagy tak abban az egyházban , a melyek 
ellen hova tovább m a g a a nép zúdul lel.» 

Mennyi felületes kávéházi tudás , m e n n y i tör ténet i 
f a l sum ! Szóval szerinte az egyház tövestül és gyökerestül 
romlot t s a civilizáció meg te remtő je ilyen ethikael lenes 
lény lett. E l lenben az m i n d derék e m b e r volt , a ki 
ellene t ámad t , b izonyára ezt a k a r j a ér te tni : a legderekabb 
a Lu the r bará t . «A k ö z é p k o r b a n eretnekségek t á m a d -
nak — ú g y m o n d — a melyek egytől-egyig r e fo rmoka t 
sürgetnek s egytől-egyig a kr isz tus i szellemre való vissza-
térést követel ik.» 

Kár, hogy egytől-egyig szenteknek nem nevezi ki 
azokat az «eretnekeket», mer t hiszen ők csak r e fo rmo-
kat sü rge t t ek! Az egyház — ú g y m o n d — pi l lana t ra ú j 
életre kel t s ezt is a p ro t e s t an t i zmusnak köszönhet i . 
«Ennek az ű j életnek pedig Jézus- társasága adot t lelket» 
keletkezett a jezsui ta kathol ic izmus, egy ú j dekadenc ia , 
mer t hogy ez «a m a g a képére a lakí tot ta át a ka thol i -
c izmust» . 

Hogy ezek a jezsu i ták aztán Ö. G. szerint mit cs inál tak , 
hal la t lan, egyszerűen hal la t lan ! «Nagy egyéniségeik, nagy 
tudósa ik vagy nagy szentjeik alig vannak» s mégis ők 
ron to t t ak meg m i n d e n t . Álta luk «az erőteljes ka tho l i -
c izmusból apáca - és boudo i r -ka tho l i c i zmus lett, vagy 
r o m a n t i c u s ra jongók á lma , a melyet m indkevésbé értett 
meg a müvei t elem s m i n d i n k á b b kezdet t e l forduln i 
tőle a nép». 

Ter inget té t , ez az Ö. G. oly erősen t ud simfelni , 
hogy ha t á sa alat t , h a eddig n e m i smer tem volna, mos t 
kezdeném respektá ln i azokat a jezsui tákat . Mégsem 
m i n d e n n a p i csapat lehet az, a ki ú j ja kö rü l így t u d j a 
forgatni a vi lágot! Enged je meg, Ö. G., de csodáka t mesél, 
mer t i lyen dolgokat csak Napoleonok t u d n a k mivelni , 
m á r pedig azt ő is megengedi ta lán, hogy az az I. Na-
poleon még sem volt afféle pipogya ember . Mert h á t a 
világot forgatni u j j u n k körü l n e m k ö n y ü dolog. 

Száz szónak is egy a vége, Ö. G. azt a k a r j a az egész-
ből k ihozni , hogy ezt a jezsui ták tó l megron to t t ka thol i -
c izmust aka r t ák r e fo rmáln i a ma i r e fo rm-ka tho l ikusok , 
a k ik az tán haladó, m a j d végre k u l t u r k a t h o l i k u s o k n a k 
nevezték el maguka t . Sokoldalú , j á m b o r és t udós e m -
berek . R á t á m a d t a k a scholas t icára , hogy megmen t sék a 
h i tágazatokat , a r ra a scholast icára, mely «néhány dis-
t inct ióból áll s n é h á n y sovány def ini t ióra szorí tkozik». 
Azután «a ka tho l i c i zmusnak még ma is van bőven anny i 
d iv inuma , a melyet m á r mos t föl kell adn ia , de a mely-
hez olasz theologiá ja olyan m a k a c s u l ragaszkodik , hogy 
vele az egész rendszer fönná l lásá t veszélyezteti». 

Ö. G. szellemes ugrándozása iva l , m i n d e n r ő l a laposan 
in fo rmál t tudásáva l tehát kihozza, hogy a m o d e r n i s t á k r a 
va lóban szükség van, mer t ők men t ik meg a keresz-
ténységet. A d iv inumból va lami t k i d o b n a k s a keresz-
ténységet kiegyeztetik a korszel lemmel . No helyes ! 
Ö. G. a legnagyobb p rob lémá t fejtette meg, rá jö t t , hogyan 
kell megmenten i azt a c súnya kereszténységet . Kár, hogy 
legalább ötven év előtt n e m adta őt n e k ü n k a Gond-
viselés, m e n n y i ba j tó l , m e n n y i b lamázs tó l mente t te volna 
meg az egyházat. Csakhogy a k k o r t a lán e lőbb el is 
olvasta s meg is értet te volna a pápa i i ra tokat . 
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Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Szerkesztő Úr ! 
Én nem értem, hogy miért fészkelődnek protes-

táns felebarátaink a «Ne temere» miatt. Ellenkezőleg, 
kérniök kellene a pápát, hogy minden évben adjon 
ki efféle enciklikát a katholikusok számára, melybe 
ők belekapaszkodhatnak. Igy legalább időről-időre 
adhatnak némi életjelt magukról s gyűléseiken alkal-
muk lesz legalább egyszer-másszor valami vallásos 
dologról is beszélniök. Hisz, uram, évek óta figyelem 
üléseiket, de azt, hogy vallásfelekezetiek, sohasem 
tudom kivenni. Soha semmi vallási tárgyról nem 
beszélnek ottan, nem is tudom, van-e valami Credó-
j u k ? Ha olykor mennydöröghetnek a katholikusok 
ellen, akkor veszem észre, hogy nem valami szövet-
kezet vagy szakszervezet, szóval polgári elem, hanem 
hogy vallásfelekezet ülésez. f 

Ne haragudjanak tehát, hanem köszönjék meg 
a pápának, hogy ha nem is hitet, de legalább alkal-
mat ad nekik olykor protestáns «öntudalosságuk» 
kimutatására. 

De, s ez most a fő, nem is jöhetett volna ez a 
különben nem is stricte Magyarországnak, hanem 
az egyetemes katholikus egyháznak szóló enciklika 
alkalmasabb időben, mint épen az idén. Igazán jókor 
jött, kapóra jött a magyar protestánsoknak arra, hogy 
az ország figyelmét elfordíthassák a sárospataki 
Zoványi-ügytől. Olykor olvasok róla a «Budapesti 
Hirlap»-ban és a «Pesti Hirlap»-ban, a mint már 
nemrég a «Religio» is foglalkozott vele. Nem egy 
tanárnak az esete ez, kérem, hanem, úgy látom, oly 
eset, mely erősen bevilágít a magyar protestantizmus 
mélységes belsejébe. És oly sajátszerűen jellemzi 
mindazt, a mit különben hangos torokkal, öblös frá-
zisokkal el szoktak a világ előtt takarni : belső ellen-
mondásaikat ! 

Két megsemmisítő kérdés emelkedik az ügyből 
kifolyólag a távolálló figyelő felé és pedig : a szabad-
kutatás elvére támaszkodó s legjobb tudása szerint 
Kálvint jellemző Zoványi Jenő ellen szabad-e a tekin-
tély elvét szegezniök nekik, a protestánsoknak? Ez 
az egyik kérdés. A másik: hogyan van az, hogy ők, 
akik —• mint mondani szokták — egyedül Krisztust 
ismerik el fejüknek, annak theologusaik által meg-
tépett s naponkint tépdesett tekintélyét sohasem védik 
konventi határozatokkal s most egyszerre kiközösí-
téssel, hivatalfosztással büntetik Zoványit, mert Kál-
vint nem a hagyományos elfogult vonásokban mu-
tatta be? Több nekik tehát Kálvin, mint Krisztus? 

Érezik ők ennek a két kérdésnek mázsás súlyát 
s a bennük foglalt dísztelen ellenmondást, mely csen-
des időben a világ szemei előtt igazán pellengérre 
volna képes őket állítani. De, mintha csak ők kér-
ték volna, kapóra jött nekik a nem nekik szóló «Ne 
temere», kapaszkodnak is beléje erősen; minden hegy-
mögi faluban összejön egy konvent és óriási lá rmá-

val tiltakozik ellene, hogy a közönség elfelejtse vagy 
ne is vegye észre, a mindenkihez, csak a protestán-
sokhoz nem illő Zoványi-ügyet ? 

Hát nézetem szerint ez a nyitja a sok tiltako-
zásnak és a placetum utáni kiabálásnak. 

Helyes logikával tehát nem lármázniok, hanem 
küldöttséget kellene meneszteniük a római pápához, 
kérve őt, adjon ki minden évben, vagy legalább min-
den öt évben egy-egy enciklikát a magyar katho-
likusok számára ; ők veszik annak hasznát, mert, sicut 
exemplum docet, pezsgésbe hozza szunnyadó erejü-
ket, s ámbár nem védi meg őket a baptisták és az 
egygyermekrendszer apasztó hatása ellen, de legalább 
olyankor megfeledkeznek a saját bajaikról s meg-
mutathatják, hogy élnek és tudnak — tiltakozni. 

Igy fogom én föl az egész mozgalmat a «Ne 
temere» ellen. 

Budapest, 1908. november 2. 
Őszinte hive 

Lehet valami a dologban ; lehet, hogy a tisztelt 
levélírónak igaza van. De mi hasznai Protestánsaink 
lármával elfordíthatják a maguk bajairól a közvéle-
mény figyelmét; mi katholikusok és protestánsok 
kölcsönös szemrehányásokkal fecsérelhetjük az időt — 
egy harmadik elem örül annak nagyon, az, mely már 
kisajátította a Felvidéket, ki már a Balaton vidékét 
is, ki a fővárost is, s a hol fát nem ültetett, most 
már fát termelni j á r Erdélybe. Van tehát ennek a 
nemzetnek a «Ne temere»-nél sokkal radikálisabb 
baja, csak úgy látszik nem veszi észre. 

Szerk. 

Természettudományi levelek. (xix.) 

Kedves Barátom ! Ne csodálkozzék azon, ha 
Gorka minden bizonykodása dacára is meg van 
akadva azokkal a leletekkel s ha nem tudja, milyen 
bizonyító erőt tulajdonítson nekik. Evolucionista lé-
tére az ember-kérdésben nem ok nélkül helyezi a 
fősúlyt a biologiai tudományokra, tehát a jelen tapasz-
talatokra, holott pedig az az emberi fejlődés, ha 
állatból eredt, mégis csak a múltban ment végbe, 
mégis csak ott kellene találkoznunk nyomaival, a 
miként azt a palaeontologia az állat- és növényvilág 
fokozatos fejlődését illetőleg bizonyítja. A súlypont-
nak a jelen kérdésben a palaeontologiáról a bioló-
giára való átvitele tehát afféle csendes bizonyíték 
in contrarium. 

A helyzet t. i. a leletek tekintetében, az, hogy 
a haeckelisták, tehát a szisztéma fanatikusai, minden 
áron keresik az állatembert az ősrétegek embercsont 
töredékeiben s a ki tüzes fantáziával nagyon keres 
valamit, utoljára is szuggerálja magának, hogy csak-
ugyan meg is találta, a mit minden áron keresett 
A mult század 60-as éveiben pl. Huxley a tenger 
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fenekén megtalálni vélte az őslényt, el is nevezte 
Bathybiusnak, nagy garral hirdette is a világnak, 
hogy ime, megvan a spontán generáció első terméke ; 
míg végre kisült, hogy biz nem élőlény az, hanem 
aíféle lerakódott gipsz. Ma már Entz dr. mocsaraink-
ban keresi és találja az őssejtet, a mellyel szerinte 
az ember felé vezető fejlődés egykor kezdetét vette. 
Tíz év múlva, a levegő meghódítása lévén a legújabb 
divat, lehet, hogy a levegőben elszórt csirák között 
fogja meglelni valaki. Ha volt Bathybius, miért ne 
lehetne Aerobius? 

így vagyunk ám azokkal az ősi embercsont-
töredékekkel is. A haeckelisták mindent találnak 
bennök kedvük szerint; megtalálják a mai emberi 
szervezettől lényegesen eltérő ősembert (furcsa, hogy 
mégis embernek nevezik!); sőt felállítják, mint 
Gorkától hallottuk, a fejlődési fokozatokat, rasszokat 
is, a mai ember felé. Mindez úgy megy nekik, mint 
a karikacsapás, kivált a híres berlini anatómus, 
Virchow, két év előtt bekövetkezett halála óta, a ki 
nagy ostorozója volt a szisztéma «dogmatikusainak». 

A neandervölgyi koponyát s a koráig felkutatott 
leleteket, épen azokat, melyekre Gorka most ismét 
állapítja az ősember alapeszméjét, megvizsgálván 
Virchow, konstatálta, hogy a majomszag, melyet né-
melyek mindenfelé szimatolnak, nem létezik. «A régi 
troglodyták (ez a Gorka ősembere), cölöpépítkezők 
és a tőzeg lakói igen tiszteletre méltó társaságnak 
bizonyultak — mondja a pozitivista tudós. Fejeik 
oly nagyságúak, hogy némely mai halandó épen 
megtisztelve érezhetné magát egy olyannak a bir-
tokában. Francia szomszédaink persze jónak találták 
figyelmeztetni arra, hogy a nagy koponyákból még 
nem lehet sokra következtetni ; mert meglehet, hogy 
azokban nemcsak idegállomány volt, hanem hogy 
az ősi agy inkább át lehetett szőve, mint a mostani 
és hogy idegállománya, az agy nagysága mellett is, a 
fejlettség alacsonyabb fokán állhatott. Ez azonban 
pusztán barátságos tréfa a gyöngédebb kedélyüek 
mulattatására. Általában el kell ismernünk azt, hogy 
alacsony fejlődésű emberi tipusok egészen hiány-
zanak . . . Ki kell mondanom, hogy egyetlenegy majom 
koponyát vagy majomember koponyát nem sikerült 
találni eddig, a melynek valóban emberi lény lett 
volna a birtokosa. Minél inkább szaporodott anya-
gunk ezen vitás kérdés körül, annál inkább fel kel-
lett hagynunk a majomelmélet te l . . . Azért tannak 
nem hirdethetjük, a tudomány vívmányának nem 
mondhat juk azt, hogy az emder majomtól vagy 
bármi más állattól származott.» (Virchow: Die Frei-
heit der Wisenschaft im modernem Staat. 1877. 30 1.) 

Halála napjáig ez volt az álláspontja. Ebben az 
Ítéletben bennfoglaltatik a hires neandervölgyi ko-
ponya is, melyet Gorka ismét életre akar támasztani, 
ráállapítván a főérvet, hogy ez az, ez a «neander-
völgyi ősember különbözött élesen a mai embertől», 
ez mutat ja szerinte, hogy a velünk egyező testalko-

tású ember helyén egykor sokkal kezdetlegesebb alko-
tású ember élt a földön, a «diluvium régibb korában» s 
hogy ez az a közbülső kapocs az ember és ma jom 
között. 

Ez az a Virchow, kiről Gorka is tudja, hogy 
«lelohasztotta a vérmes reményeket» s nyomában a 
haeckelistákon kívül komoly tudós alig is vitatta a 
leletek alapján az ember állati származását. 

A neandervölgyin kívül híres még ma is, Gorka 
is emlegeti, a jávai ember (1891-ből) és hogy mi sem 
maradjunk ki, a Krapina vidékén (Horvátország) 
1899-ben lelt embercsont töredékek, egy pár fog és 
koponyadarab. A jávai ember leletének történetét 
a «Religio» is elbeszélte (1908. 226. 1.), nevezetesen 
azt, hogy a Jáva szigetén 1907. évben jár t trinilexpedició 
ennek a leletnek haeckelista majomvoltát teljesen 
megdöntötte. Ugyanis, ugyanazon rétegekben, a hol 
Dubois emberei a hires csontokat találták, nagy-
mennyiségű sertés-, szarvas- és bivalycsontokat is ta-
láltak és ezek a csontok némán, de elvitázhatatlanul 
tanúsítják az elfogult antropologusok tévedését. Ezek 
a csontok t. i. azt bizonyítják, hogy ugyanabban a 
korban, a mikor a «majomember» sétált Jáva szige-
tén, voltak ott más emberek is, a kik főztek, a minek 
kétségtelen jele a terjedelmes tűzhelyek, a velő ki-
olvasztására megégetett csontdarabok ; emberek, a 
kik már házi és védelmi eszközökkel rendelkeztek, 
mert a csontokon köszörülés és bevágások nyomai 
látszanak, sőt akik talán már az elefántcsont értéke-
sebb voltát is ismerték, mert a talált elefántcsont 
leletek kétségtelenül bizonyítják az emberi kéz meg-
munkálását, szóval a műveltség egy bizonyos fokát. 
S ez a jávai értelmes ember Haeckel törzsfáján, a 
huszonegyedik helyen, mint a gyapjashajú papua-
négerhez hasonlító, de még beszélni nem tudó indi-
vidium szerepel, ki majommódra hordákban él, fákon 
mászkál, gyümölccsel táplálkozik! 

A krapinai leletet ismertette Kadic Oszkár a 
«Természettudományi Közlöny» 1904. febr. pótfüze-
tében (magam is foglalkoztam vele az «Alkotmány» 
1905. febr. 16-ki számábán.) A leletre Gorjanovic 
Károly zágrábi tanár bukkant egy az interglacial is 
időből származó barlangban. Áll mintegy 300 részint 
egész, részint összetört emberi csontdarabból, mel-
lettök pár ezer primitiv kőszerszám, csontszerszám 
pedig hat darab. 

A fogak és szemivek, Kadié szerint, állatra val-
lanak, de a magas homlok és a csontmaradványok 
között talált nagyszámú kő- és csontszerszám hatá-
rozottan emberjellemre mutatnak. S ebből kihozza, 
hogy a krapinai ősember átmeneti alak, állat-ember 
(fából vaskarika) volt. Hasonló magyarázat ez, mint 
annak idején Huxleyé az engisi leletről, míg komo-
lyabb vizsgálat után csendes mosollyal napirendre 
nem tértek felette. Kadic fősúlyt fektet a fogak 
zománcfodraira, de maga is bevallja, hogy ily fodrok 
a mai ember fogain is néha előfordulnak. 
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H á t k e d v e s b a r á t o m , i lyen sz i l á rd t apasz t a l a t i 
t a l a j o n n y u g s z i k G o r k a a m a i t ó l lényegesen e l t é rő 
ő s e m b e r e ! Most m á r ér t i , m i é r t fek te t i a fő sú ly t az 
e m b e r - k é r d é s b e n a b io log ia i t u d o m á n y o k r a ? Mer t 
ő m a g a sem hisz a p a l a e o n t o l o g i a t á m o g a t á s á b a n . 
N i n c s m á s k é p , k ivá l t h a t e k i n t j ü k a m ó d s z e r t a n i 
h i b á t , m e l y e t az i lyen c s o n t l e l e t e k t a n u l m á n y o z á s á -
n á l t u d v a vagy t u d á s t a l a n u l e l k ö v e t n e k a h a e c k e l i s t a 
t u d ó s o k . E r r ő l a z o n b a n a j ö v ő l e v e l e m b e n . 

E g y p i l l a n a t r a á l l j u n k m e g i t ten , hogy a té te l 
k a p c s á n ú j b ó l h a n g s ú l y o z h a s s a m a g o n d o l k o d á s m ó -
d o m a t . 

A ki o lva s sa s o r a i m a t , k ö n n y e n a r r a a g o n d o -
l a t r a j ö h e t , h o g y v a l a m i k e d v e m tel ik G o r k a á l l í t á -
s a i n a k b o n c o l g a t á s á b a n s a n n a k m u t o g a t á s á b a n , h o g y 
i m e a t u d o m á n y az é n ö r ö m ö m r e m i l y e n t e h e t e t l e n 
az e m b e r á l la t i s z á r m a z á s á n a k b e b i z o n y í t á s á b a n . 

H á t n e m ú g y v a n a d o l o g ! Se k á r ö r ö m , se el-
fogu l t ság n e i n v e z e t ; c é l o m e g y e d ü l k i m u t a t n i azt , 
h o g y m e g g y ő z ő b i z o n y í t é k o k n é l k ü l i l yen f ő b e n -
j á r ó k é r d é s t e l d ö n t ö t t n e k t e k i n t e n i s az e m b e r t , 
m i n t á l la t i s z á r m a z é k o t , az ebbő l az e t i k á b a n , a 
j o g b a n , a s z o c i o l o g i á b a n fo lyó k ö v e t k e z t e t é s e k k e l , 
m a t e r i a l i s t a m ó d o n keze ln i se n e m lehe t , se n e m 
s z a b a d . E g y s z e r ű e n azér t , m e r t n i n c s a té te l b e -
b i zony í tva . 

H a a t u d o m á n y b iz tos a d a t o k k a l k i m u t a t j a 
m a j d az e m b e r á l la t i f e j lődésé t , n e v e z e t e s e n teste 
s z e r i n t va ló á l la t i f e j lődésé t , a k k o r m e g h a j l o m a 
t u d o m á n y ké t s ég t e l en szava előtt , m e r t azt is t u d -
n á m m e g e g y e z t e t n i k e r e s z t é n y v i l á g n é z e t e m m e l ; az 
az á l l á s p o n t e g y á l t a l á n n e m z á r j a ki se az Is tent , 
se a t e r e m t é s t , ső t fö l té te lez i . 

T e h á t n e m ö r ü l ö k azon , h o g y ezt a t u d o m á n y 
e d d i g ki n e m m u t a t t a , c sak k o n s t a t á l o m a t é n y t s a zé r t 
c á f o l o m Gorká t , m e r t ő t é n y e k n é l k ü l , ső t t é n y e k 
e l l ené r e is m á r s z e r e t n é a k é r d é s t a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y i i gazságok k ö z é sorozn i . 

F e j t e g e t é s e i m b e n t e h á t k u t a t o m az igazságot s 
c á f o l o k m i n d e n t , a m i t n e m i g a z n a k l á tok . E z k ö z -
t ü n k a k ü l ö n b s é g . Azér t e l j á r á s o m a t se e l fogu l t ság ra , 
se k á r ö r ö m r e m a g y a r á z n i n e m s z a b a d . Dudek. 

B. Budapest. Az autonomiát illetőleg eddig csak azt 
tudjuk, hogy a törvényjavaslat a választói jog törvényjavas-
lata után kerül a képviselőház elé. A javaslat a jogot fejezi 
ki az autonomíára. Kár, hogy a mult júniusban nem nyúj-
tatott be. 

H. Budapest. A «Prot. Egyházi és Iskolai Lap» okt. 
25-iki számában ismétli az esetet, a mit annak idején a hír-
lapokban olvastunk, hogy «a kamocsai (komárommegyei) re-
formátus lelkész avatta fel szép beszéddel a kamocsai zsidó-
ság zsinagógáját». A közönséges józan polgári ész csodálko-
zott ezen, más szóval különösnek találta az esetet. A szer-
kesztő szerint csak a «klerikális lapok varrnak Ilimet ebből 
az esetből is». Hát ő megmagyarázza nekik. «A kamocsai és 
más hasonló esetek — úgymond — bizony nem a protes-
tantizmusra vetnek sötét árnyékot, hanem azokra, a kik le-
néznek, elnyomni törekszenek mindenkit, a ^ki nem hajt 

térdet-fejet az ő pápájuknak !» No lám, mit nem lehet a pá-
pával kimagyarázni I Legközelebb, ha a kamocsai rektor 
esetleg többet hörpint a garatra, mint kellene, azzal mentheti 
magát, hogy csak azért is megteszi, mert nem hajt fejet a 
pápának. — Testvérek, testvérek, hová juttat már a gyűlölet! 

T. Budapest. Oh, igen, jól állunk. A hittudományi 
karon, a hová tudvalevőleg az összes egyházmegyék válo-
gatott növendékeiket küldik, a rendes 80-as szám az idén 
96-ra emelkedett. Van közöttük 5 amerikai, 1 angol s 3 bos-
nyák hallgató is. Az idén először vannak képviselve a magyar 
ferencesek 3 és az irgalmas rend 1 taggal. A bencések, pre-
montreiek és ciszterciták nem küldenek növendéket azon 
okból, mert vannak külön berendezett intézeteik; azonban 
ennek dacára küldenek hallgatót Bécsbe és Innsbruckba. 
Óhajtandó volna, hogy ha a budapesti hittudományi karon 
se nélkülöznők őket, már csak a magunk kara iránt való 
tekintetből is. A kegyesrendieknek is van a fővárosban Ka-
lazantinumuk és mégis küldenek hallgatókat a hittudományi 
karra. Mert hát jó első sorban a magunk intézményeit emel-
nünk. 

K. Budapest. Hová jutunk már? «Az lljság» a tanárok 
ellen elkövetett merényletről írt, mivel, mint értesült, minisz-
teri rendelettel megtiltották a tanárok mellékfoglalkozásait a 
délelőtti, tehát a szorosan vett iskolai időben. Átkozott egy 
elfajulás ez nálunk, hogy mindenki mással foglalkozik, mint 
állásabeli kötelességeivel s mikor a miniszter az iskolához 
akarja szorítani a tanárokat, találkozik ember, a ki ezt me-
rényletnek nevezi el. Hová jutunk már az észbontó politikai 
szempontokkal ? Mert a mi a legelemibb észjárás követelménye, 
hogy a tanár figyelmét az iskolára összpontosítsa, a mi azon-
ban lassan a sokfelé való foglalkozás folytán ki menni látszik 
a divatból, ha ezt a miniszter sürgeti, megtámadják Barkóczyt, 
mivel hogy nem barátja a tanároknak. Ennyire elhomályo-
sítja a politikai pártszempont az emberi tisztán látást s meg-
ront nálunk mindent, még a kultura csendes helyét, az is-
kolát is. — A legjobb a dologban az, hogy kisült, hogy a 
miniszter nem is adott ki ilyen rendeletet. Pedig nagyon jól 
tette volna ! 

K. Eger . No azt már igazán jól mondták az Irodalmi 
Egyesületben, hogy «a kinek tolla nincs, van erszénye ; ez 
által legyen elősegítője a kiválóan fontos sajtó-ügynek» ! Okos 
ember volt, a ki mondta és még okosabb, a ki meg is teszi. 

K. Esztergom. Sch. Sókút. Nov. elején már 1909-re 
fizettek elő. Ezt a készségüket itt a nyilvánosság előtt nyug-
tázom és köszönöm. Van okom rá ; hisz akad nem készséges 
is, a ki még 1906-ra is tartozik; mert hát ma a jelszó: támo-
gassuk a kath. sajtót! 

K. K a j d a c s . 1908-ra hátralékban van. 

T A R T A L O M . A tekinté ly alapja. I. Mihalovics Ede 
dr.- tól . — Az ó-szövetségi val lás eredete. I. Wiedermann 
Károly dr . - tó l . — Angol o rvos t aná rok a psycheről . 
Némethy Gyula dr.-tól . — A legrégibb evange l ium-
h a r m o n i a I. Palaky Arnold dr . - tól . — A biologiai világ-
nézlet túlzásai . III. Trikál József dr.-tól. — Egyházi 
v i lágkrónika . —y—/a-tól . — I rodalom. Strehler : Das Ideal 
der kath. Sittl ichkeit. Jehlicska Ferenc dr.-tól . — 
Kropo tk in -Madzsa r : A kölcsönös segítség. Csepela Lajos 
dr . - tól . — Ö. G. : Az ú j Syllabus. (A «Budapesti Szemlé»-
ben.) III. — Levél a szerkesztőhöz. (A «Ne temere» és a 
pro tes tánsok . ) B. K.-tól. — Te rmésze t t udomány i levelek. 
XIX. üudektöl. — Telefon. 

Laptulajdonos é s kiadó : 

D U D E K J Á N O S d r . e g y e t e m i ny . r . t a n á r . 

Stephaneum nyomda r. I. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2<S'. 
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SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A tekintély alapja. (u.) 

De mi kötelezi az egyeseket a tekintély tisztele-
tére s ezt viszont korlátainak be ta r tására? Vagyis 
mi a tekintély fo r rása? A tekintély ugyanis, mint 
fönnebb láttuk, kettőt foglal magában : az egyik 
oldalról erkölcsi erőt, hatalmat más akaratának meg-
hajlítására, a másik oldalon pedig a hódolatot, a 
meghajlást ; a hol e kettő megvan, ott érvényesül a 
tekintély. A köztekintélynél a parancsolás joga lát-
szik az egyik részen és az engedelmesség köteles-
sége a másik részen; a mint valamely hatalomnak 
azon ürügy alatt, hogy nincs joga vagy igaza, ellen-
szegülni szabad, abban a pi l lanatban megszűnik 
tekintély lenni. A kérdés tehát az, milyen alappal ren-
delkezik ez a parancsolási jog és engedelmesség 
kötelessége ? 

Erre először tagadólagosan felelünk, vagyis meg-
mondjuk, hogy mi nem lehet alapja. Nem lehet az 
erőszak, vagyis fizikai erő, mert a tekintély erkölcsi 
hatalom, s így nem támaszkodhatik az ökölre, a 
tekintély jog, tehát épen ellentéte az erőszaknak. 
Annál kevésbbé lehet az erőszak az engedelmesség-
nek, az akarat meghaj lásának indító oka. A tekin-
tély iránt való tisztelet nemcsak az értelemnek dolga, 
hanem a szívé is, mivel két elemből áll : hizalom-
ból és odaadásból. A hatalom, az igaz, külső fegye-
lem nélkül nem érvényesülhet, de hogy mint tekin-
tély érvényesüljön, ahhoz se az erőszak, se a külső 
fegyelem nem elégséges, sőt minél nagyobb erő-
szakra van szükség, annál kisebb maga a tekintély. 
Szellemi tényezőkre kell támaszkodnia, hogy magát 
fönntarthassa, t. i. meggyőződésre és lelkiismeretre. 
A külső fegyelem ugyanis csak a külső embert sza-
bályozza, a belső embert nem lehet kényszeríteni, 
az erőszak az akaratot legfölebb megtörheti, de nem 
hajl í that ja meg az elmét és a szivet még kevésbbé. 
Kényszeríttetni valamire annyi, mint nem akarni 
azt. Azért a külső fegyelem magában a legtöbb eset-
ben nemcsak eredménytelen, de lia ez képezné a 
tekintélynek alapját, akkor az iránt való tisztelet, az 
engedelmesség, emberhez méltatlan volna. De ered-
ménytelen is magában, mivel az akaratot nem nyeri 
meg a törvénytiszteletnek s így nem biztosítja min -

denkorra a törvénye teljesítését, m á r pedig a tekin-
télynek ez a föladata. Tehát az erőszak nem lehet 
a tekintély alapja. S ha mégis csupán erre az alapra 
támaszkodik, abban az esetben méltatlan az ember-
hez az engedelmesség, mert akarat nélkül nincs 
emberi cselekedet, az akaratot pedig csak akarás ha j -
lí thatja és nem külső erőszak. A tekintélynek tehát 
oly alapon kell nyugodnia, mely az emberi aka-
ratra hatni képes, csak így lesz az engedelmesség 
ésszerű és emberhez méltó. 

De talán a siker, vagy a kiváló tulajdonságok, 
vagy a hasznosság is képezhetik a tekintély alap-
j á t ? Ezek ugyan képesek hatni az akaratra, de meg-
jegyezzük, hogy itt most köztekintélyről van szó, 
mely jogot foglal magában, vagyis erkölcsi igényt 
tartalmaz, melynek betöltése másra nézve kikény-
szeríthető kötelességet képez. Azért ugyanis, mert 
valaki bizonyos sikert ért el, vagy kiváló tulajdo-
nokkal rendelkezik, vagy vezetése másokra nézve 
hasznos lehet, még nem bir joggal ar ra nézve, hogy 
másoknak parancsolhasson, s ezek nem kötelesek 
neki e cimen engedelmeskedni, léhát az említett 
tényezők nem képezhetik a köztekintély alapját. 
Különben is az önérdek sem engedelmességet nem 
szül, sem állandóságot nem biztosít a tekintélynek. 
Más a saját érdekét keresni és más másnak az aka-
ratában megnyugodni, vagyis engedelmeskedni ; az 
előbbiben az önzés uralkodik, a másikban másnak 
a lisztelete. Tehát e kettő egymásra, mint forrásra 
vissza nem vezethető. Az önérdek változó, a tekin-
télynek pedig ál landónak kell lennie, tehát ez abban 
nem lelheti alapját. 

De hát akkor miben keressük a tekintély alap-
j á t ? Csak oly tényezőben, mely erkölcsi, szellemi 
jelleget adhat neki, mely biztosítja a bizalmat és 
odaadást, emberhez méltóvá teszi az engedelmessé-
get s állandóságot kölcsönöz a tekintélynek az enge-
delmesség kötelességének föltétlen megállapítása által. 
Ezt az alapot megtaláljuk, ha egyrészt a tekintélyt 
általában véve szemléljük, másrészt az ember szel-
lemi lényegét és a társadalom célját vizsgáljuk. 

Fennebb láttuk, hogy a tekintélynek, illetőleg az 
akarat meghódolásának okát valami szellemi jó ké-
pezi, mint például a tudós tekintélyénél a tudomány, 
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az igazságnak ismerete. Honnan veszi ez az erőt 
ahhoz, hogy meghódolásra késztet? Az igazságból, 
mely az értelem fölött úgy uralkodik, hogy ennek 
természeténél fogva előtte meghajolnia kell. Az érte-
lemnek vannak törvényei, melyeket meg nem másít-
hat tetszése szerint, hanem azokat önkéntelenül 
követnie kell, akár csak a testeknek a fizikai törvé-
nyeket, mivel ezt a természete köveleli. A meghódo-
lásnak oka tehát tulajdonkép a természet alkotója, 
az Isten, a ki az igazságba oltotta a vonzó erőt s az 
értelemben elvetette a haj lamokat ; miért is függet-
len az emberektől az ilyen tekintélynek az ereje s 
az értelem akarva nem akarva meghódol előtte. Mi-
után pedig a köztekintély egyik neme az általában 
vett tekintélynek, miután egy különös téren érvé-
nyesül s az emberektől bizonyos irányban kíván meg-
hódolást, csak abban bírhatja alapját, a miben a 
tekintély általában, t. i. Istenben. Mihalovits Ede dr. 

Az ó-szövetségi vallás eredete. <n.) 
Lássuk most in concreto, egyes példákban föl-

tüntetve az ó-szövetségi vallásnak más vallásokhoz 
való viszonyát, hogy anyagot gyüjtsünk azon sarka-
latos kérdés megoldásához, vájjon a bibliai vallás 
csakugyan oly képződmény, melyet az általános fej-
lődési szabályok szerint kell kezelni, vagy pedig el 
kell benne ismerni a természetfölötti elemet is, Isten 
kinyilatkoztató tevékenységét. 

Minden vallás legelső és legfontosabb alkotó 
elemét az Istenfogalom alkotja. Ez a bibliai vallás-
ban a tiszta ethikai monotheizmus (egy Istenbe 
hivés). Ha a szomszédos népek természetkultusza 
sokszor fölkeltette is Izrael népében a polytheista 
(a sok istenbe hivési) hajlamokat, mégis mindig a 
monotheizmus volt a hivatalos vallás, mely az ellen-
kező törekvéseket a gyakorlatban is mindig legyőzte. 
Ez az Istenfogalom, mint feltűnő jelenség a vallás-
erkölcsi élet terén, messze kimagaslik más népek 
vallási tanai fölött. Ez a monotheizmus a zsidó nép 
eredeti tulajdona és egyedül álló jelentősége a világ-
történelemben a vallási téren a különféle polytheista 
tévedésekkel szemben. S ha az Istenfogalom idővel 
jobban és jobban bővült is, azért az mindig egy 
személyes, világfölötti legfőbb lény fogalma volt, a 
ki a mint az ég és föld teremtője, úgy az ember 
erkölcsi életének törvényadója. A nagy vallástörté-
neti tény az, hogy Kr. e. több évszázaddal csak egy 
népnél volt a tiszta ethikai monotheizmus igazi nép-
vallás. Ezen rendkívüli, tagadhatatlan tényben rejlő 
ujj mutatást törekesznek természetes magyarázatok-
kal gyengíteni. 

Valamelyes teljesség kedvéért megemlítünk egy-
két természetes magyarázatot a monotheizmus kelet-
kezéséről, a melyek ha nincsenek is szoros viszony-
ban más népek vallásával, mégis a természetes 
evolúció és föltételek alapján csupán természetes for-

rásokból eredeztetik a bibliai monotheizmust a ter-
mészetfölötti elemek teljes kizárásával. 

Az egyik elmélet szerint a monotheizmus a sze-
miták sajátos faji tulajdonságának, «monotheista 
ösztönnek» volna eredménye, melyet viszont az 
arábiai puszta monotomiája kelt föl a gondolatok-
nak egy tárgyra való összpontosításával. Renan sze-
rint vannak monotheista és polytheista fajok, mely 
faji különbség a természet szemlélésének eredeti 
különbözőségén alapszik. A «puszta, mondja, mo-
notheista.» De ilyen faji ösztönl a szemitáknál be-
bizonyítani nem lehet, hisz az összes szemita népek 
közül csak a zsidó népnél volt a monotheismus 
népvallás, másrészt ugyancsak a zsidókról tudjuk, 
hogy hajlottak a bálványimádásra s a prófétáknak 
folytonosan küzdeniök kellett ezen hajlandóság ellen. 

Csupán természetes reflexió eredménye sem 
lehet ezen egyedülálló Istenfogalom. Önmagában 
véve ugyan nem lehetetlen, s az ó-kor kultur-
népeinek vallásából itt-ott kicsillan az egy Isten esz-
méje a polytheista ködből, de tény az, hogy a 
monotheizmus a nép vallása másutt sehol sem volt. 
Az egiptomiak, babilóniaiak, görögök stb. nagy 
reflektáló képességük és műveltségük dacára sem 
emelkedtek egy világfölötli és világon kivüli lény 
ismeretéhez. 

A harmadik, szorosabb értelemben vett evolúció-
elmélet szerint az emberiség fokozatosan emelkedett 
az ősatheizmusból fejlődés útján mind magasabb 
fokokra egészen az ethikai monotheizmusig. Közbe-
eső fokozatoknak az animizmust, fetisizmust, tote-
mizmust, ősök tiszteletét, idololatriát, polytheizmust, 
s monolatriát tartják. Ezen fejlődésen ment volna 
keresztül minden nép, megtette azt a zsidó nép is, 
a szemita törzs egy ága, önállóan, csakhogy a többi-
nél gyorsabban. A mai természetnépek vallásai ké-
pezik e nézet szerint a kezdetleges stádiumokat s 
mivel azokat egyes kulturnépeknél is megtalálják s 
a biblia-vallásban is fölfedezni vélik, az állítják, 
hogy ezeknek vallása is így fejlődött fokozatosan 
alulról fölfelé. Csakhogy a vallási öntudat fejlődésé-
nek ezen skálája legkevésbbé sem történeti egymás-
után, sőt pozitív adataink vannak a hanyatlás, a de-
generáció mellett. A mi pedig Izrael népét illeti, 
annak vallásában ezt a fokozatos fejlődési menetet 
bizonyítani nem tudják s ha tudnák is, még mindig 
fönnállana a kérdés, hogy az összes szemita népek 
közül miért és hogyan jutott csak ez az egy nép az 
ethikai monotheizmusig. Azon különleges, sajátos 
természetes fejlődési okok, melyekkel Izrael mono-
theizmusát megfejteni igyekeznek: klíma, geográfiái 
fekvés, politikai és kulturális összeköttetések a szom-
szédos népekkel, bár szintén tényezőknek mond-
hatók, de magukban nem elegendők (a prófétaság 
nélkül) a monotheizmus magyarázatához. Mert Palesz-
tina ezen természeti és egyéb tulajdonai annak többi 
népére nézve is hatással voltak s ezek mégis hál-
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ványimádók maradtak és a szomszédos nagy népek-
kel való érintkezés sem vezette őket a fejlődés ily 
fokára.1 

A legújabb elmélet a keleti vallások történetét, 
ékiratok fölkutatásának eredményeit használja föl 
az ó-szövetségi monotheizmus eredetisége ellen. 
A napfényre került ékiratok világos tanúságot tesz-
nek arról, hogy ama népeknél, különösen a babi-
lóniaiaknál, melyek közt Izrael kulturfejlődésének 
első idejében élt, «monotheista áramlatok» is vertek 
hullámokat a zűrzavaros vallási eszmék területén. 
Ezen elmélet szerint a bibliai Istenfogalom, az ethikai 
monotheizmus nem eredeti, hanem babiloni szár-
mazású, maga az istennév Jahve is kölcsönzés Baby-
lonból s igy tisztára természetes eredetű. Azon hipo-
theziseknek, hogy a zsidók vallásukat, vallási intéz-
ményeiket az indektől, az egiptomiaktól vették át, 
ma már nem igen vannak hivei, de annál jobban 
foglalkoztatja a tudósokat a babyloni kölcsönzés 
elmélete. 

A kölcsönzés történetét így adják elő. Kr. e. 
körülbelül 2500-ban északszemita törzsek vándorol-
tak Babyloniába, a kik már monotheisták voltak, 
egy Istent imádtak Ilu és Jahve neveken. Babylo-
niában később ezt a monotheizmust elnyomta az ős-
lakók polytheizmusa s csak a papok és tudósok 
körében maradt még fönn halvány vonásokban. 
Miután pedig Babyloniában kell Ábrahám hazáját 
keresni, hogy onnét kapta Izrael Istenfogalmát is, 
mert Ábrahám idejében (Kr. e. 2100.) Babyloniában 
a monotheizmus a nép tudatából még nem veszett ki. 

Míg Hőmmel annak bizonyítékául, hogyBabylon-
ban a monotheizmus ismeretes volt, a holdistenhez 
intézett imák és zsoltárok jellegzetes vonásaira hivat-
kozott, addig Delitzsch F. azon tulajdonnevekre 
támaszkodik, melyek Hammurabi idejében főleg Ilu 
és Jahve szavakkal vannak összetéve ; azonfelül érvel 
az Ilu szó jelentésével is. Ama kor okmányai pl. a 
következő neveket tartalmazzák: Iluabi (Isten az 
atyám); Jarbi-ilu (Isten nagy); Jamlik-Ilu (Isten 
király); Mut-ilu (Isten embere); I lu-amranni ; ilu-
tű ram; i lu-amathar stb. Mindezen nevek közös jel-
lemző sajátsága az, hogy bennük nem istenekről, 
hanem Istenről van szó, a mi bizonysága a mono-
theizmusnak. Hogy a 2500 körül bevándorolt tör-
zsek a Jahve nevet is ismerték, azt Delitzsch azon 
személynevekből következteti, melyeknek jelentése 
egyenlő azzal, hogy «Jahve Isten.» Ja-á-ve-ilu az 
egyik, Ja-ve-ilu a másik és Ja-ú-umilu a harmadik 
név. Itt mindjár t megjegyezzük, liogy neves assyrio-
logusok Delitzsch olvasását kétségbe vonják s sokan 
más jelentést tulajdonítanak ama szavaknak.2 

Hogy pedig a későbbi időkben is, mikor a 
Babylonba költözött monotheizmus fölött a poly-

1 Nikét : Der Ursprung des alttestamentlichen Gottes-
glaubens. Münster. 7—14. 1. 

2 L. Nikel i. m. 32. 1. 

theizmus győzedelmeskedett, kiváló elmék az istenek 
egységének tudatában voltak, azt egy ékiraltal bizo-
nyítja, mely az egyes istenneveket az egy Marduk-
kal, a fény istenével hozza összeköttetésbe. Ott 
ugyanis ezen nevek fordulnak elő : Nibib-Marduk, az 
erő Mardukja ; Nergal-Marduk, a küzdelem M. ; 
Zamama-M., a csatáé; Bel-M.; Nebo-M.: Sin-M. stb. 
Delitzsch szerint a Nibib és Nergal, Sin és Samas 
nevek csak az egy Marduk isten különféle elnevezés 
módjai, «mind egy benne és vele.»1 

Mielőtt ezt a kölcsönzési elméletet s főleg a 
hozzá fűzött következtetéseket igazi értékük szerint 
mérlegelnék, hitvédelmi szempontból egy általános 
tájékoztató fejtegetést kell előrebocsátanunk. Egy 
irányadó kérdést kell fölvetnünk és tárgyalnunk 
azért, mert annak tisztázásával azután a bibliai val-
lás kinyilatkoztatott volta és eredetisége ellen föl-
hozott igen sok nehézség önmagától elesik, sok ellen-
vetés egészen tárgytalannak bizonyul, mivel egyszerre 
kitűnik, hogy az a mi állásfoglalásunk ellen nem irá-
nyul, azt nem érinti. 

Melyek azon kellékek, melyek a kinyilatkozta-
tott vallás kinyilatkoztatott jellegéhez szükségkép 
megkívántatnak? Mi nyomja rá az eltörölhetetlen 
természetfölötti jegyet? Az eredetiségnek mily mér-
téke szükséges ahhoz, hogy a vallás kinyilatkozta-
tollnak legyen mondha tó? 

Mit értünk isteni kinyilatkoztatáson? Istennek 
azon működését, melynek útján egyes teremtményei-
vel vallási igazságokat közöl, tehát eredetére nézve 
különös megnyilvánulás, egyenes közlés az az Isten 
részéről. Az ilyen kinyilatkoztatásnak mindenesetre 
valami ujat kell magában foglalnia úgy, hogy az 
előnyösen befolyásolja a vallási élet fejlődési irányát. 
De a theológiai meghatározások szerint a kinyilat-
koztatás tartalma nem minden közvetítés nélkül, 
mint föltétlenül új lép az emberi értelem elé. Itt is 
érvényes e tétel: a kegyelem nem rontja le, hanem 
föltételezi a természetet. Még azon kinyilatkoztatott 
igazságok is, melyek az emberi értelem képességeit 
teljesen fölülmúlják, más természetes, már meglevő 
ismeretekhez kapcsolódnak. Már pedig a kinyilat-
koztatás sok oly igazságot tartalmaz, melyek lénye-
gileg nem természetfölöttiek, a mikor a kinyilatkoz-
tatás csak a természetes igazságok megtisztítása, biz-
tosítása, kezessége. S lia a kinyilatkoztatás ily igaz-
ságokat foglal magában, akkor annak tartalma még 
szorosabban fűződik a már meglevő szellemi javak-
hoz. Ennélfogva a kinyilatkoztatás azon rendelke-
zései sem foglalnak magukban mindig egészen új, 
eddig teljesen ismeretlen szertartásokat, cselekmé-
nyeket, melyek az istentiszteletre vonatkoznak, vagy 
legalább is nem kell ilyeneket tartalmazniok, hanem 
fölhasználják a már ismeretes, szokásos cselekvé-
nyeket, csakhogy új jelentéssel, szellemmel, tarta-

1 Babel und Bibel. 49. és 78. 1. 
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lommal töltik ki azokat, mikor a kinyilatkoztatott 
vallás kultuszába vétetnek föl. 

Azt sem követeli a kinyilatkoztatott vallás ter-
mészete, hogy benne minden közvetlenül kifejlesztve 
legyen. A kinyilatkoztatás megveti az alapot, de nem 
ad mindent egészen készen. Az Isten nem tesz meg 
mindent, hanem igénybe veszi az ember tevékeny-
ségét is : megadja az alapokat, a főelveket, az irányt, 
de a vallási igazságoknak s az istentiszteleti cselek-
ményeknek további kiépítését az emberre bizza. 
«Gondoskodik arról, hogy kinyilatkoztatása tisztán 
fönnmaradjon, de befolyását elég az emberi mun-
kálkodás vezetésében érvényesítenie. Ebből azután az 
is következik, hogy a minek legközvetlenebb oka az 
ember, ott fölismerhető egyúttal a korviszonyok be-
hatása is.»1 Wiedermann Károly dr. 

Anglia a visszatérés útján. (i>. 
A mi bennünket, katholikusokat, Angliáról esvén 

szó, mindig érdekel, az az állandó mozgalom az 
egyház felé, a melyet e népnél a mult században 
láttunk, s e visszatérés további reményei a jelen 
században. A katholikus újjászületés századának ne-
vezhetjük Angliára nézve a XIX. századot Madaune 
Abbévei.2 Láttuk már előbbi értekezéseinkben, (a 
«Religio» mult félévi számaiban) mily óriási haladást 
tettek Anglia katholikusai a keresztény hitélet minden 
terén. Nemcsak számra nézve sokasodtak meg 100 
év alatt huszonötszörösen ; hanem minden tekintet-
ben méltán sorakoznak többi katholikus testvéreink 
mellé, sőt sokban még követendő példát is adnak 
nekik. 

Nincs időnk és terünk arra, hogy ez újjászületést 
részletesebben ismertessük. Magyar olvasóink szá-
mára utalhatunk Madaune Abbé említett könyvére, 
amely e tárgyat a francia író elevenségével és bá-
jával tudja előadni. Hogy mennyi küzdelmen kellett 
átesni, míg magában a századokon át elnyomott 
angol katholikusok körében is elnémultak a nem 
katholikus nézetek, míg a felocsúdottak magukhoz 
térve új életműködést kezdtek : ezt teljesen értékelni 
csak maguknak az egykorú í róknak leírásaiból, s az 
ujabbkori nagy történeti tanulmányokból lehet.3 

Jelen tanulmányunkban erre csak egyszerűen 
rámutatunk s más kezekre bízzuk azok ismertetését. 

Mikor a rendkívüli képzettségű Wiseman Miklós, 
a ki Rómában végezte tanulmányait, 1840-ben a kö-
zépső egyházi kerület (Midland District) apostoli vi-

» Der kath. Seelsorger. 1908. 246. 1. 
8 A katholicizmus újjászületése Angolországban a XIX. 

században. Irta Madaune Abbé. Ford. a bpesti növ.-papság 
m. egyh. irod. iskolája. Bpest, 1899. 

3 L. Joseph Blötzer S. J. Die Katholikenemanzipation 
in Grossbrittannien u. Island. Freiburg, Herder, 1905. Thureau-
Dangin, La Renaissance Catholique en Angletieerr au XIX. 
Siècle. Paris, Plou. Stb. 

káriusává lett, a test-act már el volt törölve; a katho-
likusokat már nem tekintették bálványimádóknak 
Angliában, hanem szabadon követhették vallásos 
meggyőződésüket. Spencer György már katholikus 
volt és megalapította az Anglia megtérésére szerve-
zett imatársulatot. Oxfordban már megindult New-
mannal a híres «Oxford movement» — az oxfordi 
mozgalom, a mely később oly sok igazságot kereső 
lelket vezérelt vissza az elhagyott anya kebelére. 
Wisemannek főgondja volt az elszéledt katholikus 
nyáj szervezése, s benne a hitélet fölélesztése. «Egy 
eszköz mindent egyszerre megteremtene», mondá, 
«Új vérnek kell bennünk pezsegnie. . . Legyenek fér-
fiaink, a kik szent Ágostontól tanultak tanítani, Arany-
szájú szent Jánostól prédikálni és szent Bernáttól 
érezni. Hatoljanak be az ily férfiak, még ha kevesen 
vannak is, magas papi érzésükkel teljesen a katholikus 
vallás szellemébe, és csakhamar meg leszünk újítva 
s Anglia megtér.» Az isteni gondviselés adott e nép-
nek több ily jeles férfiút, a kiknek buzgósága a szó-
széken, az irodalomban, a társalgásban ezreket ve-
zetett a világosság birtokába. Elég csak Spencer 
György Ignácot, Newmant, Manningot említeni a kon-
vertiták közül. Ha egy-két jóhiszemű téves nézetük 
megmaradt is talán irataikban, ez nem homályo-
sítja el érdemeiket ; annál kevésbbé, mert hiszen 
készek voltak véleményeiket mindenben megegyez-
tetni az egyház tanaival, s ezen pontokban nem volt 
szemükben oly világos az egyház tanítása. 

Azt hihetnők azonban, hogy a katholikusok lét-
számának körülbelül 100 ezerről két és fél millióra 
való emelkedése egyedül a megtérések műve volt. 
Ez tévedés volna. A megtérések összege nem ered-
ményezne ily nagy számokat. A katholikusság fő-
kontingensét Angliában a bevándorlolt írek képezik. 
A hazájukban még a mult században is eléggé el-
nyomott írek tömegesen jöttek be Angliába, hogy az 
óriási lendületet vett gyárvárosokban és bányákban 
munkát keressenek. Redmond ir képviselő szerint 
az angliai katholikusoknak csaknem kilencven szá-
zaléka írekből áll. A korábban megtelepedettek nagy-
számú ivadékai, meg az új bevándorlók és a kon-
vertiták együttvéve emelték e számot ily tekintélyes 
nagyságra. Az anglikánok, hogy a megtérések okozta 
veszteségeket pótolják e szegény munkásnép elhódí-
tása által akarták magukat kártalanítani. Iskoláikat 
megnyitották gyermekeiknek. Az italtól eltompult 
felnőttek közt is toboroztak. Végre a vegyes házas-
ságok is eleget ártottak ; mert ezeknek csak körülbelül 
20%-a menti meg a gyermekek vallását. A legtöbb 
esetben mind a hitvestársak, mind gyermekeik a kö-
zömbösség áldozatai lesznek ; s ha a protestáns fél 
gyakorolja vallását, a gyermekek is nagyobbára mint 
protestánsok nőnek föl. Emellett talán nem mind-
egyik katholikus lelkipásztor vigyázott eléggé hívei-
nek örök lelki üdvösségére. Innen van, hogy ezen, 
hazájukban egykor oly buzgó, írek közül sokan Lon-
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donban is, másutt is elhidegültek hitük iránt vagy 
protestánsokká lettek. Ezek a számok azonban arány-
lag csekélyek a hűen maradottakhoz képest. S amióla 
az iskolák, otthonok és templomok nagyobb szám-
mal vannak, e tekintetben is kevesebb a veszély. 

Ezzel szemben a megtérések is évről-évre ál-
landó folyamatban vannak. Nem mindig egyenlő 
nagy a számuk, de állandó a folyamat. Vaughan, a 
későbbi westminsteri bíboros-érsek, 1890-ben tartott 
beszéde szerint : «Ez az ország nagy lépésekben ha-
lad az általános megtérés elé. A visszatérés műve 
megindult a protestáns papság, a főúri családok s a 
főbb hitfelekezetek közt. Százával jönnek át hozzánk 
az anglikán papok. Nem található többé tekintélyes 
család, amelyben nem volna néhány katholikus. 
Maga az állam is igazságot szolgáltat már, a mikor 
megengedi, hogy betöltsük a különböző állásokat, a 
melyekből eddig következetesen ki voltunk zárva.» 
Ez utóbbi állítást igazolja a jelenben is az a tény, 
hogy a biróságnál, az ügyvédi kamaránál, az állami 
hivatalokban már szép számmal vannak a katho-
likusok. Magában Londonban is az egyik városrész 
(Fulham) polgármestere katholikus. Az urak házának 
36 katholikus peer tagja van ; ezenkívül van 17 
katholikus lord, a ki nem főrendiházi tag, 50 baro-
net és 70 lovag. A képviselőházban 74 Írországi és 
8 angolországi kath. képviselő ül. A titkos korona-
tanácsnak (Privy Council) tagjai közül Angliából 
tizenkettő katholikus, Írországból kilenc. 

Igen érdekes közlemény jelent meg legújabban 
a Tablet 1908-iki első számában a katholikusok jelen 
helyzetéről.1 E közlemény főkép arra hívja föl figyel-
münket, hogy az u jabb angol irodalom és történelem 
legdicsőbb nevei is ott szerepelnek már a katholikusok 
sorai közt. Byron utódai mind katholikusok és 
Walter Scott ága is az. Dickens egyenes és Thackeray 
oldalági ivadékai közt is vannak katholikusok. Még 
egy sereg jóhangzású angol név fölsorolása után leg-
feltűnőbbnek találja azt, hogy a kis Trafalgár lordok 
ezentúl a katholikus downsidei és beaumonti nevelő-
intézetek játszóterein arathat ják győzelmeiket, mert 
a hires trafalgari hős, Nelson, utódjának, Nelson gróf-
nak fiai, Merton lord és öccse, «szent Péter hajójára 
kötöttek ki s ezzel a lelki élet tengeri csatájában oly 
hőstettet vittek véghez, a mely méltó a Nelson név-
hez.» Csak két méltóság van elzárva a katholikusok 
elől : a királyé és a lord kancelláré. Ez utóbbi azért, 
mert a kancellárnak kezébe van letéve az anglikán 
püspökök kinevezése, s így mintegy a király lelki-
ismeretének vezetője az angol egyház kormányzásá-
ban. De egykori lord kancellárok utódai közt ismét 
több katholikussal találkozunk, így a Cottenham, 
Encombe, Kenyon, Law, Bethell nevekkel. 

Hogy mit kell tartanunk Anglia általános vissza-

1 The Tablet, 1908. Vol. 111. 6. lap. Ismerteti a «The 
Catholic Who's Who» című könyvet. 

téréséről a katholikus egyházba, e kérdésre Vaughan 
biboros szavai adják meg a legjobb feleletet. «En — 
úgymond — nem tudok hinni a tömeges áttérésre 
vonatkozó jóslatokban. Oly nemzet, a minő az angol, 
nem így szokott megtérni. A megtérőt sokáig kell 
oktatni, míg lelki átalakulása teljessé válik. A töme-
ges megtérés nagyon könnyen tömeges zavarba 
menne át.» Míg Angliában voltam, nem hallottam 
százaknak egyszerre való fölvételéről az egyházba ; 
de ha az egyes eseteket vesszük, évenkint több ezer-
ről beszélhetünk. Több egymástól független helyről 
szerzett információm egybevág abban, hogy a jelen-
ben évről-évre 9—10 ezerre tehető a katholikus 
egyházba visszatérők száma. Hogy e szám nem túlzott, 
onnan is látható, mert egyedül a westminsteri érsek-
ség évi működésének kimutatásában állandóan 
körülbelül ezer ily megtérést találunk följegyezve. 

A megtérés első sorban az isteni kegyelem müve. 
Ezt tudják a katholikusok. De már sokan az angli-
kánok közölt is érzik. Vasárnaponkint minden katho-
likus templomban közös imádságot végeznek e szán-
dékra. Megható szavakkal kérik az Ég királynőjét, 
hogy tekintsen le egykori nászajándékára és vezesse 
vissza elvált testvéreiket Jézus egy igaz aklába, hogy 
így egyesülten dicsérhessék és szerethessék őt isteni 
fiával együtt. Ezen imát maga XIII. Leó pápa 
írta elő. 

Kérdeztem egyik idős paptársamat, a ki mái-
évtizedek óla részt vesz a katholikus mozgalom ve-
zetésében, mit és hogyan lehet remélni e kérdésben. 
Szerinte Anglia megtérését nem annyira a katholikus 
papság munkájától lehet várni, hanem inkább maguk 
az anglikánok közt jelenleg uralkodó áramlatoktól. 
Ennek némi magyarázatát abban kereshetjük, hogy 
Manning ideje óta a katholikus papság s általában 
a katholikusok visszavonultak azon mozgalomtól, a 
mely a kereszténység egyesítését tűzte ki célul. Oka 
kétségkívül az, hogy az anglikánoktól kiinduló ezen 
mozgalmak iránya bizonyos kompromisszumot, via 
mediá-t keresett, a melyre a hit cikkelyek kérdésé-
ben a katholikus egyház rá nem állhat. A mit azon-
ban tehetnek a katholikus papok, megteszik, a hozzá-
juk fordulókat fölvilágosítják, oktat ják; sok helyütt 
előadásokat tartanak, a melyekben a katholikus 
egyház tanításait világosan s nyugodt hangon fejte-
getik; könyvekben és folyóiratokban, a melyek elég 
nagy számmal jelennek meg, a meghamisított törté-
nelem helyett a komoly kutatás eredményeit tárják 
olvasóik elé, vagy a hit dogmáit minden oldalról 
megvilágítják. Ebben világiak és nem egyszer igen 
tanult nőírók is közreműködnek. A Catholic Directory 
hirdetései közt 32 katholikus hetilapot s több havi 
és negyedéves folyóiratot találtam, a melyek Angliá-
ban jelennek meg. Ezenkívül szolgálatára állnak az 
olvasóközönségnek az összes amerikai és írországi 
angol nyelvű katholikus nyomtatványok. 

Jablonkay Gábor S. J 
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A legrégibb evangelium-harmonia. ai.) 
A Diatessaron szövege azonban e korban mái-

erősen érzi a Pesitthá hatását. 
Sajnos, hogy a nestorianus i rodalomnak, főleg 

az exegetikainak, csak igen gyér nyomai marad tak 
reánk. Annál fontosabb, hogy az utolsó nestoriánus 
iró, E b e d j e s u b a r Bcr ika(f 1318.) nisibis-i metropolita, 
Tat ianus m u n k á j á t «bámulatramél tó evangelium»-
nak mondja , mely teljesen az Üdvözítő szavainak 
és tetteinek gondos összegyűjtése, egyetlen szót sem 
tett hozzá a sajátjából».1 Tehát még a tizennegye-
dik századbeli hivatalos nestoriánus egyházban is 
oly tekintély a Diatessaron, mint Jesudad korában. 
Ebedjesu ugyan beleesik abba, a későbbi szíreknél 
ál talános hibába, hogy az alexandriai Ammonius t 
Tatianusszal azonosítja, de ez szavainak jellemző 
voltál nem csökkenti. 

Hogy a Diatessaron mily általános becsülésnek 
örvendett, talán legjobban muta t ja az a körülmény, 
hogy a tudós nestoriánus szerzetes, Abulfaradzs 
Abdallah ihn at -Taj j ib (f 1043.), I. Illés nisibisi 
patr iárka titkára, a rabra fordította ; bizonyára azért, 
hogy a csupán arabul értő népnek az isteni tisztelet 
alkalmával hozzáférhetővé tegye. Abulfaradzs a 
Diatessaront «tiszta evangéliumnak és virágzó kert-
nek» mondja . 

Míg eszerint a nestoriánus körökben Tatianus mun-
kája még a középkor derekán is kiváló fontossággal bírt, 
a jakobi ták(monophys i ták)körébenjóformáncsak szent 
Ephra im kommentárábó l ismerik és általában gonosz, 
eretnek i ratnak tar t ják. Igy Moses bar Kepha püspök 
(f 903.), továbbá egy széljegyzet a Codex Hunting-
donianus XXV-ben, mely Jesus bar Alinak, Hónain 
hires nestor ianus orvos taní tványának lexikonát tar-
talmazza, a kilencedik század utolsó negyedéből. 

A későbbi írók, mint Bar Salibi ( f 1171.), 
Barhebraeus (+ 1286.) és Bar Bahlul (X. sz.) csak 
keveset tudnak a Diatessaronról és azt is inkább 
másodkézből. 

II. 

Sajnos, hogy a Diatessaron sem eredeti szövegé-
ben, sem arab fordításában nem maradt reánk teljesen. 
A tudósok feladata tehát a r ra terjedt, hogy szent 
Ephra im kommentá r j a alapján állítsák össze az első 
evangel ium-harmónia szövegét. A munká t meg-
könnyítették a san-lazzaroi mechitaristák, midőn 
1836-ban kiadták Ephra im említett művét, mely két 
kéziratban marad t reánk. Mindkettő 1195-ből kelt ; 
A-nak hazája a halbati kolostor, B-nek írója a tudós 
ünnepelt örmény püspök, Nerses Lampronensis . 
A kommentá r latin fordításán Aucher János (f 1854.), 
m a j d Mösinger György salzburgi tanár f á r ad tak ; az 

1 L. A. Hjelt: Die altsyrische Evangelienübersetzung 
und Tatians Diatessaron 36. 1. 

előbbit közbejött halála megakadályozta m u n k á j a 
kiadásában, az utóbbié pedig 1876-ban jelent meg 
Velencében «Evangelii Concordantis Expositio facta 
a Sancto Ephraemo Doctore Syro» címmel. 

Zahn Tivadar erlangeni egyetemi tanáré az érdem, 
hogy Ephra im magyarázata a lapján elsőnek helyre-
állította a Diatessaron szövegét. Ez a Diatessaron 
történetében korszakot alkotó munka 1881-ben jelent 
meg, a «Forschungen zur Geschichte des neutestament-
lichen Kanons und der altkirchlichen Litteratur» 
első kötetében. Figyelmét nem kerülték ki Ephra im 
idézetei mellett Aphraates citátumai sem. 

Zahn szerint a Diatessaron tervezete a következő 
vol t : 

I. Az örök Logos, Jézus megtestesülése és gyer-
mekkora . 

II. Jézus kilép a nyilvános életbe. 
III. Nyilvánosműködésének kezdete. Első jeruzsálemi 

útja. Az első húsvét (Ján. 2, 13.). 
IV. Jézus Galileában. 
V. Szamarián keresztül tett útja. A második húsvét 

(Ján. 5.). 
VI. Jézus galileai tartózkodása. 

VII. Jeruzsálemi út ja a sátoros ünnep alkalmával 
(Ján. 7, 2—36.)' 

VIII. Útja Peraeába vagy Galileába és vissza. 
IX. Jézus Jeruzsálemben a t emplomünnep alkal-

mával. 
X. Lázár feltámasztása, tartózkodása Ephra imban 

és visszatérése Bethaniába, közvetlenül a ha r -
madik húsvét előtt (Ján. 12, 1—11.). 

XI. Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe ; 
az ezzel kapcsolatos események; az utolsó 
vacsora. 

XII. Szenvedése, föl támadása és menybemenetele. 
Látható, hogy a Diatessaron chronologiája főleg 

a negyedik evangelium alapján áll. Ere tnektanok-
kal egyáltalán nem találkozunk benne ; de az Üdvözítő 
megkereszetelése alkalmával említett szellemek önként 
is eszünkbe hozzák Valentinus aeon-tanát , enkrati ta 
célzata pedig világos abból, hogy Mária szüzességét 
nagyon is feltűnően hangosúlyozza. Józsefet nem 
nevezi Mária férjének ; Máriát nem m o n d j a József 
feleségének, csak jegyesének ; nem József, hanem Mária 
ad Jézusnak nevet. Igen jel lemző a Mát. 1, ^ - n e k 
megfelelő hely a Diatessaronban «József azonban, 
mivel igaz férfiú (N-QJ) volt, nem akar ta . . . » Tatia-
nus nem tűrte meg a ^ j j i («férj») szót, hanem helyébe 
a kevesebbet jelentő -QJ szót tette, személyrag nél-
kül. Ugyanezen fejezet 18. versében «antequam con-
venirent» helyett Tat ianus egész szabadon «antequan 
data est viro»-t mond. — A Diatessaron ezen cél-
zataival föltűnően egyezik a később megemlí tendő 
Syrus Curetonianus, a Syrus Sinaiticus ellenére. 

1 «Joseph autem, vir ejus (H^JD), cum esset justus, et 
nollet earn traducere . . . » 
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Tatianus eljárása azonban azt is bizonyítja, bogy 
a Mária örökös szüzességéről szóló tan már az ő 
idejében mélyes-mélyen szivébe vésődött a keresz-
ténységnek. 

III. 

Említettük, hogy a Diatessaront nyugaton igen 
kevéssé ismerték. Mindamellett 556-ban Kr. u. capuai 
Viktor leíratott és újszövetségi példányába helyez-
tetett egy latin evangelium-harmoniát, «unum ex 
quattuor evangelium compositum». Szerzőjét biztosan 
nem ismerte, Eusebius nyomán Ammoniusra vagy 
Tatianusra — inkább az utóbbira gyanakodott. Ma 
már tudjuk, hogy jogosan. Ez a latin harmónia tény-
leg Tatianus munkáján alapszik. Fordításának ugyan 
nem mondható, mert szövege a Vulgatát követi. 
Keletkezését úgy magyarázhatjuk, hogy a Tatianus-
féle Diatessaronnak egyes elemeit szent Jeromos 
recensiója után fölkutatták egy latin evangelium-kéz-
iratban, s e részeket a Tatianus-féle minta szerint 
csoportosították. Zahn kutatásaiból bizonyos, hogy 
Viktor harmóniája, a hogyan ezt a fuldai kódex 
tartalmazza, már legalább harmadszori átdolgozása 
a Diatessaron latin fordításának, mely 400. körül 
keletkezhetett. 

A vatikáni könyvtárnak egyik kódexében, melyet 
Assemani 1719-ben hozott keletről, fönmaradt az 
arab Diatessaronnak néhány töredéke. Ennek, és a 
kopt Haiin dos Gálitól 1886-ban XIII. Leó pápának 
ajándékozott egiptomi kéziratnak nyomán a szent 
Ágoston-rendü Ciasca Ágoston kiadta a Diatessaron-
nak arab szövegét és latin fordítását (1888.). Mun-
kája azonban nem elég rendszeres. Szövegtörténeti 
szempontból fontosabb Abulfaradzs Abdallah ibn-
Tajjib arab fordítása a Codex Borgianusban, mely 
azt is mutatja, hogy Tatianus müve 850. és 1000. között 
ismét ujabb átdolgozáson ment keresztül. Ez arab 
emléknek legkiválóbb átvizsgálója Sellin. Az arab 
Diatessaron nagyban és egészben fényesen igazolta 
Zalm zseniális helyreállítási munkálatát. Ily módon 
tehát elmondhatjuk, hogy a tudományos kutatás a 
legrégibb evangelium-harmóniát meglehetős pontos-
sággal vissza tudta állítani. 

IV. 

Mily viszonyban áll a Diatessaron a legrégibb 
szír evangelium-fordításokhoz, az ú. n. Syrus Sinai-
ticus-hoz (Ss) és Syrus Curetonianus-hoz (Sc)? 

A tudós világ előbb ismerte a Sc-t. Az angol 
Cureton Vilmos 1842-ben a szír Maria Deipara kolos-
torból Európába hozott több értékes szír kéziratot, 
a többi közt evangelium-kódexünket. Kiadása és 
angol fordítása 1858-ban látott napvilágot «Remains 
of a very Ancient Recension of the Four Gospels in 
Syriac, hitherto unknovn in Europe» címmel.1 A kéz-

1 «A négy evangelium egy igen régi szír átdolgozásának 
maradványai, melyek mindeddig ismeretlenek Európában». 

irat az ötödik századból való, sok rokonságot mutat 
a későbbi hivatalos szír fordítással, a Pesitthával, 
továbbá az ú. n. «alexandriai átdolgozással», de csak 
másolata egy harmadik századbeli példánynak. 

A Ss fölfedezésének érdeme két nőt illet, a skót 
Ágnes Smith Lewís-t és nővérét, Margaret Dunlop 
Gibsont. Kéziratunkat 1892-ben lelték meg a Sinai 
hegyen álló szent Katalin-kolostorban, és F. Crawford 
Burkitt, s J. Rendel Harris angol tudósok segítségével 
pontos vizsgálat tárgyáva tették. Kutatásaik érdeké-
ben az említett nők négy izben is visszatérlek a 
Sinai kolostorba. Munkájukat rendkívül megnehezí-
tette, hogy a mondott kézirat palimpsestus, vagyis 
újra írt példány. A stylila János szerzetes ezen evan-
gelium-kódex anyagát használta föl, hogy az ere-
deti irást, a mennyire lehetett, eltörölve, 182 pergament-
lapjára írja 14 szent asszony legendáját, Nestorius 
Eutyches és Dioscorus ellen intézett hitvédelmét, 
Zsuzsanna könyvét, a bűbájos Cyprián és Justa szűz 
vértanuságát, s szent Ephraimnak néhány versét. 
Hosszú, fárasztó munká juk eredménye először 1894-
ben látott kiadást. 

A tudósok közt élénk viták folytak, melyik kéz-
irat tartalmaz régibb szöveget? Ma általánosabb a 
vélemény, hogy a Ss régibb még a Diatessaronnál 
is, tehát a második század közepéről való. E fordí-
tás nem egy kéz m u n k á j a ; Máté, Márk, János és 
Lukács fordítóit (ez a sorrend) más és más sajátsá-
gok jellemzik. A Ss nyomát sem mutat ja semmiféle 
dogmatikai célzatnak ; egyszerűen, hiven akarta visz-
szaadni az evangéliumnak görög szövegét a nép 
nyelvén. A Sc jellege teljesen a Diatessaroné, és a 
Ss-hoz képest már fejlődést mutat. 

A szír egyház evangelium-történetét tehát követ-
kezőleg állíthatjuk magunk elé. A kereszténység el-
terjedésével csakhamar kezdetét vette az evangéliu-
mok lefordítása. Első volt szent Máté könyve, utol-
já ra szent Lukácsé került a szír egyház használatába.1 

Majd megjelenik Tatianus, ki 172. után a négy külön 
evangéliumból összeállítja az «összeolvasztottak evan-
géliumát». Ezt és a Ss-t használta munkájának alap-
jául a Sc szerzője. Az V. században katholikus ré-
szen polgárjogot nyert Pesitthá szintén régibb for-
dításokon nyugszik és hovatova kiszorítja elődjét, a 
Diatessaront, mely azonban nestoriánus részen még 
a késő középkorban is tekintélyes szerepet játszik. 

* 

Külföldön ilyen kérdésekkel foglalkoznak nem-
csak a papok, de a világi, különösen pedig a prot. 
világi tudósok is. Ezek vallási, és pedig a kereszténység 
megismerésével összefüggő vallási kérdések, melyek a 
műveltség részeinek tekintendők. Legalább ott annak 
tekintik. Pataky Arnold dr. 

1 A szerzőnek ez a kombinációja az Se sorrendjén alap-
szik. Ss-ben az Evangéliumok sorrendje a rendes (Mt, Mc, 
Lc, lo) és így a hozzáfűzött okoskodások valószínűsége igen 
csekély. Szerk. 
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A biologiai világnézlet túlzásai. (ív.) 
Az akarat problémája. 

Lássuk ezek után, mi a föltétlen materializmus 
alapján álló biologiai fölfogás túlzása1 az akarat-
szabadsággal szemben? Népszerű felelet a kérdésre, 
hogy nincs egyáltalán akaratszabadság; mi föltétlen 
törvényszerűség szerint cselekszünk. Szabadoknak 
érezhetjük magunkat, de az mit sem bizonyít, ezt az 
érzelmet mindannyiszor tapasztaljuk, ha egy erősebb 
inger a gyöngébbet legyőzi. S ha azon törvények felől 
tudakozódunk, a melyek szerint cselekszünk, azok 
csak mechanikusak, csak fizikaiak lehetnek. Másszóval 
az akarat egy önmagában zárt fizikai vagy fiziologiai 
oksági sornak végső tagja. Természetesen ezen gon-
dolat egy másiknak nyújt helyet. Vájjon az élő szer-
vezetekben a fiziologiai folyamatok s elsősorban az 
idegfolyamatok az emberi agyban ép oly törvény-
szerűség szerint mennek-e végbe, mint az élettelen 
természetnek változásai ? A felelet épen nem könnyű 
s csak kétféle lehet. Vagy ráhelyezkedem a mecha-
nikus fölfogásra s determinista vagyok; vagy tanítom 
a spontaneitást s a szerint, a mint azt kisebb vagy 
nagyobb terjedelemben fogadom el, az indetermi-
nizmushoz is közelebb vagy távolabb jövök. 

Melyiket kell tehát elfogadnunk? Meg kell jegyez-
nem, hogy az organikus világban ily kifejezéssel élni, 
ugyanazon okok ugyanazon eredménnyel járnak, 
vajmi nehéz. Főképen az agy idegfolyamataiban ugyan-
azon okok sohasem lehetségesek. Legfeljebb hasonló 
okok. Egy organikus egyénnek az állapota sem lehet 
egy következővel teljesen egyenlő. A külső behatá-
sok alatt folyton gazdagodik, vagy finomodik s alkal-
masabbá lesz a lelki folyamatok hordozására. Azért 
valami olyan általános szabályt sem lehet fölállítani 
ezen idegfolyamatokkal kapcsolatos lelki folyama-
tokra, mint talán a szabadesés törvénye. Csak hason-
lóságok körében mozoghatnak ezen törvények, nem 
merítik ki sohasem az összes tüneményeket, mindig 
találunk maradékot, a melyet épen azon individuali-
tása miatt a fönnforgó esetnek a szabályból teljesen 
ki nem magyarázhatunk. 

Már ezen előleges megjegyzésből is látható, hogy 
a mechanikus fölfogás lehetetlenségekre vezet. Hát 
még ha arra gondolunk, hogy a szigorúan keresztül-
vitt mechanikus fölfogás megszüntet az élő lények 
világában minden egyéniséget, individualitást, a mit 
pedig a tapasztalás bizonyít. Vagy ha elfogadja az 
élő lényekben föllelhető egyéniséget, tagadnia kell, 
hogy az ezen egyéniségének megfelelő működést is 
fejtsen ki, hanem mint a holt anyag, pusztán a külső 
befolyások hatása alatt működik. Vagyis az élő organiz-
mus voltaképen nem élő, nem fejt ki egyéniségének 
megfelelő életet, tevékenységet, csak külső erők labdája. 
Azt a mechanikus törvényszerűséget csak úgy lehet 

1 Fontos modern kérdés ! Szerk. 

elérni, ha minden élő anyag bizonyos szférában tel-
jesen egyforma, egyenlőkép reagál, mert csak így 
lehet elérni ama föltétlen törvényszerűségnek meg-
felelő következményt, hogy t. i. a ki a természeti tör-
vényeket mind ismerné, nemcsak a fizikai, de a lelki 
életben is minden élő lény jövőjét, összes cselekvé-
seivel, gondolataival együtt előre megmondhatná. 
Tudhatná nemcsak azt, hogy x vagy y költő, vagy 
művész lesz, de azt is, hogy mit és hogyan fog írni 
stb. a legapróbb részletekig. 

Ez nem ferdítés, csak végiggondolása a materialis-
ták nézetének. Szabad legyen itt is megjegyeznem, 
hogy a sejtek, szervezetek egyéniségét és egyénisé-
güknek megfelelő egyéni, tehát fizikai törvényszerű-
ség alá nem vonható működését ujabban Bergson hang-
súlyozta. És hogy Boutroux «De la contigence des 
lois de la nature» cimű munkájában az anorganikus 
természet világában tapasztalható törvényszerűség 
megbontását is tanítja. 

A spontaneitás álláspontjáról elfogadunk bizo-
nyos általános törvényszerűséget, a melyen belül 
azonban az individualitásnak is van helye. Lehetsé-
ges, hogy mennyiségükre teljesen egyforma anyag-
részek különböző időben, de egyenlő körülmények 
között különbözőkép reagáljanak. Vagyis a föltételek 
és eredmények közötti függetegségi viszony nem 
mindig teljesen állandó, egyenlő, hanem esetről-esetre 
különbségek is fönnmaradnak. A törvényszerűség 
tehát csak átlagértéket mutat. Míg a fizika szigorű 
törvényszerűségekkel dolgozik, az élettan és a lélek-
tan csak tágabb értelemben vett törvényszerűséget 
keres. Ez tehát még nem tagadása a törvényszerű-
ségnek. Ezen álláspontból kifolyólag bár megmond-
hatom előre, hogy ez művész, tanár, orvos lesz, de 
nem, hogy működési körén belül mily eredményt 
fog létrehozni. 

Ezt a spontaneitást főleg a lélektanban, a logi-
kában, mint általánosan elismert elveket tanítjuk. 
Vagyis, hogy mi gondolkodásunk közben nem passzív 
átélői vagyunk bizonyos ingerhatások folytán kelet-
kező eszmetársulásoknak, hanem hogy mi azokkal 
szemben cselekvőleg közreműködünk és egész lelki 
életünkre egyéniségünk bélyegét nyomjuk. De ugyan-
így van az élettanban is. Azért nincs két egyforma 
ember, de még két egyforma ujjlenyomat sem? 

Én ezen gondolatokra rendkívül nagy súlyt fek-
telek, mivel spontaneitásban látom annak a nagy 
elvnek kimondását, hogy az élő természetben nincs 
föltétlen kényszerűség, annál kevésbbé akaratéletünk-
ben. Ezzel azonban nem akarom azt mondani, hogy 
akaratunknak nincsenek motívumai. De erről később. 
Itt csak még hangsűlyozni akarom, hogy a determi-
nizmus és indeterminizmus élét a spontaneitás le-
tompítja és oly alapot ad, a melyen a két fogalom 
egymáshoz átmegy s inkább megértésre, mint egy-
más ellen való harcra késztet. 

De ha az akaratra nem alkalmazhatjuk a fizika-
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nak, kémiának törvényeit, talán találunk oly lelki 
törvényeket, melyekben az ok és okozat közötti vi-
szonyt csak úgy kiszámíthatjuk, mint a természet-
törvényeknél. Mert, hogy az akarat lelki tény, a lelki 
életnek egy tagja, az nyilvánvaló. Hogy a lelki élet-
ben is kell lenni törvényszerűségnek, az is nyilván-
való. Hiszen máskép a nevelés is lehetetlen volna, 
s az ember nem gondolkodó lény, hanem az asso-
ciatiok játékának rabja lenne. Törvénynek tehát kell 
lenni mindenütt. 

De milyen ezen törvényszerűség? Olyan-e, mint 
a természettörvény? Ha ismerek egy-két természet-
törvényi, annak föltéllen következetességéről is 
biztos vagyok és deductiokat készíthetek belőle, 
a melyek alapján gépeket szerkeszthetek. Ugyan-
azon okok, mindig ugyanazon eredményeket fogják 
szülni. 

A lelki élet törvényei nem ilyenek. Az okság és 
a következmény közötti funkcionális viszonyt pon-
tosan megállapítani, számtanilag kifejezni nem lehet. 
A lelki élet tényei, a mint azt már Kant is észre-
vette, fontos kellék nélkül szűkölködnek, t. i. hiány-
zik a kiterjedés, a mit egyedül mérhetünk meg pon-
tosan. Igaz, hogy a kiterjedést pótolni igyekeztek egy 
más tényezővel, az intenzitással, de az erősség, mely 
az intenzitásnak felel meg, nem oly értelemben nagy-
ság, mint a kiterjedés. Teszem, két kisebb ingert nem 
adhatok úgy össze, hogy egy erősebbet kapjak, mint 
két részletet. A mathematikára állapított lélektan, 
úgy a mint azt Herbert gondolta, nem vált be, úgy 
a mint Fechner elképzelte, inkább lélektani mezbe 
öltöztetett fiziologia, mint lélektan. Nem akarom ta-
gadni, hogy sikerült bizonyos lelki tényeket például 
a figyelem terjedelmét, vagy elevenségét számszerű 
adatokkal föltüntetni, de ezek a számok nem jelen-
tenek még teljesen exakt törvényszerűséget, nem 
minden egyénre állandó mennyiségek. S a mi a fő, 
például a figyelemnél a folytonos figyelemingado-
zásnak is lélektani okait hasonló számszerű adatok-
ban kellene tudnunk kifejezni. Pedig ez még nem 
sikerült. Azután a lelkifolyamatok egymásutánját 
tekintve, az emberek között nagy a különbség. Beszé-
lünk gondolatszökellésről és elmélyedő természetű 
egyénekről. Az egyik kitartóan figyel, a másik hir-
telenül szórakozik, ezek mind külön lelki típusok. 
Külön törvényszerűséggel és ép azért semmiféle álta-
lános törvénynek nem hódolnak. Ujabban tettek ugyan 
arra kísérleteket, hogy talán az asszociációknál, a 
melyek a hasonlóság és érintkezés szerint folynak 
le, lehet nagyobb törvényszerűséget föltalálni, de a 
talált adatok még nem elegendők e terén sem egy 
általános törvény megállapítására. Az érzet és inger 
közötti functionalis viszony megállapításánál pedig 
maga Fechner törekedett a Weber-féle törvény ha-
tárait, akadályait megállapítani, úgy hogy ez a tör-
vény is inkább egy általános elvet mond ki, s nem 
olyan, hogy abból mathematika útján deduktiv kö-

vetkeztetéseket vonhatnánk le egyes esetekre. Ez 
inkább fiziologiai, mint lélektani törvény.1 

Mindezekből következik, hogy bármilyen lelki 
tényekről legyen szó, azokat pontos lélektani törvé-
nyekkel megállapítani nem lehet. És ebből kifolyó-
lag az akaratot sem lehet csak úgy tekinteni, mint 
bizonyos lelki törvények, kauzalitások puszta ere-
dőjét. És habár ezt, mint postulatumot, sokan föl-
állítják, de azt tényekkel igazolni nem képesek. 

Általános eredményként kimondhatjuk, hogy sem 
oly élettani, sem oly lélektani törvényeket nem isme-
rünk, a melyekből az akarat minőségét kikövetkez-
tethetnénk, következőleg az akarat szabadságának ta-
gadása nem vezethető vissza már megállapított tör-
vényekre, hanem inkább az elme azon igényére, 
hogy mindent összefüggésben, törvényszerűségben, 
következőleg determinálva lásson. A radikális biolo-
giai fölfogás persze ezen korlátokon magát túlteszi 
s az ész igényeit törvényekké általánosítja, a postu-
latumból axiómákat csinál. De ezen az uton ma már 
kevesen haladnak a tudósok közül, de annál többen 
a népies filozófusok közül. 

Hogyan állunk azonban azokkal szemben, a kik 
a lélektani determinizmust tanítják. Vagyis a kik az 
akaratot bizonyos lelki törvények szükségképeni ere-
dőjének tekintik? 

Ezen irányzatnak kétféle képviselői is voltak és 
vannak. Már Leibnitz3 és Wolf3 tanították, hogy az 
akarat ugyan választ, de az értelem úgy vezeti, hogy 
mindig a jobbnak fölismert indító ok irányában kell 
választania. Ha pedig két egyforma értelmi indító 
ok volna, akkor semmi elhatározáshoz nem jutna. 
Az akarat tehát mérték, a melyet az indító okok 
súlya ma jd jobbra, majd balra nyom le, de önkényes, 
szabad elhatározás nincs.4 

Más irányt vett Herbart5 és Beneke.6 Herbart az 
ember lelki világát valami mechanikus szellemi gé-
pezet termékének tekintette. Képzeteink mathematikai 
pontossággal mozognak, kapcsolódnak egybe. Az aka-
rat is a gépiesen fejlődő képzelek terméke. Beneke 
meg azt mondja, ha mi egy lélek jelenlegi tartalmát, 
állapotát ismernők, úgy ebből előre meg tudnók mon-
dani, mit fog az később gondolni, cselekedni stb. 
Szabadság alatt tahát legfeljebb külső kényszerrel 
szemben való ellenállást kell értenünk. 

1 Erre vonatkozó irodalom : G. F. Lipps, Die psychischen 
Massmethoden, Leipzig, 1906. Foucault, la psychophisique, 
1901. Paris, főleg a 181. és 267. oldalon. 

2 Theod. §. 45., 49. ; Monadol. 79., 36. 1. 
3 Psych, empir. II. set. IV. C. 2. 
4 Ezen képpel már Plató élt : Logg. p. 733a., Protag. 356. 

Arist. Le coelv. II. 13. 295. b. 32. Dante Parad. IV. 1 - 3 . Sze-
rintük, ha két étel valakit egyformán izgatna, éhen halna 
meg. Szent Ágoston ezt a hasonlatot oda módosítja, hogyha 
lehetne két teljesen egyforma ember, mégsem következnék 
ebből, hogy azok egyet fognak választani. 

6 Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, 1834.306.1. 
0 Lehrb. d. Psych. §. 362. 
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Manap Leibnitz, Wolf, Herbart és Beneke néze-
tei elavultak ugyan, de a pszichológiai determiniz-
musnak még mindig sok követője van. Mai követői 
e fölfogásnak az akaratot részint lelki, részint élet-
tani elemek összetételének tekintik, úgy hogy a mo-
tívumok között a lelkiek erősebbek s azok befolyása 
alatt cselekszünk. Az összes motívumokat mi nem 
ismerjük s azért azt hisszük, hogy szabadon cselek-
szünk. Ha lelki életünk összes motívumait ismernők, 
látnók, hogy a mi cselekedetünk ezen motívumok 
eredménye. Külpe, Ziehen, Jodl, Jerusalem, Offener, 
Windelband több-kevesebb változással ezt a nézetet 
tanítják. Wundt és követői, G. Willa, Wahle, Sigwart 
ellenben a karakterre helyezik a súlyt, a melyet részint 
szüléinktől (fiziologiai szempont), részint nevelés által 
(lélektani szempont) nyerünk. A karakternek egyéb-
ként végére járni bajos lenne, mert az «aus der To-
talität der Ursachen des Geschehens» ered, tehát egy 
végtelenségi probléma. 

Wundt elméletében a biologiai elem túlnyomóbb, 
mint az előbbieknél, mert a karakterben a fiziologiai 
dispozicióknak ugyancsak nagy szerepük van. 

Mindezek a nézetek determinista irányúak, de 
mások nem is lehetnek. Bár nem esnek a kimon-
dottan materialisták túlzásaiba és az öntudat domi-
náns szerepét elismerik, de mert az az öntudat sem 
más, mint a lelki tények kauzalitásának eredménye, 
az akarat sem lehet más, mint motívumok összege-
Világnézlet harca van itt is és a világnézlet különb-
sége sohasem engedi meg, hogy a nézeteltéréseket 
maradék nélkül eloszlassuk. Az ő világnézletük is 
biologiai és monisztikus. Biologiai és monisztikus, 
mert a lélek metafizikai fogalmát el nem ismerik, 
s alatta a pillanatnyi tudat egységét, a tudati tények 
egy pontban való összefüződését értik. Persze hogyan 
jön létre a tudat, azt empirice meg nem magyaráz-
zák, de hogy valami törvényszerűségnek kell lenni 
a lelki elemek összefüggésében, azt poslulatum gya-
nánt el kell fogadni. Az akarati tények lelki tények, 
tehát szükségkép kauzalitás eredménye. 

Hol van az a pont mégis, a melynél velük érint-
kezhetünk és hogyha monisztikusak nem is vagyunk, 
mégis az ő gondolataik figyelembevétele mellett is 
indeterminizmusunkat relativ értelemben megtart-
hatjuk. Én azt hiszem, hogy a monisztikus determi-
nizmus és a spiritualisztikus indeterminizmus érint-
keznek. Más szóval, lia a mérsékelt biologiai fölfogás 
monizmusát és a mi mérsékelt indeterminizmusunk 
spiritualizmusát elfelejtenők, mi voltaképen egymás-
sal gondolatban találkoznánk. 

Ne is említsünk most vallási okokat, mely sze-
rint akaratunk meggyöngült s ezáltal determinálttá 
lett. Erre ne is gondoljunk. Csak vessük föl a kér-
dést, mondhat juk-e mi, hogy akaratunk motivált? 
Mondhatjuk-e, hogy akár fizikai, akár fiziologiai, akár 
pszichológiai okok hatnak akaratunkra, s azt irá-
nyí t ják? (Leibnitz ezt így fejezte k i : «incliner sans 

nécessitér».) Föltétlenül kell mondanunk, hiszen nem 
is lenne a szónak «akarok» értelme, ha nem lenné-
nek motívumai. Mit «akarok» azonban? Ha azt a 
számtalan dolgot, a melyre akaratom irányul, össze-
foglalni akarom valami általánosabb fogalomban, azt 
mondom, azt akarom, a mi engem létemben és lé-
nyegemben előbbre visz. Még a rosszat is e szem-
pontból akarom. Azt akarom, a minek értéke van 
reám nézve. Az akaratnál tehát értékelünk és az 
értékek az akarat indító okai. 

De csak indító okai ! Mert az indító okokkal 
szemben áll az én 1 Ez az én reánk nézve nemcsak 
a tudat egysége, passziv élmények összefiiződése, de 
cselekvő, ható, kifelé működő én, melynek van indi-
vidualitása és egyéniségét megőrzi érzelmi és értelmi 
m oti vu mokkái, tehát belső okokkal szemben ép úgy, 
mint külső ráhatásokkal szemben. Ez az én a világ-
mindenség egy alkotó része,1 a melynek mása nincs 
több, mert csak egy egyenlő én van. 

E dolgozat írása közben nagyon kerestem Wundt 
egy helyét, a hol azt mondja erről az énről. «A hajót 
nemcsak a víz viszi, de a kormányrúd is irányítja.» 
Ezen az állásponton vagyunk mi igazán. A tenger 
motívummal szemben, az «én» a kormányrúd. Rehmke, 
Natorp, Fonillé, Bergson, Boutroux gondolatai ide 
csúcsosodnak ki. A ki elfogadja az aktiv «én»-t, a 
teremtő «én»-t, annak el kell fogadnia a szabad ént 
is. A választás, az értékelés ezen esetben az akaró én 
által történik. És az ilyen választás ment külső kény-
szertől. Érzelmektől és vágyaktól, vagy a tudatba jövő 
képzetektől sincs föltétlenül kényszerítve. Az akarás 
motivált, de nem determinált ; vannak indokai, de 
kényszer nélkül. Az akarásnak van elegendő oka, 
és nem lehel Windelbanddal azt mondani, hogy az ily 
cselekvésnél hiányzik a princípium rationis sufficien-
lis, mert a «ratio sufficiens», az «elégséges ok» itt a 
cselekvő énnek reális természete. Ennek az énnek 
veleszületett természete, hogy az embernek összes 
fiziologiai és pszichológiai energiáit bizonyos irány-
ban befolyásolja. 

Ezen az alapon bővítjük mi ki az akarat sza-
badságát liberum arbitr iummá is, vagyis hogy egy-
forma értékek között nem marad akaratlan, hanem 
saját spontaneitásából kifolyólag választ. 

Minket végül ezen fölfogásunkban szintén támo-
gat metafizikai fölfogásunk, hogy az az én a lélek-
ben van. De ezen világnézlet nélkül is, csak a spon-
tán énre helyezkedve föntartjuk akaratszabadságunk-
ról szóló nézeteinket, a mint sokan, tényleg ha velünk 
nincsenek is egy világnézleten, hasonló okokból 
szintén vallják azt. 

Mielőtt fejtegetésemet a determinizmus, illetve 
indeterminizmusra vonatkozólag befejezném, két ellen-
vetést óhajtok még legalább röviden érinteni. Több 
is van, jól tudom. De azok a többiek inkább ismer-
tek s dolgozatom nagyon elnyúlnék, lia minden ellen-
vetést külön tárgyalnék, illetve fölsorolnék. 
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A közönséges ember — mondják — azért tartja 
magát szabadnak, mert érzi, hogy szabad. Pedig ez 
az érzelem csal! A hipnotizált ember szabadnak érzi 
magát s mégsem szabad. A közlött képzet mint erős 
motivum hat reá s azt meg is fogja tenni, a mit neki 
parancsolnak. 

Tekintsünk el attól, hogy a hipnotikus esetek a 
pszicho-patologiába tartoznak, mert a lelki élet meg-
zavarásai.1 A lelki zavarok esetén pedig senkisem 
fogja a szabadakaratot hangsúlyozni. A szabadaka-
ratot csak oly esetekben szoktuk föltételezni, ha azok 
céltudatosan mennek végbe. Midőn a cselekvő én 
tudja, mit és miért akar. A szabadság érzésének 
csak ezen esetben van jelentősége. A hipnotikus 
esetekben ezen elemek nem világosak, s a mellett, 
hogy hiányzanak, viszont szerepelnek olyan ténye-
zők, a melyek az akaratot befolyásolják. A hipnózis 
benyúl az ember lelki világába, egyrészt megbénítja 
akaratát, a figyelmét egyoldalúlag erősen leköti bizo-
nyos irányban, másrészt gátolja az apperceptiokat 
és fokozza az érzéki centrumok izgalmasságát. Az az 
irány, a melyet a hipnózisban adunk a médiumnak, 
tovább hat és mint erős késztetés a megfelelő érzel-
mekkel együtt folyton működik. A hipnotizált tehát 
valamely nyomás hatásának átérzése mellett cselek-
szik.2 Persze vannak a kik az egész lelki élet fejlő-
dését, az egész nevelési munkál hipnotikus hatású-
nak tartják, de ezek ép oly túlzók, mint a kik min-
den lángész lelki életét a pszicho-patologiából ma-
gyarázzák meg.3 

Csak még azt jegyzem meg, hogy bizonyos ideg-
bajokkal kapcsolatban az ember oly bűnökről vá-
dolja magát, vagy oly hibák felett érez bánatot, a 
melyeknek ő nem oka s a melyeket önmagának tu-
lajdonít. De ezen betegek nem a mi, hanem az 
orvosok, a pszichiatrák megfigyelése alá tartoznak, 
a kik ezen — mondjuk — «vak» szabadakaratnak 
tudják az okát s azt betegesnek is tartják. Csak 
azután ezen nyilván beteges esetekből az egészsége-
sekre ne vonjanak általános következtetéseket. A mint 
ez tényleg így is van. 

A másik ellenvetést a természetbölcseletből merí-
tik s a spirituális világfölfogásnak szól. Ha a lélek 
irányítja a testet, akkor a materiális világ energiáját 
egy más, természeténél fogva különböző világ ener-
giája gyarapítja s az energia megmaradásának elve 
megdől. 

Ezen ellenvetést el lehetne könnyen ütni. Mond-

1 Lásd : Ach, Über die Willenstätigkeit und das Denken. 
Gotting. 1905. 188—191. 1. Bessmer S. J. Störungen im Seelen-
leben, Freib. 1904. II 1., 2. fejezet. A. Gráfé, Defense du libre 
arbitre contre l 'argument tiré de certains faits hipnotiques. 
Freib. 1898. 

2 Wundt : Grdz. d. phis. Psych. II. 452. 1. és Gr. d. Psych. 
331. 1. 

3 A. Hoche : Moderne Analyse psychischer Erscheinun-
gen. 1907. Jena. 13. 1. 

hatná valaki, ha valamely latens materialtsta állás-
pontra helyezkedik, hogy a fizikai, vagy fiziologiai ener-
giának megfelelő lelki energia nagyságát senki ki nem 
számíthatja, következőleg nem lehet mennyiségileg 
kifejezni, mennyi anyagi energia kell ahhoz, hogy 
egy gondolat, vagy akaratmunkát végbevigyrek. Azt a 
parallelizmust kiszámítani nem lehet.1 

Azt is lehetne mondani, hogy a világ energia-
készletét nem ismerjük s mi csak a materiális ener-
giákkal dolgozunk. Pedig a lélek is csak ebbe a 
világba tartozik, az is a világban levő erőforrás, ha 
már a testtel együtt egy substantialis egységet képez.2 

Azt is mondhatjuk, hogy a lélek nem energiákat 
termel, hanem a már meglevő potenciális energiákat 
cselekvésbe hozza.3 De ha valakinek az lenne a 
kifogása, hogy bennünk csak aktuális energiák van-
nak, úgy a lélek működését úgy fogjuk föl, hogy 
az csak irányt ad az energiának, de új energiát hozzá 
nem ad.4 

Mindezen megoldások egymást kiegészítik s 
könnyen egységbe is foglalhatók. 

Végezetül csak azt a megjegyzést emelem még ki, 
hogy a szabadakarat problémájának megoldása a 
spontaneitással benső kapcsolatban van. S annál 
közelebb érnek nézeteink, mennél világosabban lát-
juk az individuális énnek saját természetéből fakadó, 
saját magát megvalósító tevékenységét. Ez az én pedig 
nem öntudatlan, de tudatos én, mely minden cse-
lekvésének tudatos és elégséges princípiuma.' 

Ilyen aktiv ént azonban a biologiai fölfogás nem 
adhat. Az mindig csak «eredő» marad és nem «te-
remtő» én. Mindig motivált és nem motiváló. A mi 
fölfogásunkban a motívumok szerepelnek, de csak 
motívumok maradnak. Vannak okaink, de azért nem 
leszünk magunk pusztán okozatok, hanem az okok 
fölé helyezkedünk a mi értékelő egyéniségünkkel. 
És i lyenkor mondjuk, hogy akarunk. «Incliner sans 
nécessiter.» Trikál József dr. 

L o n d o n . A vallás és tudomány viszonya. I smere tes 
dolog a nagy angol nemzet val lásossága. Náluk va lóban 
nemcsak egyházi férfiak védelmezik a hit szent ügyét, 
de világiak is, á l l amfér f iak , nevelők, tudósok egyaránt . 
Csak a nemrég lezajlott erkölcsnevelési kongresszus 
vi táira h iva tkozunk , melyen a f ranc ia tanfér f iakka l ellen-
té tben főleg az angol t anügy képviselői emelték ki a 

1 Wundt ezt így fejezi ki : «Aber bei gleich bleibender 
Grösse dieser Energie können die in ihr repräsentirten geisti-
gen Werte und Zwecke von sehr verschiedener Grösse sein». 
Gr. d. Psych. 1902. 395. 1 

2 Busse : Geist und Körper, Seele und Leib. Leipzig, 
nézete ez. Úgyszintén II. Schwartz : Psych, des Willens. 1900. 
375. 1. 

3 Wentscher : Üb. phis, und psych. Kausalität. Leipzig, 
1896. 32-38. 1. 

4 Geyser: Grundlegung d. empir. Psych. 1902. V. 3. §. 
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vallásjótékony hatását a jellem fejlődésére.1 Jelen cikkünk-
ben a hires konzervatív államférfi, Balfour Arthur Jakab, 
a Society of physical research ( te rmészet tani t á rsaság) 
elnökének a vallás és tudomány közötti viszonyról szóló 
beszédjét akarjuk ismertetni, melyet az idei nyáron 
lefolyt pananglikán kongresszus alkalmával mondott. 

Nem először emelte föl tekintélyes szavát a vallás 
védelmében. The foundations of belief (a hit alapjai) 
cimű munkáját, melyet 1895-ben írt, a rákövetkező évben 
még a «Budapesti Szemle» is ismertette. (Concha Győző : 
Egy angol miniszter a keresztény hitről. Budapesti Szemle. 
1896.) 

Apologetikai és természetbölcseleti szempontból 
igen fontosnak tartjuk azon érvelést, melyet Balfour a 
theisztikus világfölfogás igazolására az imént említett 
kongresszuson tartott beszédében kifejtett. 

Saját életem folyamán — ezek a szavai — nagy 
változást láttam végbemenni az emberiség gondolkozó 
részében e tárgyat (a hit és tudás viszonyát) illetőleg. 
Emlékszem rá, hogy egy egész iskola azt tartotta, hogy 
lényeges összeütközés van a vallásos és a tudományos 
világnézet között — hogy egyik oldalon áll a naturaliz-
mus, melyet el kell fogadni, vagy el kell vetni, a natu-
ralizmus vagyis a tudományos világnézet, mert e két 
nagyon különböző dolgot az említett iskola azonosította, 
a másik oldalon áll az a világnézet, melyet vallásosnak 
nevezhetünk. 

Az említett iskola liivei azt képzelték, hogy míg a 
tudomány tapasztaláson és indukción alapul, addig a 
vallás egy oly folyamatnak kihaló fázisa, melynek kez-
detei az emberiség régi és vad babonái között vesznek 
el. Föltételezték továbbá azt is, hogy míg egyes hivő 
intelligens emberek kompromisszumot kötöttek a tudo-
mány újabb tanítása és a módosított vallás között, 
melyről azt hitték, hogy védelmezhetik, föltételezték, 
mondom, hogy minden ilyen kompromisszum sorsa 
korai pusztulás, hogy a tudomány szférája emészti a 
vallás szféráját, valamint az óceán kikezdi a tenger-
partot s fokonkint kivájja azt s bár itt-ott lehet védő-
falat emelni, az eredmény mégis kikerülhetetlen és előre-
látható az eredmény, a mely tudniillik arra kényszerít 
bennünket, hogy az univerzumot, a melynek az ember 
ideig-óráig élő lakója, mint okok és hatások merőben 
mechanikus egészét tekintsük, melynek sem eszes terem-
tője, sem erkölcsi rendeltetése nincs s a mely semmi-
féle céllal nem bír. 

A mi engem illet, azt hiszem, hogy ez a nézet, akár-
mennyire el legyen is terjedve még most is hazánkfiai 
némely része között, nem az, a mely akár a bölcselők, 
akár más tudósok között teret nyerne, hanem, hogy az 
elavult nézet és a múlthoz tartozik. A kérdés, melyet 
önök elé óhajtok terjeszteni, a következő : a tudomány 
haladása könnyebbé tette-e hitünket a világ eszes és 
jóságos teremtőjében, vagy pedig egészen fölöslegessé 
tette, olyanná, mely semmi észszerű vagy filozoíiai ala-

1 Csak úgy per tangentera eml í tem, hogy az angol k incstár 
kancel lárja (chancel lar of the Exchepuer) Lloyd George szeptember-
ben Carnarnonban (Walesben) tartott beszédében a többi között 
e l i té löleg ny i la tkozot t arról, hogy a kont inensen a müve i t férfivilág 
nagy része n e m jár t emplomba . A val lás az emberi é let alapvető, 
főbenjáró igényei t elégíti ki. H u m a n nature — úgymond — in i t s 
e s sence is the s a m e in every age and in every d ispensat ion , and 
re l ig ion provides for the fundamenta l needs of h u m a n life. 

pon nem nyugszik. Azt hiszem, a haladás oly irányban 
történt, a minőt mindnyájan óhajtunk itt e nagy terem-
ben. (A londoni Albert Hall.) Nézzük csak a régi teleoló-
giai érvet, mely főleg azon tényen alapult, hogy az 
anyagi természetben rend van, egyöntetűség, annak a 
jelét viseli magán, hogy a mint Maxwell mondta az 
atomról, készíttetett, egy formából lett öntve. 

Az érv igaz ereje azonban azon összeillésen alapult, 
a melyet eg3'részt az ember és az állatok, másrészt a 
mechanikus világ között tapasztalhatni, a melyben azok 
laknak. A vallásos bölcs azt mondta: «Föl lehet-e téte-
lezni, hogy az állatok oly szerencsésen illenének bele 
környezetűkbe (would he so happily adapted their sur-
roundings), hanem eszes teremtő alkotta volna azokat?» 
Az érv rendkívül erősnek látszott, azonban később jött 
a természetes kiválasztás, Darwin tana, mely rámutatott 
arra, hogy mind e csodálatos alkalmazkodást, össze-
illést ki lehet magyarázni az élő szervezet és környezete 
közötti cselekvésből s hogy a mit szándéknak, tervnek 
tulajdonítottak, abban semmi sincs, a mi cél-ok termé-
szetével bírna, hanem az az élő szervezet és a környezet 
közötti kölcsönös működés eredménye. E fölfedezés nagy 
fájdalmat és mély zavart idézett elő azok lelkében, a kik 
azt hallották, hogy a tudomány fölfedezései összeférhe-
tetlenek a vallás alapigazságaival. Ezen nem is csodál-
kozom, mert azt hiszem, hogy a régi célszerűségi érv, 
ha nem is merném mondani, hogy értéktelenné lett, 
mindenesetre sokat vesztett erejéből az új élettani, 
biologiai fölfedezések következtében. 

Ámde van egy dolog, melyet ez a kritika teljesen 
érintetlenül hagy és ez az ész létezése. Mert, ha tisztán 
naturalisztikus szempontból tekintjük a világegyetemet, 
mi akkor az ész? Az ész ebben az esetben nem egyéb, 
mint egyike azon expedienseknek, a melyeket a termé-
szet vakon alkalmazott, hogy az élő szervezetek valamivel 
jobban alkalmazkodjanak a környezethez, a melyben 
születtek. Ez az egyetlen magyarázat, melyet a natura-
lisztikus világnézet adhat a homo sapiens létezéséről a 
földön. Ez pedig elégtelen ok s elégtelensége nyilván-
való, annak kell lennie a tudomány embere előtt, még 
pedig azért, mert ha az ész tényleg nem egyéb, mint 
olyan esztelen és mechanikus okok terméke, melyek 
határtalan múltba mennek vissza s határtalan jövőbe 
érnek előre s esetleg e végtelen láncolat folyamán, a világ-
egyetem történetében néhány mozzanatra néhány egyedet 
alkotnak, melyek képesek megérteni a világot, melyben 
élnek : minő bizalmat helyezhetünk az észbe, ha egyéfccélra 
szeretnők használni azt, mint az élet vagy fajföntartás, 
melyre tudniillik ez elmélet szerint létrejött? 

Nap-nap után újabb tudományos fölfedezés visz 
bennünket mind egyre távolabb azon kis világtól, a mely-
ben hiszünk s arra tanít minket, hogy új, más fogal-
mat alkossunk az anyagi környezetről, a melyben élünk, 
úgy hogy a tapasztalat, mellyel mi napi életünket igaz-
gatjuk, a tudomány szemében a legdurvább szimboliz-
musa a valóságnak. Bizhatunk-e az észben, vagy el kell 
azt vetnünk? Ha elvetjük, a tudomány épülete omlik 
össze az ésszel együtt, a mely azt alkotja. Ha ellenben 
a másik alternatívát fogadjuk el s azt mondjuk, hogy 
mi egyéni birtokosai vagyunk olyan erőknek, melyek 
messze túlmennek azon célokon, melyekért az ész létre-
jött, ha erkölcsi lényeknek tekintjük magunkat, melyek 
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megér t ik az ésszerű világot, a k k o r ké rdem, h ihe t jük -e , 
hogj ' az ész nem egyéb, min t pusz tán m e c h a n i k u s erők, 
összeálló gázok, világot képező, ismeret len kombinác iók , 
o rgan ikus részecskék, eddig nem is á lmodo t t fo lyamatú 
teremtés , olyan élet a lkotása , a mely a l ac sonyabb és 
esztelen szervezeteken át fölküzdi magá t az ész létre-
hozásáig, mely viszont m a m á r a legtávolabb csil lagokig 
e lé r? Ez olyan következtetés, a mely teljességgel lehe-
tetlen, az ellenkező el lenben az, a melyhez beleegyezésü-
ket ké rem s a mely felé a t u d o m á n y , a bölcselet m i n d -
i n k á b b késztet b e n n ü n k e t , olyan apologet iká já t a lkotva 
a the isz t ikus és val lásos vi lágfölfogásnak, a milyenről 
eddig, nem i smerve eléggé az anyagi világegyetemet, 
n e m is á l m o d t u n k . Megkisérlet tem, ha röviden és töké-
letlenül is, kegyelek elé adn i egy nem könnyen ér thető 
érvet, hogy oly következtetéshez j u s s u n k , a mely okvet-
lenül szükséges ar ra , hogy a reményte len pessz imizmust 
k ike rü l jük . A m a g a m részéről nem vagyok képes el-
képzelni az ember i t á r sada lma t á l l andóan megfosztva a 
val lásos elemtől.1 

Igy szólt az angol miniszter . Nem á l lha t juk meg, 
hogy Bal four magas röp tű érvelése u lán ne idézzük egy 
m a g y a r á l l amfé l f iú szavait, Eötvös József báróét , ki köz-
t u d o m á s szerint Gondola ta i -ban erősen t á m a d j a a m a -
ter ia l izmust s az olyan t e rmésze t t udományosnak neve-
zett fölfogást, a mely a val lásról t udn i sem akar . A ján lha t -
j u k a többi között szabadgondolkozóink ( m i n ő gúny) 
figyelmébe is. «Sem azon t u d o m á n y o s a lhe i smusban , 
mely a melaphys ica i speculat io eredménye, sem azon 
közönyösségben, mely nemcsak n a p j a i n k b a n , de mind ig 
létezett, s emmi meglepőt nem látok. De hogy va lak inek 
hitét a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n tett h a l a d á s inga tha t j a 
meg, ezt érteni teljességgel nem t u d o m . Vagy e világ 
kevésbé nagy-e, mió ta az egyes ködfo l tokban , melyeket 
a csil lagok közöt t észreveszünk, egész vi lágrendszereket 
i s m e r ü n k föl ; avagy éle tünk vál t-e kevésbé bámula tos sá , 
mióta a mik roszkóp m e g m u t a t j a , hogy azon lényeken 
kívül , melyeket eddig i smer tünk , az élő és érező t e r e m t m é -
nyeknek egy véghetet len sora létezik ; vagy ta lán a nagy 
mindenség csodála tos r end je s ember i sz ivünk még cso-
dá la tosabb ellentétei megtbgha tóbbak-e , mió ta a t e rmé-
szet egyes törvényei t j o b b a n i s m e r j ü k s a világ nagy s 
kicsiny dolgainak kapcso la ta valamivel v i lágosabb lett 
e lő t tünk ? T ö b b és t öbb okot ta lá lunk, mely b a m u l a t r a 
ragad és s emmi t , mi e dolgok keletkezését megmagyaráz -
hatná.» «Minden lépés, melyet a t e rmésze t tudományok 
körében teszünk, csak azon t á rgyak számát szaporí t ja , 
me lyeknek első oká t nem i s m e r j ü k s a b á m u l a t o s h a r -
mónia , me lyben az egész áll s melyet épen h a l a d á s u n k 
u tán t i sz tábban lá tunk , csak azon bámula to t emelheti , 
mellyel e m i n d e n s é g te remtője előtt meghaj tunk .» 2 

Némethi] Gyula dr. 

roda- A p é c s i N o t r e D a m e n ő z á r d a é s i s k o l á i . T ö r -
- m téneti és leiró ismerte tés . Alap í t t a tásának 60. évforduló ja 

a lka lmábó l közzéteszi a pécsi Notre Dame nőzárda . 
I r t a : Szentkirályi István. Pécs 1908. VIII. és 245 oldal , 
nagy nyolcadré t . 

1 Mr. Balfour on religion and science. Public Opinion. June 
26. 1908. 

2 Eötvös : Gondolatok. Hit és vallás. 

Egy emlékkő az u tóko rnak , m i n e k ü n k is m á r , mer t 
r eánk nézve is m á r tör ténet i k u t a t á s tá rgya az az idő, 
a melybe a c ímben megnevezett intézet a lapí tása és 
első tevékenysége visszanyúl ik . 

Az ünnepélyes fogada lmakka l és pápa i k lauzuráva l 
b í ró női szerzetes rendeket h a z á n k b a n II. József óta, 
a ki a zo k n ak l egmagyarabb ágát : a k lar isszák rendjé t , 
megszünte t te , m á r csak az Orsolyaszüzek (Nagy-Szombat , 
Győr, Nagy-Szeben, Sopron , Nagy-Várad) , a Notre D a m e 
kanon i s szák (Pozsonyban 1743. óta) és az Erzsébet -
apácák (Pozsonyban 1744. óta, Budán 1785. óta) képvi-
selték. Csakis u j a b b időben telepedtek le h a z á n k b a n a 
k á r m e l i t a n ő k (Bánfa lva 1892.) és a domin i canák . 

A pozsonyi házba a regensburgi ház bocsá to t ta az 
első zárdanőket , a pécsi z á rdának pedig a pozsonyi ház 
volt anyaháza , a honné t Scitovszky p r í m á s 1851. évben 
telepítette őket be az 1847-től 1851. évig (az 1848. ese-
mények okozta megszakí tás mia t t húzódó) építés alat t 
álló ú j kolos torba . Az apácák bevezetését az akko r i 
bécsi apostoli nunc iu s Viale-Prelá apostoli n u n c i u s je-
lenlétében Scitovszky J á n o s hercegpr ímás , a pécsi p ü s -
pökség admin i sz t r á to ra , t a r to t ta meg nagy ünnepé lyes -
ségek kíséretében 1851. jú l ius 2-án. Érdekes megjegyezni , 
hogy az ú j apácák (5 kar tes tvér , 2 ú jonc , 3 jelölt és 
2 laica) le lki igazgatójuk : Cherr ier Miklós pozsonyi 
k a n o n o k vezetése alatt u taz tak el j ú n i u s 30-án Pozsony-
ból Pes t re h a j ó n , m a j d innen m á s n a p ismét h a j ó n Mo-
hács ra , végre i nnen kocsin Pécsre, a hol a város népe 
u j jongó ö r ö m m e l fogadta őket. 

A pozsonyi és pécsi Notre Dame apácák, m i n t ü n n e -
pélyes fogada lmat tevő apácák , kü lönböznek a szintén 
Notre Dame- ró l nevezett szegény iskolástes tvérektől (a 
kalocsai, csanádi , várad i egyházmegyékben) , k ik csak 
egyszerű fogada lmaka t tesznek. 

A pécsi ú j nőzá rda iskolái 1851. évben nyí l tak 
m e g : a belső elemi iskola, egy belső továbbképző iskola 
(felső leányiskola) és a külső elemi iskola . Az akkor i 
poli t ikai viszonyok és a ko r felfogása okozták , hogy 
eleinte a néme t nyelv szerepel, m in t tan í tás i nyelv (a 
belsőben a f r anc ia is), de a h a t v a n a s évek óta a m a -
gyar nyelv lép előtérbe és há t t é rbe szorul a német nyelv, 
míg ma az összes i sko lákban m a g y a r a taní tás i nyelv. 

Kul túrpol i t ika i tek in te tben érdekes perspekt ívát nyú j t 
ezen iskolák fejlődési tör ténete . 

1851. évben Pécs sz. kir . vá rosnak csak kétosztályú 
leányiskolá ja volt , a melyet a kü lváros i leányok és ezek 
is gyér s z á m b a n lá togat tak (az úri csa ládok leányai ké t 
magán i sko l ában kap t ak kiképzést) . Ezen leányiskolá t is 
a város az apáca iskola összes (I—IV.) osz tá lyainak meg-
nyi tása u tán 1852-ben beszün te t t e ; ettől fogva tehát az 
egész vá ros l eányi f júsága részére (a m a g á n i sko lákon 
kívül) csak az apácaiskola szolgált. A lakosság szapo-
rodásával a város előbb a k ü lv á ro so k b an (a 80-as évek-
ben), m a j d a be lvárosban is állít elemi iskolát (a 90-es 
években) , de ez u tóbb i t megelőzőleg a 80-as évek végén 
állított a város községi polgári leányiskolát , a mi azu tán 
a zárda i iskola egyházi főhatóságát is a 30 év előtti 
szük kere tnek bővítésére sa rka l ta és így jöt t létre 1890. 
évben a zárdai polgári leányiskola, m a j d ezen m á s o d -
virágzás állal teremtet t fel lendülés természetes t ovább-
fej lődéseként : a ka th . tan í tónőképzőintéze t (1895. óta) 
és a ka th . felsőbb leányiskola (1907. óta). Ez u tóbb i két 
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intézettel a zá rda ta lán örök időkre eléje vágott a város 
vagy az á l lam által felál l í tandó ilyen in téze teknek, vagyis 
biztosí tot ta Pécs város l e ány i f j ú ságának kath . nevelteté-
sét egész fel az egyetem e lőcsarnokáig : a leánygim-
náziumig . 

Ezen távla tból nézve az i smer te te t t m u n k á t , d o m -
borod ik ki a n n a k kul túr tör téne t i és ku l tú rpo l i t ika i 
érdekessége, mely a helyi h is tór ia szúk keretein túl is 
figyelmet érdemel . 

Épen ezért a közzétevő nőzá rda a szépen i l lusztrált 
m ű közrebocsátásával , a szorga lmas szerkesztő : Szent-
királyi I s tván theologiai t a n á r pedig a tör ténet i anyag-
nak levél tárakból és nyomta to l t művekből , szövegekből 
( sű rűen idézi a «Religio» régi évfolyamai t is) szorgalmas 
összegyűjtésével és gördü lékeny elbeszélésével, va lamin t 
a zárda i és tanügyi s tat iszt ikai a d a t o k n a k (leíró rész) 
e lőadásával és az intézet beléletének rövid ecsetelésével, 
igen hasznos szolgálatot tettek a haza i nevelésügynek, 
de a kath . egyháznak is, mer t e m ű megcáfo lha ta t lan 
u j a b b bizonyí ték a r ra nézve, hogy a nemzet i k u l t u r a 
h a z á n k b a n épen a szerze tesrendekben és n e m kis rész-
ben (t. i. a leánynevelésben, sőt épen itt úgyszólván 
kizárólag) a m a anny iszor ócsárol t szerzetesnőkben t isz-
telheti alapvetőit . E m u n k a tehát megérdemel t babé r 
azon derék zárdaszüzek h o m l o k á r a , kiket az utca sa rá -
val dobál meg és tét lenségről vádol meg a XX. század 
lézengő, «sétáló» m u n k á s h a d a akkor , m iko r azok a 
je len és a jövő női t á r s ada lom sz íne- javának nevelésére 
á ldozatul hozzák i f j ú ságuka t , egész életöket. 

Helyreigazításul felemlí tem, hogy a Notre D a m e 
nöszerzetet az 1764—5. évi 43. tö rvényc ikkben recipiál ta 
a m a g y a r országgyűlés (h ivatkozással e szerzetesnőknek 
Mária Terézia általi betelepítésére), n e m pedig, m i n t 
szerző i r ja , az 1762. évi 45. t .-cikk (1762-ben n e m is 
volt országgyűlés). 

A m ű n e k olvasását a j á n l o m a tanüggyel foglalko-
zók vagy az i rán t é rdek lődőknek figyelmébe. 

Hanuy Ferenc dr. 

Ő. G . A z ú j S y l l a b u s . (A. «Budapesti Szemle» 
október i füzetében) . 

IV. O. G. tehát megmagyaráz ta n e k ü n k , hogy az 
egyház tani , fegyelmi s mindenfé le romlása a sok előző 
jó le lkű r e f o r m á t o r (pl. Lu the r stb.) u t án hogyan szülte 
önkén t a m a i ú. n. modern i s t áka t . Az egyház á tka sze-
r in te a jezsui ták és a scholast ica . Et től aka r t ák az egy-
házat megszabadí tan i a modern i s t ák . «A phi losophiai tö-
rekvéseket ú j életre a k a r t á k kelteni Kan t és a psycholo-
g i smus segítségével . . . r á u n t a k a szalmacsépelő scho-
las t icára s vol tak b á t r a k az evolutio gondola táva l is 
előállani s ezt a lka lmazn i az egyház tör ténetére , a dog-
m á k fejlődésére. Ezzel is — ú g y m o n d — póru l j á r t ak , 
mer t az olasz theologia (ezt nyagga t j a fo ly ton!) a b b a n 
a h a m i s és nevetséges föl tevésben él, hogy a katholiciz-
m u s épen úgy állott készen az első században , m i n t a 
mi lyen a XX. század elején, a mi re azu tán rá lehet 
húzn i a t r ad i t ionak és a depos i tum lideinek r u g a l m a s 
ta r tá lyá t . (Ugyan melyik olasz theologus m o n d j a ezt?)» 

Ime a mode rn i s t ák egyik a laptörekvése Ő. G. sze-
r i n t : szent T a m á s helyébe (ez jelenti a scholas t icát ) 
Kanto t beállí tani a theologiába. Hogy micsoda radikál is 
felforgatást je lent ez, kivál t a keresztény, magá t kinyi-

latkoztatottnak t a r tó val lás s zempon t j ábó l nézve, csak 
az t u d j a igazán mérlegelni , a ki azt a két u ra t (szent 
T a m á s t és Kanto t ) a l aposan ismeri . Nem t u d o m O. G. 
közelebbről i smeri -e a k á r az egyiket, a k á r a más ika t , 
mer t ez m a g y a r fejnek k e m é n y dolog ; de egyet úgy 
lá tom a mode rn i s t ák törekvésében csakugyan jól fel-
ismert , a mié r t őket dicsérni n e m lehet, a m a szándé-
k u k a t t. i., mely szerint : «a ka tho l i c i zmusnak még m a is 
van bőven anny i divinuma, a melyet m á r mos t föl kell 
adnia». A modern i s t ák igenis Kanto t állítva be aquinói 
T a m á s helyébe a theologiába, a d iv inumot , az isteni 
elemet t á m a d j á k , egy szóval ennek a va l lásnak istenileg 
kinyi la tkoztatot t jellegét a k a r j á k megszünte tn i s a val-
lási fej lődést a szív valamelyes homá lyos sej téseiben 
ind í t j ák meg az értelem hát térbeszor í tásával . Mindezt 
bőven tárgyalva o lvasha t j a a mode rn i zmus ró l szóló 
m ű v e m b e n . 

Hát ké rem, ezek igazán n e m jó le lkű r e fo rmá to rok , 
h a n e m a szó teljes é r te lmében vett des t ruc torok , a kik 
a kereszténységtől az ellenséges korsze l lemmel való k i -
békülés c ímén n e m kevesebbet k ívánnak , m i n t hogy 
m o n d j o n le önmagáró l , t agad ja meg mindaz t , a mi őt 
keresztényivé teszi. Ha mégis ezeket nevezi O. G. a 
kereszténység jó ba rá t a inak , a k k o r ad jon számot ar ró l , 
hogy t u l a j d o n k é p hogyan néz ki a kereszténység ellensége ? 

Kü lönben pedig a mode rn i s t ák filozófiai k i indulás i 
p o n t j á n a k helyes megjelölésén kívül a többi m i n d hamis , 
a mi t a b b a n a p o n t b a n d icsére tükre s a ka th . theologia 
megszólására m o n d ; hogy «voltak bá t r ak az evolutió 
gondola tával előállani s ezt a lka lmazni az egyház tör té-
netére, a dogmák fejlődésére», va lamin t alább, hogy «az 
evolut iót m á r N e w m a n n b i b o r n o k vette észre az egyház 
és a d o g m á k fej lődésében» s ezzel szemben, hogy «az 
olasz theologia a b b a n a h a m i s és nevetséges föl tevésben 
él, hogy a ka tho l ic izmus épen úgy állott készen az első 
században , m i n t a mi lyen a XX. század elején». 

Az egyik áll í tása ép oly hamis , m i n t a más ik s a 
kérdésben való teljes ava ta t l anságára m u t a t . Először 
kü lönbsége t kell t enni N e w m a n n és a mode rn i s t ák 
(Loisy, Tyrell stb.) közöt t (a lapos tá jékozta tás t ta lál a 
kérdésben Pesch : Theologische Zei t f ragen IV. 1908. 77, 
274 s k. 1.). 

Másodszor az evolúció gondola tá t a theologiában 
fejtegetve s a d o g m á k fejlődésére a lka lmazva talál juk 
m á r az V. századi leríni Vince «Commoni to r iumában» . 
Nem kellett tehát ezt a gondola to t sem feltalálni, sem 
bevinni a theologiába, olyan régi az, min t m a g a a kath . 
theologia. A mode rn i s t ák részén csak egy új mozzana t 
észlelhető, hogy t. i. az evolúció szónak régi j ó ér telmét 
meghamis í to t t ák , vagy h a j o b b a n tetszik, régi j ó értel-
mét e lhagyták s a da rwin i fejlődés eszméjét csempész-
ték a szó alá s ál tala a theologiába. 

Hát tisztelt O. G. ezzel a csalal intasággal vol tak 
bá t r ak a mode rn i s t ák előállani s i lyen m ó d o n fejtegetni 
aztán az egyház tör téneté t s a d o g m á k fejlődését. Az 
egyszerű leányzóra rá akasz to t ták a pár is i d á m a kosz-
tümjé t , mely n e m jól illik rá ja , mivel természetével s 
nevelésével ellenkezik. E lhagy ták a leríni Vince által 
megjelölt fej lődés ú t já t , ennélfogva dena tura l izá ln i s 
n e m fejleszteni a k a r t á k a kereszténységet . A min t viszont 
n e m találkozik oly sült fejű theologus , legföllebb O. G. 
f an táz iá jában , a ki va laha állí totta volna, hogy a ka tho -
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l ic izmus épen úgy állott készen az első században , m i n t 
a mi lyen a XX. század elején. 

Ha tehát azok a jezsui ták ilyen «modern» művele-
teknek a t ámadó i (ugyan olvassa el pl . Pesch jezsui ta 
imént idézett müvé t s be kell val lania , hogy nagyon 
okos emberek !) s h a a scliolastica (melyet O. G. igazán 
nem i smer , kijelentései szerint sej te lme s incs ró la ! ) 
ilyen m a n n ő v e r e k k e l n e m egyeztethető össze, a k k o r 
nyi lvánvaló , hogy n e m a kath . egyház és kereszténység 
r o m l á s á n a k , h a n e m ellenkezőleg, épségben m a r a d á s á n a k 
eszközlői. Nem gyalázásra, h a n e m ellenkezőleg dicsé-
retre mél tók . 

De abból egyúttal , a mit 0 . G. imén t bemuta to t t 
ismertetése szerint a mode rn i s t ák tervelnek, az is kö -
vetkezik, hogy az a X. Pius-féle «Lamentabil i» dec re tum 
(ez az új Syl labus) még sem lehet o lyan világraszóló 
oktondiság, a m i n ő n e k az író szeretné fe l tünte tni olvasói 
előtt. Én a kereszténység véde lmének t a r tom s m á r 
mos t , lia ezt teszi a pápa, engedje meg O. G., a k k o r az 
a pápa csak kötelességét teljesíti s ezzel tiszteletre érde-
messé teszi magá t m i n d e n a hűséget hono rá ln i t udó 
ember előtt. 

L á t j u k végre az egészből, mely tavon evez a tisztelt 
O. G. s egyúttal ér tékelni t u d j u k fejtegetésének folytató-
lagos részét is, mely nagy h a n g o n hirdet i , hogy abból 
a kereszténységben foglalt «divinumbôl» mi t és hogyan 
igyekeznek k idobn i a modern i s t ák . Félreértés kikerülése 
cél jából megjegyzem, hogy nem a b b a n áll a modern i s t ák 
ron tó művelete, mivel kr i t ikát gyakoro lnak , m i u t á n ez 
látszik nagyban emelni é r téküket O. G. szemében. Ha 
ebben va lami új é rdemet lát részükön, nagyon téved s 
ez is m u t a t j a j á r a t l anságá t a ka th . theologiai i roda lom-
ban. Még Loisynak nevét se ha l lo t tuk , m i d ő n megje len-
tek pl. De-Smedl egyháztör ténet i értekezései vagy 
Hume laue r b ib l ikus k o m m e n t á r a i . Ezekben , pedig m i n d -
két í ró jezsui ta , oly szigorú és boncoló kr i t iká t t a lá lunk , 
min t a k á r Karácsonyi J á n o s n a k «Szent Is tván oklevelei-
ben». Egyál ta lán nekem az a b e n y o m á s o m , hogy a 
theologusok mindig sz igorúbb kr i t ikusok , m i n t a világi 
tudósok, mer t azok a világért se fogadnák el b izonyí-
t éknak az o lyan ál l í tásokat , min t a m inőkke l itt a l ább 
egy m á s i k c ikkemben , Gorkáról szóló fej tegetéseimben 
ta lá lkozunk. 

A modern i s t ák tévedése tehát a l a p j á b a n n e m a 
kr i t ika a lka lmazásában , h a n e m a d i v i n u m o k n a k k i h a j i -
gá lásában, a Kant-féle filozófia követésében s a keresz-
ténységre való a lka lmazásában áll. 

Természettudományi levelek• <xx.> 
Kedves Barátom ! Utolsó levelemben már futólag 

megemlékeztem arról a módszertani hibáról, melyet 
a haeckelisták az ősember természetének vizsgálatá-
nál elkövetnek. Ez a hiba nyilván mutatja, hogy nem 
őszintén keresik az igazságot, hanem a szisztémát 
hajszolják. A leletek t. i. mindig két részből álla-
nak, emberi csontmaradványokból és a csonttöredé-
kek mellett elfekvő kő- és csonteszközökből, vegyesen 
keverve állati csontmaradványokkal. Főbb leleteink, 
melyekre előző levelemben hivatkoztam, mind ilyenek, 
sőt visszafelé a harmadkorszakba haladva csupán 

csak kőszerszámokat találtak emberi csontmaradvá-
nyok nélkül, melyek a harmadkorbeli , tehát mai 
ismereteink szerint a legősibb ember nyomainak 
tekintendők. 

Már most míg tudvalevőleg minden vizsgálódá-
sunknál úgy j á runk el mi emberek, hogy a jobban 
ismertből következtetünk a kevésbé ismertre, a kétsé-
gesre s ily módon igyekszünk a kérdést megoldani : 
a leleteknél az ember állati származásának vitatói 
megfordítják a sorrendet s a bizonytalan csonttöre-
dékekből, melyeken sohasem tudnak megegyezni, a 
kétségtelenül eszes lény munkájának tekinthető szer-
számokra is ráfogják, hogy azok nem fajunk alko-
tásai, hanem valami átmeneti, se emberi, se állati 
lény művei. Tehát a vitatott tárgy alapján elhomá-
lyosítják még a világosat, a bizonyosat is : a szerszámo-
kat. Ilyen művelettel kerül elő a Gorka maitól lénye-
gesen különböző ősembere is. 

Hát kérem, az ilyen eljárást tudományosnak ne-
vezni nem szabad ; ez lehet önámítás, lehet mások 
ámítása, de ellenkezik a józan ész követelte legprimi-
tívebb eljárással, melyet minden műveletünkben köve-
tünk. Azok a kő- és csontszerszámok kétségtelenül 
mutatják, kié lehettek a bizonytalan csontok; állat 
nem farag eszközöket. Ebből is láthatja, barátom, 
hogy nem valami elfogultságból ellenkezem az em-
berre alkalmazott származástannal, de ellenkezem, 
mivel bizonyításában szinte tudatosan elkövetve el-
fogadhatatlan hibákat, hiányokat látok, nevezetesen 
a palaeontologia adatainak a kezelésében. Nem ismer-
hetem el tehát igaznak, a mit Gorka hangoztat, 
hogy «az ember alacsony származását támogatja a 
palaeontologia» (74. 1), mikor azt semmivel bizonyítva 
nem találom, sőt az ellenkezője annyira nyilvánvaló 
előttem. 

Ue tovább megyek. Gorkának egyenesen szemre-
hányást kell tennem eljárásáért, ki, úgy látom, ada-
tainak mesterséges összeállításával holmi nem gon-
dolkozó olvasókra számított. Igazán maszkírozva kezeli 
az adatokat olyanformán, hogy az ősember ú. n. 
szervezeti eltéréseinek mutogatásánál folyton a cson-
tokra fekteti a fősúlyt, a bizonytalan anyagra ; a szer-
számokról is megemlékezik ugyan, de teljesen elhall-
gatja, hogy ezekből kellene tulajdonkép a csontok 
birtokosának a minéműségére következtetni. Tehát 
nem magyarázza bele, mint mások, a szerszámokba 
készítőiknek állati voltát, attól tartózkodik; de mu-
lasztást követ el az által, hogy nem vonja le a szer-
számokból a szükségkép levonandó következtetést. 
Azt mondtam, hogy így eljárva, nem gondolkozó 
olvasókra számított, mivel a csontokból vont követ-
keztetését, az alacsony származású embert, egye-
nesen meg lehet cáfolni azzal, a mit ő maga a leg-
régibb szerszámokról mond. 

Beszélve ugyanis a legrégiebbeknek tartott, a 
tertiär-korba visszanyúló szerszámokról, melyek mel-
lett azonban eddig csontot még nem találtak, meg-
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emlékezik a francia Mortille! fejtegetéséről, ki azokat 
a szerszámokat az ember és majom közti közbülső 
lénynek tulajdonította, ezt í r j a : «Meg kell jegyez-
nem — így ír — bogy Mortillet fölfogása szerint 
ezeket az eszközöket nem az ember készítette volna, 
hanem oly köztes lény, a mely az emberszabású 
majmok és az ember között állt. Eltekintve — mondja 
erre — Mortillet fölfogásának bebizonyithatatlan-
ságától, azt a kétségtelenül értelmes lényt, a melyik 
már célszerű eszközöket, szerszámokat készített magá-
nak, föltétlenül embernek kell tartanunk. Persze 
ennek az embernek a testéről semmit se tudunk, 
mert csontjának egyetlen morzsája sem maradt reánk. 
Talán a jövő kutatásai szerencsésebbek lesznek s 
bevilágítanak oda is, a hol mi csak tapogatózva 
sejtjük a valót.» (74. 1.) 

Tessék ezt figyelmesen elolvasni s nézni, hogy 
ugyanaz a Gorka az ezen tertiar-kornál későbbi réte-
gekből való neandervölgyi emberben s a többiekben 
mégis keresi az «alacsony származású» embert, a ki 
szervezetében a maitól lényegesen eltért. 

Hogy lehet ez, ha már az előző rétegekben, a 
tert iär-korban talált szerszámok értelmes készítőjét 
föltétlenül embernek kell tar tanunk? Hát a rákövet-
kezők már nem azok? Hogy hangzik ez össze? Ezért 
mondtam, hogy Gorka, igy forgatva az anyagot, nem 
gondolkozó olvasókra számított. 

Tisztelt Gorka úr, ha már a terliür-korból talált 
szerszámok föltétlenül emberre utalnak, akkor a 
későbbi korú neandervölgyi, engisi, krapinai, jávai 
koponyák igaz emberi voltát is azok a velük talált 
célszerű eszközök mutatják. Olyan emberek voltak 
azok, mint mi vagyunk, nem pedig tőlünk lényege-
sen eltérők, mivel összes tapasztalataink szerint cél-
szerű eszközöket semmi állat, csak a magunkféle 
«homo sapiens» tud készíteni. Miért hallgatta el tehát 
azoknál a későbbi korból való koponyáknál a velük 
talált szerszámok döntő bizonyságát s miért akart 
inkább halucinációknak hódolni? Ez mutat ja aztán 
kézzelfoghatólag, hogy a nagy Virchow nem a szkep-
ticizmusnak hódolt, hanem tisztán látta a dolgot, a 
tényállást, mikor hirdette, hogy az ember állati szár-
mazását a palaeontologia alapján tudományos vív-
mánynak mondani nem szabad s ez mutatja, hogy 
a palaeontologiai kutatások eredménye a mai napig 
csakugyan nem más, mint a mit Rankenál olvasunk: 
«Die ersten Einwanderer Europas standen auf niederer 
Kulturstufe, aber nicht auf der Stufe einer niedrigen 
Rasse.» (Der Mensch. II. 455. 1.) 

A palaeontologiát tehát mai ismereteink szerint 
az emberre alkalmazott származástan mellett bizony-
ságul hivni nem lehet. Ne higyje ennélfogva barátom, 
hogy ismételjem a dolgot, hogy mi, a keresztény 
világnézet vallói, csak a biblia miatt makacskodunk 
a tagadó álláspont mellett és a biblia miatt vetünk 
gáncsot a tudománynak és a tudomány által — mint 
mondani szokás — bebizonyított tételnek, az ember 

állati származásának. Egyáltalában nem, én legalább 
nem. Ellene mondunk azért, mert kutatva arról győ-
ződünk meg, hogy a palaeontologia ilyesmit nem 
bizonyított be, ellenkezőleg, a legszorgosabb kutatás 
után is kénytelen bevallani, hogy a legrégibb nyomok 
is olyan értelmes emberhez vezetnek, ki célszerű 
eszközöket faragott s a mi rendkívül sokat jelent : 
tüzet tudott gyújtani, tűzhelyet készített, mint mi. 
Ellene mondunk továbbá annak a csűrés-csavarás-
nak, azoknak a tudományhoz méltatlan mondva 
csinált állításoknak, melyeket egyes elfogult tudósok 
szélnek eresztenek, minden alap nélkül. Mi az igaz-
ságot keressük s mivel az nem ebben az irányban 
szól, valónak el nem fogadhatjuk. Tessék a tudomá-
nyos módszer szerint bizonyítani és bebizonyítani a 
tételt s mi kész örömest oda állunk melléje, mert 
a tudomány igaz vívmányaival ellenkezni nincs 
okunk. 

Gorkánál is érdekesebb azonban e tekintetben 
Török Aurél dr., ki egész szakszerű tanulmányt írt 
azokról az ősi, kiásott eszközökről, de erről ma jd a 
jövő levelemben. Dudek. 

H. B u d a p e s t . Fejtegetendő kérdésekben nem szenve-
dünk hiányt. Hány egyháztörténeti monografia jelenik meg a 
külföldön, egynek-egynek eredményeit igen élvezetes ki-
dolgozásban lehet összefoglalni. Magyar egyházjogunk sok-sok 
kérdése Péteríiben, Szvorényiban, Prayban feldolgozatlanul 
hever. A modernizmus hány dogmatikai kérdést vetett fel ? 
s igy tovább; csak nézzen körül, kivált a monográfiákban s 
talál tételt akármennyit, szebbnél-szebbet. 

Z. S z é k e s f e h é r v á r . A Kiss György szobrászunk által 
készített Szent Imre-szobor szép, kifejező alkotás. Ajánlandó 
volna, ha más középiskolák is megszereznék kisebb kiadás-
ban, vagy 150 koronányi értékben. Jó nevelő eszköz az ifjú-
ságra nézve, kivált a mai időben : a tiszta élet ideáljának 
szemeik elé való állítása. 

B. P é c s . Szépen fejlődik a felsőbb leányiskola? Tudja, 
a kőltő is azt mondja : kezdj buzgón s már sokra m é n é t . . . 
Az ügy szeretete mindig képes megküzdeni a nehézségekkel. 

II . U n g v á r . Onnan önök felől nincs valami mondani-
valójuk a görög katholikus ügyekben? Rákóczi szegény népé-
nek miféle testi-lelki szükségletei vannak? 

T A R T A L O M . A tekintély alapja. II. Mihalovics Ede 
dr.- tól . — Az ó-szövetségi val lás eredete. II. Wiedermann 
Károly dr . - tól . — Anglia a visszatérés ú t j án . I. Jablonkay 
Gábor S. J.-től. — A legrégibb e v a n g e l i u m - h a r m o n i a II. 
(Vége). Pataky Arnold dr . - tól . — A biologiai világnézlet 
túlzásai . IV. Trikál József dr.-tól. — Egyházi vi lág-
krón ika . Némethy Gyula dr.-tól . — I rodalom. Szent-
királyi : A pécsi Notre Dame nőzá rda és iskolái . Hanuy 
Ferenc dr . - tó l . — O. G. : Az ú j Syllabus. (A «Budapesti 
Szemlé»-ben.) IV. — Te rmésze t t udomány i levelek. XX. 
üudektöl. — Telefon. 

Laptulajdonos é s kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stepharteiim nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-u tea 98. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 
Egész évre... 
Félévre 

f e l e l ő s s z e r k e s z t ő 

K 1 2 - D U D E K J Á N O S dr. 
6 - e g y e t e m i t a n í k 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A zsidó honfoglalás. 
A képviselőház nov. 14-ki üléséhen, a fővárosi 

törvényjavaslathoz szólva, Polónyi Géza megdöb-
bentő képet festett a főváros elzsidósodásáról. Nem 
is gondoltam volna, hogy a minap itt a «Religió»-
ban a «Ne temere» kapcsán írt soraimhoz (594. 1.) 
oly hamar meghallom a szomorú kommentárt . Azt 
í r t am: míg mi katholikusok és protestánsok kölcsö-
nös szemrehányásokkal fecséreljük az időt, egy har -
madik elem örül annak nagyon, az, mely már kisa-
játította a Felvidéket, kisajátította a Balaton vidékét 
is, ki a fővárost is, s a hol fát nem ültetett, most 
már fát «termelni» jár Erdélybe. 

Ez nem felekezeti kérdés, ez nem antiszemita 
kérdés, ez egyszerűen a nem-izraeliták mindenünnen 
való kiszorításának a kérdése. Ez tehát gazdasági, 
társadalmi és faj kérdés, melyet az izraelita polgár-
társak kegyetlen gyorsasággal magok érlelnek és 
hogy napirendre tűzessék, élelmességük tűltengésével 
maguk gondoskodnak róla. 

Népességi számarányuk (vannak 1 milliónyian) 
nem igazolja helyzetüket s a többi népesség arányá-
val szemben nem engedi meg, hogy míg a többiek, a 
nem-izraeliták közül mond juk 10,000-ből alig egy ember 
érvényesül, közülök minden egyes érvényesüljön ; szó-
val hogy ők minden tekintetben domináns e lemmé 
váljanak a 17 millióval szemben. Ennek az országnak 
múltjánál, jelenénél és ethnologikus viszonyainál fogva 
nem lehet zsidó országgá válnia, legfellebb ha azt az 
antiszociális képtelenséget engedjük magunkon meg-
valósulni, hogy 1 millió uralkodjék a 17 millión. 

Ezenkívül figyelembe veendő ama különös és 
szembetűnő hatásuk, hogy mellettök minden más 
elem erkölcsileg és anyagilag pusztul. Tehát egy a 
magyar tradícióval ellenkező elv kezd általuk érvé-
nyesülni, hogy míg t. i. a magyar mindig szívesen 
látta a beköltözőket, a «vendégeket», s módot adott 
rá, hogy azok is megéljenek és jól érezzék mago-
kat : az izraelita polgárok cselekedeteikkel arra töre-
kesznek, hogy csak ők éljenek meg és éljenek jól, s 
azonfelől a velökszületett szerénytelenségüknél fogva, 
amint bármelyikök fölkapaszkodik, mindjár t fölénye-
sen érezteti ezt a nem-izraelita környezetével. 

Csak a vak nem látja ezeket az állapotokat. 
Népességi számarányukhoz nem illő mértékben el-
lepik az iskolákat (melyeket nem ők építettek), vala-
mint a hivatalokat, a közpályákat, különösen az ügy-
védit és orvosit ; ellepik a sajtót, a pénzintézeteket, 
és a fekvő birtoknak aránytalan része is már kezükbe 
került s mindez aránylag rövid időn belül, 1867 óta. 

Ezeket konstatálván, eszemágában sincs ócsá-
rolni őket, mindez nagy életrevalóságukat bizonyítja ; 
maroknyi kisebbség egy óriási többséggel szemben 
csak kiváló tulajdonságok révén ju tha t ilyen hely-
zetbe. A mi történik, a mi hibánk, s hogy is m o n d -
j a m : nem az ő hibájuk, kivéve, hogy sok bennök az 
önzés, nem fáj nekik, ha az ősi birtokos, a gyen-
gébb kaliberű ember elpusztul mellettök. 

A mi hibánk mondom, a mi történik. El kell is-
mernünk, hogy erősebb, szívósabb, törekvőbb és 
élelmesebb faj ők, mint a nem-izraeliták. Ebből az-
után következik az, hogy egyenlő polgárjogok mel-
lett két ilyen népességi zöm nem élhet meg egymás 
mellett, mert az élelmesebb fejére nő a kevésbé 
élelmesnek, amint az már tényleg be is következett 
s a közel jövőben ma jd teljessé fog válni. A kényel-
met szerető, a nem szívesen tanuló, nem számoló, 
nélkülözést és önmegtagadást tűrni nem tudó ma-
gyar néppel szemben ők az ellenkező tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek. 

Mély benyomást tett r ám egy hazai fürdőben 
egy vacsorai jelenet. Az egyik asztalnál letelepedett 
egy izraelita házaspár, j ómódúnak látszott, az asz-
szony csak úgy ragyogott az arany ékszerektől. Néz-
tem őket. Rendeltek vajat retekkel és egy pohár sört, 
melyet közösen ittak meg. Ez volt az egész. A szom-
széd asztalnál ugyanakkor egy hivatalnok-család te-
lepedett le. Büftököt rendeltek és — pezsgőztek. 

A jövő nálunk az izraelitáké, látom. Ez bajokat 
igen, de társadalmi egyensúlyt nem fog teremteni. 
1 millió nem gyakorolhat fölényt 17 millió fölött, 
még az izraeliták által vezetett «Társadalomtudományi 
Társaság» szociológiája szerint sem. 

A bekövetkezendő bajok s esetleges létért való 
küzdelmek békés megelőzésére csak két mód vezet-
het. Vagy a nem-izraeliták is emelkednek az életre-
valóságnak ama fokára, melyet az izraelitákban lá-
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tunk; vagy a jogokban ez utóbbiakra nézve bizonyos 
korlátokat kell megvonni. Mert minden szép elmé-
leten keresztülgázol az élet s a jogegyenlőségnél is 
fontosabb a gyengébb elem, kivált az ősi birtokos 
biztosítása. 

Az utóbbi mód, a jogegyenlőség korlátozása, 
mint midőn pl. az egyetemen rájok nézve bizonyos 
numerus clausust emlegetlek, meglehetősen szokat-
lan s ma, midőn az intézők közül nem egy a zse-
bükben van, alig látszik kereszlülvihetőnek, bár pl. 
a kis Románia ismer e tekintetben bizonyos korlá-
tokat. Gyakorlatinak tehát csak az első mód bizo-
nyul : a nem-izraeliták életrevalóságának fokozása. 
Legyenek tanulékonyak a mi embereink is, munká-
sak és takarékosak; tanuljanak odáig terjeszkedni, 
ameddig kinek-kinek a takarója ér. Legyenek ma-
gánéletükben családiasak s tanuljanak érdeklődni a 
közügyek iránt. Ne utánozzák az izraeliták rossz 
tulajdonságait, hanem kövessék jó tulajdonságaikat. 
Önenergiájuk alapján tanul janak élni. Amint 1848-
ben eltörülték az ősiségi törvényt, mely a családi 
földet elidegeníthetlennek minősítette, a középosztály 
azonnal megingott, önerejéből birtokát megőrizni 
nem tudta, nem értette meg az életmód megváltoz-
tatására s a munkára hivó idő szavát: a zsidóság 
ellenben nemcsak megélt, hanem előbb mint áren-
dás, majd mint birtokos rohamosan meggazdagodott. 

Tanulni, dolgozni, takarékoskodni s minden 
iránt érdeklődni: ez a mentőszere az eddig gyen-
gébb keresztény elemnek. Csak ezzel foglalhatja el 
s biztosíthatja magának a vezető szerepet ebben a 
hazában. Ha azonban eddigi életmódján s szokásain 
még most sem változhat, ha nem tanul az esemé-
ményekből, hanem tovább is léháskodik s élhetet-
lenkedik: a jogegyenlőség mellett rövid idő alatt 
nemcsak a fővárosban, hanem mindenfelé másod-
rendű polgárrá sülyed s a hivatalokat, a közpályá-
kat s a birtokokat és ezzel a vezetést is a feltartóz-
tathatatlanul előretörő, életrevaló zsidóság kezébe 
játssza át. 

Volenti non fit injuria. 

A tekintély alapja. (in.) 
Isten a tekintély alapja. Ha Isten nem oltotta 

volna az emberi természetbe az engedelmesség kö-
telességét, vagyis azt a törvényt, hogy a tekintély-
nek engedelmeskedni kell, akkor semmi alapja sem 
volna ilyetén engedelmesség követelésének, vagy gya-
korlásának, az akarat saját önkényére volna ha-
gyatva, mint az értelem a gondolkodás törvénye nél-
kül. Az igazság azonban változhatatlan, mivel a 
gondolkodás törvényei megingathatlanok ; így a tekin-
tély is állandó, mert tiszteletének törvénye oly vál-
tozhatatlan, mint az emberi természet erkölcsi volta. 
Ha tehát a tekintélyt megokolni akarjuk, Istenből 
kell kiindulnunk, reá kell visszavezetni az ember 

eredetét, mert csak igy válik természetessé a tekin-
tély tisztelete s maga az engedelmesség. Mert ha az 
ember a puszta természetnek szükségképi fejleménye 
volna, akkor szükségszerűségnek lenne alávetve, nem 
volna értelme arra, melynek révén a természeten 
uralkodik s azt bizonyos célra irányítja. Ezzel a 
tannal a tekintély jogosultsága összeférhetetlen, mert 
ilyen körülmények között csak a fizikai erő, erősza-
kos kényszer vagy önzés helyettesíthetné a tekin-
télyt, illetőleg annak tiszteletét. Ha azonban az em-
ber Istentől származik, kinek céljai vannak vele s 
ha az ember elismeri az isteni törvények alá való 
rendeltségét, akkor tiszteli Isten tekintélyét, akkor a 
természetbe oltott törvényekhez ragaszkodik, melyek-
nek egyike azt parancsolja, hogy a tekintélynek 
engedelmeskedni kell. Ellenben, ha az ember ön-
magát állítja Isten helyébe, ha önmagából, mint 
értelmes lényből magyaráz mindent, önállóan és a 
felsőbb normától függetlenül határozza meg a jót, 
szintén kihúzza a tekintély alól a talajt, mert az 
ilyen függetleniléssel összeférhetetlen az engedelmes-
ség. A ki senkitől sem függ, annak senki előtt sem 
kell meghajolnia s ha meghajol, csak külső kény-
szernek enged, vagy önérdekét keresi. Ez azonban 
nem engedelmesség, sem pedig tekintély tisztelete ; a 
tekintély tiszteletre csak akkor tarthat igényt, ha 
magasabb indítékból ered, ilyen pedig csak az Isten, 
mert az emberek, min t ilyenek, egyenlők. 

Milyen ugyanis az ember természete? Az akarat 
követi az értelmet s így csak ennek útján lehet hó-
dolatra birni, ennélfogva a tekintélynek az elmére 
kell hatnia, hogy az akaratot meghajlítsa. Az elmét 
csak az igazság nyeri meg, tehát hogy a tekintély 
előtti meghajlásra indítsa az akaratot, meg kell győ-
ződnie annak igaz voltáról, vagyis azt Ítélnie: itt 
engedelmeskedni kell. Ue mikor Ítélhet így, mikor 
győződik meg az ész a tekintély igaz voltáról? Ha 
valóban valami magasabbat ismer el benne, ha 
emberinél felsőbb akarat kifolyását látja benne, oly 
akaratnak, melynek ő természeténél fogva alá van 
vetve. Ilyen pedig csak az Isten akarata. Csak ez bizto-
sít bizalmat és odaadást, melyek nélkül engedelmes-
ség nem képzelhető. Ezeknek fölkeltésére ugyanis 
mi szükséges? Az a tudat, hogy a tekintély túl nem 
lépi hatalmát és hogy neki engedelmességgel tar-
tozunk. Már most a túlkapás félelme csak úgy oszlik 
el, ha meg vagyunk győződve, hogy a tekintélyt egy 
magasabb hatalom szabályozza; ha azonban nem 
Istentől származik, nincs szabálya, nincs korláta. Az 
engedelmesség kötelessége pedig csak akkor lesz 
világos, ha emberinél magasabb hatalom számára 
kívántatik. Az engedelmességgel ugyanis az ember 
eszét és akaratát hozza áldozatul, ilyen áldozatot 
azonban embernek nem hozhat, nem is hajlandó rá, 
mert vele egyenrangú s igy nem is kívánhatja tőle 
senki. Ha azonban a tekintély Isten akaratát fejezi 
ki, Isten hatalmával parancsol, az ember egészen 
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természetesnek találja a teljes odaadást, a paran-
csoló tekintéllyé lesz, mely előtt az ész és akarat 
önként meghódol. 

A tekintélynek isteni eredete és alapja kiviláglik 
a társadalom céljából is. Minden emberi intézmény-
nek s következőleg hatalomnak is erkölcsi feladata 
van. Ez világos az ember természetéből. Emberinek 
azt nevezzük, a mi az embert az oktalan állattól 
megkülönbözteti, ez pedig értelmes és erkölcsi mi-
volta ; tehát minden emberi intézménynek bizonyos 
erkölcsi föladata van. Hogy ezt megoldja, erkölcsi 
törvényekhez kell alkalmazkodnia, melyeknek ez az 
őre, a kitől szentesitésöket és eredetöket veszik; ez 
azonban maga az Isten. Minden emberi intézmény 
tehát Istentől kapja a hatalmat és kötelességet föl-
adatának megoldására. A társadalom nem képez ki-
vételt ezen szabály alól, hiszen mindenki elismeri 
erkölcsi mivoltát és célját ; következőleg a társada-
lom hatalma — a tekintély — Istentől ered s az ő 
törvényeinek van alávetve. Ez ad neki szellemi jel-
leget, biztosítja a bizalmat és odaadást, emberhez 
méltóvá teszi az engedelmességet s állandóságot köl-
csönöz a tekintélytiszteletnek az engedelmesség köte-
lességének föltétlen megállapítása által. 

A mondottakból következtethetünk azokra az 
okokra, melyek a tekintélyt föntartják, vagyis a tekin-
tély tiszteletét biztosítják, de azokra is, melyek azt 
aláássák. Minden dolog ugyanis addig létezik, a míg 
lényegét megőrzi, a mig azoknak a föltételeknek 
megfelel, melyek lényegéhez szükségesek. Az ember 
addig ember, a míg emberi lényege van, a míg lelke 
és teste együtt van s egymást áthatják, mert csak 
ezen föltétel mellett képezik az embert. Ugyanez áll 
a tekintélyről is. A tudósnak addig van tekintélye, 
a míg van tudománya, a míg az igazságot hirdeti; 
ha ebben megfogyatkozik, pusztul a tekintélye is, 
az az ereje, hogy másokat meghódolásra indítson. 
Igy a köztekintély is, a mint csökken a lényege, lej-
tőre jut, melyen megsemmisítése felé halad. 

A tekintély lényegéhez tartozik, hogy bizonyos 
szellemi jótól vegye belső értékét, a köztekintélynek 
a közjóra irányuló vezetés ad ilyen értéket; vagyis 
azért hajlik meg előtte az akarat, mivel közjóra irá-
nyul, s mivel a tekintélyt a közjó megkívánja. Már 
most, ha ez a tekintély nem a közt, hanem önmagát 
szolgálja, megfogyatkozik lényegében, mely hó-
dolatra tarthat igényt. Ha a vezetők nem a vezet-
tetteknek javát tekintik, hanem a tekintélyt magán 
tulajdonuknak tartják, mintha csak az ő javukra 
volna rendelve ; ha összetévesztik a tekintélyt a puszta 
joggal, akkor visszaélnek a tekintéllyel, s az engedel-
mességnek ők maguk ássák sírját. Mert habár tény, 
hogy a tekintéllyel rendelkezni hasznos a birtokosra 
nézve, mivel tiszteletet, hatalmat s más javakat biz-
tosít, még sem ez a célja, hanem csak mellékes körül-
ménye. Ha a körülményt tekinti célnak, már elfajult, 
nem is tekintély az többé, mert már nincs alapja. 

Ez esetben vezető helyett önző zsarnokká lesz, mert 
csak saját érdekével törődik s túllépi kiszabott hatá-
rait. Ha az államhatalom például abból az elvből 
indul ki, hogy érte van az ország, alattvalóival szem-
ben szertelen követelésekkel lép föl s azoknak leg-
szentebb jogait sem kíméli; ha egy uralkodó azt hiszi, 
hogy az ország érte van, nincs az a jog, mely ol-
talomra találna erőszakoskodása előtt. 

De szerez-e az ilyen eljárás tiszteletet a tekintély-
nek? Erre más kérdéssel felelhetünk: szerez-e a 
sikkasztás tiszteletet valamely hivatalnak? Bizony-
nyal nem. Már pedig mi külömbség van a hivatalos 
pénzek elsikkasztása és a tekintéllyel való vissza-
élés között? Csak az, hogy ez utóbbi súlyosabb 
bűntény, mert nagyobb értékű közjavakat fordít 
magáncéljaira, mint a sikkasztó. Ha már most akár 
a múltba tekintünk vissza, akár a jelent tekintjük, el 
nem kerülheti figyelmünket az a szomorú tény, hogy 
a tekintélyviselők sokszor eltértek a lényegtől. Nem 
bocsátkozunk történeti fejtegetésekbe, a szociál-
demokrácia, ha túlozza is, eléggé pontossan sorolja 
föl rekrimináációiban a tekintélyviselők bűneit. Csak 
arra akarunk rámutatni már itt is, miért tolódott 
el a tekintély tisztelete, miért követi az emberiség 
nagy része a magántekintélyt a köztekintéllyel szem-
ben, sőt ez utóbbira bizalmatlanul tekint. Mert emez 
viselkedésével sokszor eljátszotta a közbizalmat az 
önérdeknek előtérbe való tolásával, míg az előbbi 
nem csak cégérnek vette föl a közjót, melyért a 
köztekintélynek kellene síkra szállania, hanem azért 
lázasan cselekedni is látszik. Az emberben a fegyelmet-
lenségre való haj lam úgy is túlsúlyban van, mert 
szabadságra törekszik, s azért a tekintély ellen való 
ágaskodáshoz nem kell sok, nagyon könnyen támad 
benne a tekintéllyel való visszaélés gyanúja, ha tehát 
a tekintély önzésével még szítja is ezt, akkor nem 
csoda, ha lejálja magát. Mihalovics Ede dr. 

Az ószövetségi vallás eredete. (in.) 

«Minden kinyilatkoztatás élén a teremtés áll, mint 
természetes kinyilatkoztatás, ez előfeltétel minden más 
kinyilatkoztatás számára. S a mint az isteni teremtői 
működés nem szűnt meg teljesen, amennyiben a 
teremtett dolgok fönntartása isteni gondviselést kiván, 
úgy a kinyilatkoztatás maga is a teremtésnek egy 
folytatási módja. Isten ugyanis a megteremtettbe való 
ezen rendkívüli, csodálatos belenyúlása által a terem-
tés célját mozdítja elő, amennyiben az eszes embert 
célja elérésére szükséges eszközökkel tökéletesebb 
módon úgy ruházza föl, hogy azt mint természet-
fölötti célt érje e l . . . A kinyilatkoztatásnak a terem-
téshez való ezen viszonya hozza magával, hogy a 
kinyilatkoztató működés a teremtett emberi szellem 
természetéhez alkalmazkodik, úgy az egyéni emberi 
szellem természetéhez, mint az emberi nemben 
működő szellem természetéhez, melynek a nemze-
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dékek sorozatán át az emberiséget végleges céljához 
kell vezetni. Nagyjában mindkettő számára az álta-
lános fejlődésnek, kiképzésnek, haladásnak ugyanazon 
törvénye uralkodik. Azért a kinyilatkoztató működés 
különböző időkben és különböző személyeknél külön-
félekép fog megnyilatkozni. Összeköti a külső és 
belső vezetést, leereszkedik az ember fölfogó képes-
ségéhez. Részeiben és egészében úgy jelentkezik, mint 
isteni pedagógia, a mely az emberiséget magasabbra 
és magasabbra tudja emelni s céljához közelebb 
hozni.»1 

Majd midőn a vallástörténet fontosságáról és a 
kereszténység előkészítéséről ír, ezeket m o n d j a : az 
emberiség csak lassan volt ismét fogékonnyá tehető 
a legfőbb igazság iránt, miután az eredeti kegyelmet 
elvesztette. Ha Isten a világot nem egyszerre akarta 
készen helyreállítani, ha az egyes embert csak ter-
mészetes erőinek igénybevételével akarja az ég szá-
mára fölnevelni, akkor a kinyilatkoztatásnak is 
igénybe kellett vennie az időt és teret s az isteni 
pedagógiának lassan kellett előrehaladnia.2 

Mindezek után azon jogos végkövetkeztetésnél 
állapodhatunk meg, hogy a vallás kinyilatkoztatott 
jellegéhez, természetfölötti eredetéhez elegendő a 
viszonylagos eredetiség.3 Mert még így is sok rend-
kívüli jótéteményben részesülnek az emberek s 
azok vallását annyira befolyásolják, hogy az isteni 
hatalom különös működése elegendőkép kifejezésre 
jut. S midőn Isten azon vallásban, mely közvetlen 
isteni alapítású, fölhasználja az ember természetes 
szellemi termékeit is, csak végtelen isteni bölcseségét 
tár ja föl. Mert ha Isten a természetfölöttit némileg 
meg akar ja értetni eszes teremtményével, akkor a 
kinyilatkoztatásnak az ember szellemi látóköréhez 
kell alkalmazkodnia, valamint más természetes té-
nyezőkhöz kell kapcsolódnia. 

A Szentírás maga is megerősíti a kinyilatkozta-
tásnak a természetes tényezőkkel való összefüggését. 
Sok dolgot közvetlenül isteni kinyilatkoztatásra vezet 
vissza, holott a szöveg összefüggéséből mégis az 
következik, hogy az nem valami abszolúte űj jelleg-
gel lép föl. Ez vonatkozik a bibliai vallás tulajdon-
képeni alapjára, a monotheizmusra is, mely az 
ó-szövetségi kinyilatkoztatás fő tartalmát képezi s 
mégis ugyancsak a Szentírás szerint az emberiség 
ősvallása. A kinyilatkoztatásnak tehát nem az a célja, 
hogy az embereknek egészen új fogalmat adjon 
Istenről, hanem, hogy az eredetit tisztán föntartsa, 
tökéletesítse, tartalmilag bővítse. A bibliai vallás egyes 
szertartásairól is azt mondja a Szentírás, hogy nem 
közvetlenül isteni eredetűek, hanem hogy Istentől 
ihletett férfiak rendelték egyenes isteni fölhatalmazás 
nélkül (pl. Dávid újra szabályozza a nyilvános isten-
tiszteletet), sőt sok exegeta szerint ott sem kell min-

1 Schanz, Apologie des Christentums II. 439. 1. 
2 I. m. 10. 1. 
3 A kinyilatkoztatás fogalmának újabb értelmezése. Szerk. 

dig közvetlen isteni intézkedésre gondolni, a hol 
Istent magát beszélteti a Szentírás. A mint a Szentírás 
egyes törvényeket Mózes szájába ad, mert azok az ő 
szellemében az ő törvényeinek továbbképződése, úgy 
egyes intézkedések visszavihetők Istenre, melyek 
tulaj donkép csak kiváló emberektől származnak. Ily 
esetekben Isten tekintélyére támaszkodtak, hogy a 
törvényhozó nem mint magán személy és csupán 
mint ember, hanem mint Istentől rendelt népvezető 
adja a törvényeket, a kinek vallási intézményein 
azután természetesen észrevehető a kor hatása is. 

A mondottak után könnyebben ítélhetjük meg 
azt, hogy mily mértékben lehetnek közös vonások 
az ó-szövetségi s más népek vallásaiban. 

Mivel az emberi természet lényegére nézve ugyanaz 
mindenütt, a népek vallási eszméi, szertartásai, mint 
a vallási élet természetes kifejezései, több népnél 
egymástól egészen függetlenül keletkezhetnek s ennek 
következtében belső hasonlóságot, rokonságot mutat-
hatnak, azért a kinyilatkoztatott és más természete3 
vallások közt analógiák nemcsak hogy lehetségesek, 
de nagyon is valószínűek s ha tényleg vannak, ez 
magában véve nem jelent még kölcsönzést, függést. 

Egyes vallási tanok hasonlóságát pedig anélkül, 
hogy egymástól való függésre kellene gondolni, azzal 
lehet megmagyarázni, hogy eredetileg a népek közös 
tulajdonát képezték s az őshagyományból jutottak a 
kinyilatkoztatott vallásba. Más vallási intézmények 
ismét azért hasonlíthatnak egymáshoz, lehetnek kö-
zösek, mert eredetileg közös szokásai voltak a népek-
nek s azokat a zsidó vallás megőrizte. Igazi függési 
viszonyról, kölcsönzésről csak akkor lehet szó, ha a 
hasonlóság nemcsak általános, az ember eszes ter-
mészetéből önként eredő gondolatok és szokások-
ban van meg, hanem az apróbb részletekben is föl-
tűnően megegyező. 

A kinyilatkoztatott vallás lényege azonban nem 
zárja ki a kívülről eredő egyenes befolyásolást sem, 
eredetiségének épségben maradása mellett ; kisebb 
részleteiben is egyenes függő viszonyban lehet más 
vallásokhoz. Ha ugyanis a kinyilatkoztatás egy nép 
természetes szellemi kultúrájához igazodik s ha ezen 
szempontból a zsidó nép más népeknek a befolyása 
alatt állhat, akkor a vallási dolgokban való függés-
nek a lehetőségét sem lehet kétségbe vonni. Azért 
átvehet más népektől vallásos szokásokat, fölhasz-
nálhatja a saját céljaira a vallási eszmék kifejezési 
módjait, sőt kikölcsönözhet vallási fogalmakat is, 
mert azok alkalmul szolgálnak neki arra, hogy új 
tárgyakat vonjon elmélkedése körébe, vagy Isten 
világosítja föl velük népét, a mennyiben az új kérdésre 
adandó feleletben a helyes utat megjelöli. Már most 
azon vallási eszmék, melyek így képződnek, a pogány, 
részben téves fölfogások javításai lehetnek, de lehet-
nek egészen ugyanolyan hangzásuak is, a mennyiben 
az idegen vallásokban igazságelemek vannak. 

Tehát lehet sokszoros vonatkozás, hasonlóság, 
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közös vonás, függő viszony a bibliai és más vallások 
között, de az ilyen megegyezések még nem jogosíta-
nak föl azon kategorikus ítéletnek fölállítására, hogy 
az ó-szövetségi vallás egész tartalma félreismerhet-
leniil más vallásokból eredő természetes képződmény. 
A kinyilatkoztatott vallásnak lényegét és fejlődését 
tekintve gyökeres, lényegbe vágó különbségeket kell 
tartalmaznia és fölmutatnia a természetes vallásokkal 
szemben. A hol idegen elemet is vesz föl magába, 
nem mechanice teszi, hanem lényegének megfelelően 
átalakítja s új szellemmel tölti ki. Úgy viszonylik a 
természetes kulturához, mint a növény anorganikus 
környezeléhez ; fölveszi magába az anyagokat, de 
asszimilálja azokat s dacára az anorganikus világtól 
való függésének, nem tekinthető egyszerűen az anor-
ganikus világ produktumának, mert külön életprin-
cipiumot tételez föl. A növény életprincipiumának 
felel meg a természetfölötti vallás isteni életprinci-
piuma s ez utóbbi nem veszi minden táplálékát a 
környezetből, hanem lényeges tar talmaönmagábólvan. 

Wiedermann Károly dr. 

Anglia a visszatérés útján. <ii). 
Magában az anglikán egyházban igen különféle 

pártok vannak. Míg némelyek hova több dogmát 
elvetnek, sőt a teljes racionalizmus terén mozog-
nak, — az ú. n. Low Church (alantas egyház) kü-
lönféle árnyalatai, — addig ismét mások nem pusz-
tán a katholikus szertartásokat honosították meg 
kisebb nagyobb mértékben, hanem sokan már a 
katholikus tanításból is csaknem mindent elfogad-
nak. Ezek közé tartozik Halifax lord is, protestáns 
részről az egyesülés legbuzgóbb hive. Mint értesül-
tem, az összes katholikus tanokat, még a pápai supre-
matiát is, elfogadja; persze másrészről azt is hiszi, 
hogy az anglikán egyház époly igaz egyháza Krisz-
tusnak, mint a római ; s feladatának tartja ennek 
bebizonyítását. Hasonló nézet a nép szélesebb réte-
geiben is el van terjedve s talán ez egyelőre a leg-
főbb nehézsége az egyesülésnek. Mikor a hires west-
minsteri apátság templomának ezernyi emlékszobrait 
és köveit sorra néztem, az ú. n. «költők szögleté-
ben» (ahol a jelesebb költők emlékei állnak) hal-
lottam a távolból, amint egyik vezető nagy han-
gon magyarázta a csoportnak, hogy ez a templom is 
katholikus templom, de nem római katholikus; 
mert katholikus általános fogalom, római pedig csak 
részleges. «Én is katholikus vagyok», írta egy angli-
kán theologus egyik barátomnak. Szerintök a római, 
az angol s a görögkeleti egyház testvéregyházak, 
vagy ugyanazon egyháznak mintegy három ága. 
Hogy Krisztus Urunknak nem lehet több csak egy je-
gyese és egy misztikus teste — mint szent Pál az 
egyházat nevezi, — hogy nem lehet élő ága Krisz-
tus egyházának az a felekezet, amely e fa gyökeré-
től Pétertől és annak jogos utódától el van szakadva : 

azt még nem tudják belátni. Ehhez még sok isteni 
kegyelem kell. 

A közeledés azonban sokaknál megvan. 1902-ben 
a protestáns Spencer Jones Halifax lord bevezető 
soraival egy könyvet adott ki e cimen : England 
and the Holy See (Anglia és a szentszék). Ebben a 
Rómához való csatlakozást életkérdésnek mondja az 
angol államegyházra nézve. A benne egyre jobban 
uralkodó individualizmust s a belőle eredő bomlást 
képtelenségnek tartja, a mely csak a hitetlenség mal-
mára haj t ja a vizet. Az egység létrehozására nem-
csak imádkozni kell, hanem még ezenfelül tenni is 
valamit. A fő, mint mondja, hogy az anglikánok tegyék 
félre elfogultságukat, előitéleteiket, és bírjanak nagy-
lelkűséggel egymás kölcsönös megértésére. A tettek 
terén öt lépést a ján l : 1. megtanulni és megtanítani 
másokat is arra, hogy minden jelenséget helyes szem-
pontból ítéljünk meg, 2. fölvenni a nagy múltban el-
ejtett fonalat, 3. érintkezni hitökhöz hű katholiku-
sokkal, főkép papokkal és szerzetesekkel és ez úton 
az egyoldalú nézeteket kiigazítni, — nem vitatkozás 
útján, mert ez nem vezet célhoz, hanem kölcsönös 
fejtegetés által, a melyben közösen keresik az igaz-
ságot, 4. imádkozni, mert Isten akarata az egyház 
egysége, végre 5. az egyház tanait és intézményeit 
magyarázni. A jeles szerző ezután anglikán létére 
oly szépen fejtegeti sorban a katholikus egyház hit-
szabályát, a bibliaolvasás kérdését, a Mária-kultuszt, 
a pápai csalatkozhatatlanságot, kiközösítést, az in-
dexet, gyónást, búcsút s az egyház többi intézmé-
nyét, hogy megszégyeníthetné vele nem egy elége-
detlen fiát a római anyaszentegyháznak, a kik csak-
nem szégyenlik, hogy oly alakjában, ahogy ma fönn-
áll, hozzátartoznak. 

Az 1906. év folyamán is megjelent egy az egye-
sülést célzó könyv Wirgman, grahamstoni anglikán 
kanonok tollából The Blessed Virgin and all the Com-
pany of Heaven (A boldogságos Szűz és a menny egész 
társasága). Ez is kérdi : «Miért maradjanak a keresz-
tények szétválva? Lehetetlen-e eltérő tanainkai a 
kölcsönös szeretet szellemében magyarázni?» És a 
szeplőtelen Szűznek mindenkori szüzességét (virgo 
concipiens, virgo pariens, virgo moriens) valamint 
a szentek egyességéről szóló tant fejtegeti, és k imu-
tatja, hogy a Church of England tanítása máris 
sokban megegyezik a katholikus tannal. Ha nem is 
minden helyes e könyvben, egész iránya mutatja a 
közeledést a helyes útra, Jézus egyedül üdvözítő 
igaz egyházához. 

Hogy mily állást foglaljanak el e mozgalommal 
szemben a katholikusok, jól jelezte Mathurin atya a 
Catholic Truth Society (a Katholikus Igazság Tár-
sulata) brightoni nagygyűlésén, 1906-ban. Elsősorban 
«no sacrifice of sanctity» — a szentségből semmit 
sem áldozhatunk fel az egység kedvéért, sem 
az egyház szent tanait, a legkisebbet sem, sem pedig 
az egyház szent intézményeit és a keresztény szent 
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életet. Mert a tanításban helytelen a tolerantia. De 
egyebekben a legnagyobb jóindulatot és előzékeny-
séget tanusitsuk. 

Tanulmányunk befejezéseül s a mondottak össze-
foglalására és kiegészítésére közöljük a cambridgei 
konvertitának, Robert Hugh Bensonnak, Walsallban 
(Staffordshire) tartott fejtegetését, amellyel a katho-
likus egyháznak jelen állását Angliában és az egye-
sülés kérdését érdekes és tanulságos képekben 
megvilágította. 

A helyzet — mint mondja — részben kedvező, 
részben kedvezőtlen a katholikusságnak. Átlag véve 
mintegy ösztönszerű meggyőződés él a lelkekben — 
csak azokat véve ki, akiknek különös okuk van, 
hogy a katholikusok ellen foglaljanak állást, — hogy 
a római katholikusok Anglia ősi katholikus egyhá-
zának örökösei. Ez a meggyőződés mélyen meg 
van gyökerezve a szivekben, amiről kiki tudomást 
szerezhet, ha kimegy vidéki községekbe, a hol a 
High-Church irányzat a nép előtt ismeretlen. Az ősi 
vidéki néppel társalogva, mindenütt beismerik, hogy 
a templomok azelőtt a katholikusokéi voltak. Sehol-
sem találkozott még emberrel, a ki nem értett volna vele 
egyet, hogy ez vagy az a templom a régi plébánia-
templom volt. Ott voltak a közelben a régi oltárok, 
a melyeket elmozdítottak helyükről ; ott az ereklye-
íödő kőlap, a melyen az áldozatot bemutatták ;' ott a 
szentek letörött fejű szobrai s majdnem minden kö-
vön meglátszott, hogy valaha katholikus istentiszte-
letre volt szánva és hogy hogyan faragták meg s 
módosították, hogy a Book of Common Prayer — az 
anglikán szertartás és imádság hivatalos könyve — ren-
deleteinek megfeleljen. Ez a tudat igen kedvez a katho-
likus álláspontnak. Habár még nincs meg a népben 
az igaz hit ajándéka és nem érti meg a katholikus 
egyház álláspontját, a mely szerint magát Jézus 
egyedüli egyházának vall ja; mégis közeledett az 
igaz hit felé bizonyos fokig, ha belátja, hogy csakis 
a katholikusok az utódai a reformáció előtt Angliá-
ban fennállott katholikus egyháznak. 

Ezenkívül a nép nagyon jól érzi és tudja, ha 
nem is mondja ki egyenesen, a katholikusok fölé-
nyét a vallás kérdésében. Ebből fakad az első ked-
vezőtlen körülmény a megtérésre, t. i. a protestán-
sok félelme a katholikusoktól és főkép a katholikus 
papoktól. Ha egy 70 éves anglikán püspököt egy 
24 éves katholikus pappal sétálni látnak, nem azt 
mondják, hogy a pap anglikán akar lenni, hanem 

1 Hasonló katholikus emlékjeleket magam is láttam St. 
Asaph-ban s másfelé lakóhelyem környékén. Érdekes és ta-
nulságos ezen szempontból a londoni szent Pál-templom is, 
amely katholikus istentiszteletre volt tervezve 1675-ben. 
A gyönyörű renaissance főoltár homlokzatán az óriási már-
ványfeszület fölött e felirás áll : Sic Deus dilexit mundum. 
(Igy szerette Isten a világot.) Istennek a megváltásban meg-
nyilatkozó szeretetére emlékeztet ugyan ez oltár, de nem 
Istennek egész szeretetére, mert az Oltáriszentségben lelkün-
ket tápláló Úr Jézusnak nincs helye a templomban ! 

hogy a püspök lesz katholikussá. Akármerre jár t és 
utazott és, beszédbe bocsátkozott a vonatokon, az 
omnibuszok tetején vagy másutt, csakhamar theo-
logiai eszmecserére tértek át. Egyik ily barát ja ter-
mészetesen nem ismerte azon szentírási idézeteket, 
a melyeket ő felhozott s azt mondta, hogy más a 
jelentőségük. Ezzel szemben oly szöveget idézett, a 
melyeket ő már protestáns gyermekkora óta úgyis 
tudott. Meglátszott azonban ellenfele egész viseletén, 
hogy olyformán nézett rá, akárcsak egy második 
Guy Fawkes-ra, a lőpor-összeesküvés (1605) főszer-
vezőjére. 

Hasonló esettel sokszor találkozott. Ám ez a fé-
lelem az ellenféltől annak jele, mondja Benson, 
hogy valami igaznak kell az ő álláspontján lennie: 
és annak is, hogy érzik a protestánsok, hogy állás-
pontjukat újabb megfontolás tárgyává kellene tenniök. 
Másrészről a protestáns történetíráson nevelt embe-
rek úgy látszik azt hiszik, hogy a lefolyt 300 esz-
tendő legfőbb eseményei nem voltak egyebek, mint 
amiket ők «Smithfieldi máglyák»1 és «Guy Eawkes 
összeesküvése»2 néven ismernek, és a protestánsokra 
mint vágóhidra vezetett juhokra , a katholikusokra 
pedig mint farkasokra tekintenek, a kik erőszakos-
kodók is és alattomosan ravaszak is. Sok fáradságba 
kerülne azt a kellemetlen érzést lecsillapítani s meg-
szüntetni, a mely protestánsok keblét elfogja, ha 
valami szerzetes, barát vagy jezsuita neve jön szóba. 

Egy izben egy úrral beszélt, a ki azt mondta 
neki, hogy elolvasta Loyolai Ignác iratait; ezek 
nyomán az ember majdnem azt hinné, hogy Ignác-
nak egyedül Isten dicsősége és tisztelete volt min-
dig eszében. Meglehet, válaszolá ő, hogy úgy is volt. 
A mire ez az úr mindjár t visszavágott: «De uram, 
csak nem várhatja, hogy én ezt elhigyjem!» Ez kö-
rülbelül az általános nézet. Nem tudják elhinni, 
hogy a katholikusoknak egyedül «Isten dicsősége 
és tisztelete» lebeghet szemeik előtt. Csak azt hiszik, 
hogy uralkodni akarnak és az országot el akarják 
árulni a pápának ; hogy kis gyermekeket kínoznak, 
hogy a máglyára vagy kínpadra akarnak vitetni 
mindenkit, a ki nincs velük egy véleményen. Ezt a 
megrögzött félelmet kell szivükből eltávolítani, mely-
lyel a katholikusokra néznek. Jablonkay Gábor S. J. 

A biologiai világnézlet túlzásai. (v.> 
A morál problémája. 

A biologiai világnézlet egységes szempont-
ból, a fejlődés szempontjából nézi a mindenséget. 
Az akarat, a szellem, az erkölcs, a nép, a társada-
lomfejlődésnek eredménye. A biologiai törvények sza-
bályozzák nemcsak a fizikai embert, de a morált is. 

1 Smithfield Londonnak jelenleg is fennálló tere, a me-
lyen a vérengzőnek nevezett katholikus Mária királynő ide-
jében a protestantizmus «vértanúit» kivégezték. 

2 Az ú. n. lőporősszeesküvés 1605-ben. 



23. szám. RELIGIO 619 

Nekem voltakép az evolutio erkölcstanáról kel-
lene írnom. A ki a tárgyat csak egy kissé is ismeri, 
tudja, mily nagy anyaghalmazt ölel föl e kérdés. 
Világos, hogy csak nagy vonalakban foglalhatom 
össze az anyagot s inkább csak rá akarok mutatni 
azokra a destruktív elemekre, a melyek az evolucio-
nista morálban rejlenek. 

Spencer Herbert nézeteire vessünk ügyet. «Az 
ember cselekedetei kezdetben se jók, se rosszak 
nem voltak. A közömbös cselekedetekből lassan fej-
lődtek ki hosszú fokozatok során át a jó vagy a 
gonosz cselekedetek.» «Jók azok a cselekedetek, 
a melyek az egyén fönmaradását mozdítják elő, rosz-
szak, a melyek azt veszélyeztetik. A jócselekedetek 
célja az egyén és faj fönmaradását biztosítani.» 
Csak lassú fejlődés útján jutunk odáig, hogy csele-
kedeteinket e főcélnak alárendeljük. «Az erkölcsnek 
a formája olyan, a mely megfelel az ember fejlődése 
utolsó fokának.» 

Ez a morál-biologiának egy fejezete. 
Főleg a modern szociálizmus kapta föl Spencer 

gondolatait s valósággal dogmává tette. Százféle 
alakban variálva a napilapok hasábjain is találunk 
hasonló vágású bölcselkedéseket. Sőt a modern szín-
darabok ezen a morálon fejtik ki immorális néze-
tüket. 

Az első főgondolat, hogy a morál is fejlődés 
eredménye s nem állandó java az emberiségnek. 
Folytonos változásnak van alávetve. 

Mi már most az evolucionista morálnak célja 
és mik az indító okai? Célja az érdek, vagy magán 
érdek, vagy közérdek ; indító oka a gyönyör vagy a 
fájdalom. Régebben az egyén érdeke volt előtérben, 
individuális volt még az erkölcs iránya ; Comte (vivre 
pour l'autrui) és Spencer óta az altruizmus eszméje 
uralkodik. Természetesen a gyakorlati életben erő-
sebb tért hódít az egoizmus. Az altruizmus azonban 
nagyobb retorikai hatással bir. 

A gyönyört, mint a morál indító okát, Spencer 
emelte ki. «A gyönyör, bármily természetű legyen 
is az és bármikor is legyen az és bármily lény 
vagy lények számára legyen, a gyönyör az erkölcs 
egész fogalmának lényege. A mint a tér az ész 
szemléletének formája, úgy a gyönyör az erkölcsi 
szemléleté.» 

Természetesen ezt a gyönyört is megtisztította 
lassan a retorika állatias izétől s fölemelte a szel-
lemi élvezetek magaslataira. De annak a gyönyör-
nek — ép a fejlődés folytán — kezdetben nagyon 
vad ize volt. Végeredmény gyanánt mégis meg-
marad a puszta tény, hogy a biologiai morál, a 
gyönyörnek, az érdeknek morálja.1 

Elég nekünk ezt a két fundamentális jelentő-
ségű gondolatot megfontolás alá vennünk, hogy 
annak szomorű következményeit belássuk. 

1 E körül mozog Pikier is. 
Szerk. 

Az első gondolat megszünteti az erkölcsi elvek 
absolut jelentőségét. Folyóvá teszi az erkölcsi föl-
fogásokat, k imar ja világnézetünkből azt a meggyő-
ződést, hogy vannak egyetemesen kötelező szabá-
lyok, erkölcsi elvek. Nem eredeti gondolata ez a 
biologiai morálnak. Már a görög szofisztika rávigyor-
gott az abszolút értékű morálra és tanította annak 
viszonlagosságát. Más szempontból az ú jkor kezde-
tén Locke is tanította, hogy nincsenek oly erkölcsi 
szabályok, a melyek alól valahol más éghajlat, más 
nép körében, nem lenne kivétel. De az evolucionizmus 
biologiai szempontból, az élet kifejlődése szempont-
jából ragaszkodik a relativ etikához. 

Én is biologiai alapra helyezkedem, midőn azt 
a nézetet akarom megvédeni, hogy van morális peren-
nis, van az emberi természetben gyökeredző erkölcsi 
rend, mely oly régi, mint az ember. 

Nézetemet ép biologiai fölfogásokkal akarom 
igazolni. 

Az erkölcs relativitásának hangsúlyozása szoro-
san azon idők gondolatvilágához tartozik, midőn a 
világmindenséget mechanikusan működő erőkből 
törekedtek megmagyarázni. A szofisztika a görög 
világban az atomizmussal volt kapcsolatban. Locke 
idejében szintén a mechanikus természetfölfogás 
uralkodott. Spencer Herbert evolucio elmélete és 
Claude Bemard mechaniko-fiziko-kémiai biologiája 
szintén egyidőbe esik. 

A hol mechanizmus van, olt hiányzik a min-
denségből a teremtő gondolat, hiányzik a célszerűség, 
hiányzik minden szellemi elem. Ott van véletlen, 
van erők harca, vannak tények elegendő ok nélkül. 
Vannak működő okok, a melyek mind vakok, cél 
nélkül működnek. A mechanizmus valóban atomiz-
mus ; mindent elemekben lát, de a nagy összefüggő-
séget át nem tekinti. Legalább is behunyta a szemét 
előtte, félt a teleologiától. 

A mechanizmus soha ki nem elégítette az em-
ber lelkét. Mindig visszatért a filozófia a teleologiá-
hoz. A szofisztikára következett Plato, Arisztotelész 
nagy concepciójú teleologikus bölcselete. Az újkori 
mechanikus fölfogással szemben mindig voltak a 
finalitásnak képviselői, míg végre a XIX. század 
első felében a vitaiizmus neve alatt új tartalmat is 
nyert. Az életerő fogalma jött be a filozofiába. 
A XIX. század második felének pozitivizmusa, mint 
emiitettem, megteremtette a mechaniko fiziko-
kémiai magyarázatot, a mely teljesen vak volt min-
den teremtő gondolattal szemben. Azt hitte önmagáról, 
hogy az összes életjelenségeket megoldja. De nem-
csak az életjelenségeket, de erkölcsi és esztétikai alap-
elveinknek is az eredetét. Tárgyalták is e kérdéseket 
bámulatos lelkesedéssel. Bizony azok a tudósok nem 
hitték volna, hogy a teleologikus gondolatok föl-
ébredjenek még valaha. 

És ime ismét benn vagyunk a teleologiában. 
A ki Wundt liziologiai ,$szh:hologiájának III. kötetét 
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olvassa, kiérzi belőle, hogy őt sem elégítette ki a rideg 
mechanikus fölfogás. A neovitalizmusnak pedig ma 
már tekintélyes követői vannak. A tudományban 
mindenütt egységes schéma mutatkozik. A mint a 
fiatal pszichologusok átlátták, hogy a lelki életnek 
autonom törvényei vannak (lélektani realizmus), úgy 
a morfologusoknak és histologusoknak egy jó része, 
főleg ifjú tudósok, rámutatnak arra, hogy a mecha-
nikus fölfogás az életjelenségeknek egész tömegét nem 
képes megmagyarázni. 

Vegyünk csak föl egy példát. Tudjuk, hogy a 
növény, állat, ember sejtje legegyszerűbb valami, 
egyforma protoplazma állomány. No és az egyik 
sejtből növény, a másikból állat, a harmadikból 
ember lesz. Miért? Reinke dominánsból, Driesch 
a sejt-entelechiájából, Conman teleologikus fölfogás-
ból magyarázza ezt meg. Az a sejt önmaga teremti 
tovább magát s fejleszti ki az organizmust. Van 
tehát valami dinamikus elv is abban a sejtben, 
a melyet nem lát senki, de föl kell venni, mert a 
mechanizmus maga nem magyaráz meg semmit. 
A mechanizmus csak ama dinamikus elvek szolgá-
latában áll. Non domina, sed ancilla.1 

A mint a mechanikus világfölfogásban minden 
relativ, a vitalisztikusban minden abszolut. Ott minden 
esetleg lesz, itt a terv már előre meg van állapítva. Ezt 
a gondolatot nem platonikus értelemben veszem. Min-
den mikrokozmos és az egész makrokozmos terv-
szerűséget árul el, tehát a mechanikus erők min-
denütt törvényszerűségeket valósítanak meg. 

És ezzel eljutottam föladatom megoldásához. A me-
chanikus biologiai fölfogás azt mondja , hogy az 
erkölcs fejlődés eredménye. Csak ennyit mond. 
A neovitalisztikus fölfogás ráfeleli, az erkölcs az 
ember sui generis tulajdona és törvényszerűsége. 
Az erkölcs nem véletlen műve, az szorosan az em-
ber természetéhez tartozik. A mint az embert ismer-
jük, mindig volt erkölcse. A történelem ép úgy, 
mint a népisme ezt bizonyítja. És ez az erkölcs az 
emberben mindig mint abszolut elv uralkodott. 
Abból, hogy bizonyos erkölcsi szabályok itt kötele-
zők, ott pedig nem ; most kötelezők, máskor nem, lehet 
bizonyos erkölcsi szabályok relativitására következ-
tetni, de nem arra, hogy az ember erkölcsi termé-
szete is relativ. Ha eljönne a pozitivisták álmának 
megvalósulása, hogy az erkölcsi szabályok mind 
fölöslegesekké válnának, az ember erkölcsi termé-
szete akkor is megmaradna, sőt akkor annak külö-
nösen kellene ragyognia. 

Az erkölcsi életnek elve tehát természetünkben 
van. Az a mi emberiességünknek egyik alkotó 
eleme. 

Az erkölcsi élet pedig szakadatlan értékelés. Az 
1 Érdekes Dr. Med. H. Herz, Energie und Richtkräfte 

cimű dolgozata, mely az Annalen der Naturphilosophie 1906. 
XII. számában jelent meg. — Bergson L'évolution Creatrice 
minap megjelent műve szintén a vitaiizmus képviselője. 

érték Ítéleteknek oly sorozata, mely azt mérlegeli, 
mi jó és mi rossz a mi erkölcsi életünkre. Az er-
kölcsi élet tehát a jó és a rossz problémájával fog-
lalkozik : nem metafizikai, de erkölcsi szempontból. 

Mi a jónak és mi a rossznak lényege erkölcsi 
szempontból? Ezen kérdésre azért kell válaszolnunk, 
mert szorosan összefügg a legfontosab kérdéssel, az 
erkölcsösség szabályával, a melyet a biologiai föl-
fogás oly különösen értelmez. 

A jó más mint a hasznos, vagy az igaz. 
A jó fogalma metafizikai fogalom,a melyet csak 
az ember alkothat meg. Az emberiség mindig 
e fogalom hatása alatt állott s törekedett a jót 
megvalósítani. A jónak valami abszolut és szük-
ségképeni jelleget tulajdonított. A jó nem hasznos, 
mert a hasznos szubjektív fogalom, konkrétabb a 
tartalma is mint a j ó n a k ; az igaz az objektiv foga-
lom. A jó az sem nem egész subjektiv, sem nem 
egészen objektiv, inkább az emberiségnek reménye, 
mely boldogságot teremt. A jó és a boldogság fo-
galma ikerfogalmak. Az önmagában való jó és az a 
jó, a melyet az ember magáért a jóért keres, az 
erkölcs alapelve. Ezt a jót pedig azért keresi az em-
ber, mert természetének megfelel. A természet alatt 
nem értem valakinek jó és rossz szokásait. A jó és 
rossz szokások az ember alaptermészetét emelik, 
vagy rontják. Természet alatt értem azt a fiziologiai 
és pszichológiai organizmust az emberben, a mely 
hatásokat fogad el és hatásokat idéz elő, mert az a 
célja. És ennek a természetnek bizonyos cselekedetek 
megfelelnek, mások nem. Mivel az ember érzéki és 
eszes lény, ezen jócselekedetek is részint érzéki, 
részint eszes természetében emelik őt. A hasznos 
lehet rosz is. A jó önmagában véve jó. 

Természetesen ezen pontnál megint nagy az űr 
közöttünk és az evolucionisták között. Az utóbbiak 
a kérdésre, mi a jó, csak véletlennel felelhetnek. 
Vagy azt mondha t j ák : a jó, a mit az emberek jónak 
tartanak, rossz, a mit pedig rossznak tartanak. Más 
feleletet nem adhatnak. Mert ha az ember teste, 
lelke, akarata mechanikus erők eredője, az erkölcse 
sem lehet más. 

De mi sem adhatunk más feleletet, mint azt, 
a mit kifejtettem. Mert szerintünk a biologiai ténye-
ket csak mechanikusan megmagyarázni nem lehet, 
hanem fői kell vennünk autonom törvényszerűséget, 
a mely az organizmusokban megvalósul. A mi azt 
az autonom törvényszerűséget, mondjuk az ember 
természetét kifejleszti, az a j ó ; a mi vele ellenkezik, 
az a rossz. 

Ezzel a jó és rossz fogalmát az ember termé-
szetébe bemélyítettem s egyúttal az «esetlegessé-
gekkel» szemben biztosítottam. Hogy az emberiség a 
jót a rosszal összekeverte, vagy hogy az egyik he-
lyen valami jó, a mi a másikon rossz volt, az nem 
bizonyít semmit a jó és rossz abszolut jellege ellen. 
Azt kellene bebizonyítani, hogy van vagy volt nép 
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és társadalom, a mely nem birt soha a jó és rossz 
fogalmával. Hogy ezt a jót és rosszat hogyan értel-
mezték az idő folyamában, az sok fizikai, geográfiái, 
szociologiai, lélektani októl függ. Az értelmezés eset-
leges, de azon tendencia, hogy a bennünk levő tör-
vényszerűségnek megfelelően cselekedjünk, az nem 
esetleges, az olyan mint az élet maga, a melyet az 
ember akar. Ha az emberek természetüknek meg-
felelőleg jó és rosszul nem cselekedtek volna, nem 
is beszélhetnének a népek missziójáról a világtörté-
nelemben és bukásuknak okairól. 

A jó és rossz tehát nem csak metafizikai, de 
biologiai fogalom is. 

A jó és rossz fogalmától eljutunk ismét egy más 
kérdéshez: mi az erkölcsösség szabálya? 

Minden bölcseleti iskola máskép felel a kér-
désre. Herbert az erkölcs normáját esztétikai Ízlés-
sel azonosította. Kant alapelve ismeretes. Az evo-
lucionista biologiai fölfogás, a mellyel most foglal-
kozunk, az erkölcsiség szabályánál vagy az egyéni 
jót keresi (individualizmus), vagy a közjót és pedig 
az emberiség anyagi és szellemi haladását. De ezek 
a feleletek inkább talán arra adnak választ, mi a 
célja az erkölcsiségnek, mint arra, mi a normája. 
Ha erkölcsi szabályról van szó, annak közvetlennek 
kell lennie és olyannak, a mi az ember egész ter-
mészetét átöleli, továbbá testi és szellemi életét kor-
mányozza. Hiszen az azért szabály ! Szerintünk a 
jónak és a rossznak normája az értelemmel és aka-
rattal fölruházott eszes emberi természet. Ezt a ter-
mészetet mindnyájan magunkban hordozzuk és sze-
rinte igazodhatunk. Megnyilvánulása annak az auto-
nom törvényszerűségnek, a mely az embert emberré 
formálja, a mely az idők folyamán erkölcsi szabá-
lyokat először csak velős mondásokban, később 
pedig törvényekben is összefoglal. Ezen törvények 
az ember erkölcsi természetének konkrétizációi. 
Vallási társadalmi jellegűek, megfelelően az ember 
metafizikai és fizikai lényének. 

Az erkölcsi szabállyal, a mennyiben az részint 
a mi emberi természetünk, részint pedig természe-
tünknek megfelelő törvényeket alkot, összefügg a 
kötelezettség fogalma. Ez a fogalom is bizonyos 
abszolút és szükségszerű jelleggel bir. De természe-
tesen csak akkor, ha az alapja, tudniillik a jónak 
és rossznak fogalma és az erkölcsösség szabálya, 
szintén hasonló természetű. Homokra nem lehet 
maradandót építeni. A biologiai fölfogás nem képes 
a kötelezettségnek erős alapot adni. Inkább jelsza-
vakkal, retorikával, mint érvekkel alapozza meg a 
kötelességek tanát. Altruizmus, szolidaritás, kultura 
szavak, a melyekről lehet szépen írni, de a melyek 
egyénenként nagyon relativek. A kötelesség akkor 
kötelez igazán, ha azt nem is kell hangsúlyozni. 
Ha az eredménye bizonyos premissaknak és nem fő 
tétel. 

Nincs tehát az erkölcstannak egy tétele sem, 

a melyet a biologiai fölfogás megnyugtatólag, szi-
lárdan meg tudna oldani. 

Végső következtetésünk, hogy a biologiai föl-
fogás, midőn az erkölcstant a fejlődés egy fejezetévé 
teszi, azt voltaképen megsemmisíti. 

ígéreteit nem teljesítheti. Azt igérte, hogy az 
értelmi haladással az erkölcsiség is emelkedni fog. 
Szépen megfelelt erre Brunetiére is. «Érezzük, tudjuk, 
sokszor tapasztaljuk, hogy az erkölcsi haladás nem 
értelmi haladás; a legbölcsebb nem a legerénye-
sebb. Valóban, ha a természettudományok haladása 
valamit előmozdított, az épen nem a szentség előbbre-
vitele volt.1 Idézhetnék olyanokat is, mint például J. 
Wébert, Nietzschét stb., a kik az erkölcsi nézeteket 
egyenesen kiirtani iparkodnak, mert az ember te-
remtő erejét korlátolják. De ez lalán a végletek ke-
resése volna. 

Nem teljesítheti azt az igéretét sem, hogy men-
nél előbbre haladunk, annál boldogabbak leszünk. 
Nincs legalább tapasztalati alapja és sokan kétel-
kednek benne. 

A biologiai fölfogás tehát az erkölcsi tanoknak 
pusztulását jelenti. Felelős azokért a károkért, a 
melyeket a fölszabadított szenvedélyek elkövettek ! 
Mert a helyett, hogy az ember erkölcsi jellemét 
szilárdabb alapra helyezte volna, az alapokat meg-
lazította. A féktelen individualizmus és egoizmus, 
belőle fejlődött ki és épen nem kedvezett az altruisz-
tikus eszméknek. Az ember mindig önmagához 
áll legközelebb, saját boldogságát szereti. Ha nincs 
morál, mert a biologiai morál nem morál, akkor 
az egyéni gyönyör boldogság keresése a fő. 

Nem kell sokat bizonyítanom, hogy nem túlzás, 
a mit mondok. Az aprópénzre fölváltott biologiai 
morál szelleme leng közéletünkben, újságainkban, 
i rodalmunkban. Benn van vérünkben és gondolko-
dásunkban, mert tetszik érzékiségünknek és hiúsá-
gunknak. Akarat, erkölcs, kötelesség helyett kedve-
sebb szavak : a determinizmus, amoralitas, felelőség-
nélküliség. 

Trikál József dr. 

Egy módszeres hiba az életben. 
Sophokles halhatatlan tragédiájában, az «Anti-

gonéban» mondja a hős Antigone: szeretetre, nem 
gyűlöletre születtem. Ez az örök emberi, ez termé-
szetünknek a törvénye. Érzi is minden ember ; vallja 
is, hogy így kellene lennie s az életben, a minden-
napi emberi viszonyainkban mégis az ellenkezőjét 
tesszük. Nem kezeljük egymást eme törvény értel-
mében, ellenkezőleg nagyon" gyakran : farkas az 
ember embertársával szemben s nem ember. Az 
ideális ember úgy látszik csak a költők álmában 
létezik ; az életben, a valóságban Ádám romlott 

1 La moralité de la doctrine évolutive, 1896. 27. oldal. 
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gyermeke bandukol, az evolucionisták úgy magya-
rázzák, hogy ki-kitőr belőle az ősi bestia, melyből 
fejlődött. 

Múltkor étkezőben ültem. A pincér-gyerek ösz-
szeszedi a tányérokat a vendégek után, többet, mint 
kellett volna; egyet fordul s leejti az egész kész-
letet. A tányérok csörömpölnek, darabokra törnek, 
piszkos lesz a padló; a szomszéd asztal vendégei 
felugrálnak, egy-kettőnek ruhájára loccsant az étel-
maradék. Micsoda spectaculum ! Rárohan a gye-
rekre a főpincér, a többi pincér meg körülállja, 
nevetnek és szidják, aki amúgy is talpig meg van 
ijedve. A helyett, hogy szó nélkül segítették volna 
összeszedni a cserepeket s megtörölni a padlót, hogy 
pillanat alatt a sok kéztől nyoma se lett volna a 
balesetnek, abban remekeltek, hogy ki tud jobban 
csodálkozni s szemrehányást tenni a megrémült 
szerencsétlennek. 

Ime az élet képe 1 Nekünk embereknek úgy lát-
szik szükségünk van arra, hogy embertársunk téved-
jen, gyarlóságokat, bűnöket kövessen el, különben 
napi élményeink érdekesség nélkül szűkölködnek. 
Bennünket a káröröm boldogít s nem a szeretet. 
Szimatoljuk a hibákat s ha csak látszata is fennfo-
rog a ballépésnek, nem kutatjuk, nem győződünk 
meg a valóságról, pedig hányszor nem valóság a 
látszat! hanem elkapjuk, előbb susogva, majd fenn-
szóval elmondjuk ennek, elmondjuk annak, akivel 
találkozunk: tudod-e mit csinált A? mit telt B? Pe-
dig egy kis jóakarattal hányszor lehetne csirájában 
elfojtani a bajt, vagy a mi még könnyebb: meggyő-
ződni arról, hogy nem jól tudjuk, nem jól láttuk a 
dolgot. Szeretetre születtünk s gyűlöletet, irigységet, 
kárörömet gyakorlunk. Nem figyelmeztetjük ember-
társunkat hibájára szem tői-szembe, nem igyekszünk 
segíteni rajta, ha annak szüksége fennforog, hanem 
nekünk élvezetet szerez az ő baja, az ő ballépése. 
És még hozzá hányszor rosszabb az, aki pletykáz, 
mint az, akin nyelvét élesíti ! 

A sajtó táplálkozik, él ebből a szenvedélyből. 
Szüksége van rá, hogy öngyilkosok, tolvajok, sik-
kasztok, házasságtörők legyenek. Csak így örül neki 
olvasója s találja érdekesnek, ő meg örül az olvasó-
nak, mert így szaporodik az előfizetők száma. Költ, 
nagyít, rágalmaz, itél vizsgálat nélkül; minél gyar-
lóbb embereket tud bemutatni, minél több botrány-
ról tud beszámolni, annál jobban szaporodik a jö-
vedelme s él urasan, olvasói meg meg vannak vele 
elégedve. Az újság és olvasói kartellt kötöttek a 
szenvedély árán, csak annak fejében tartanak össze 
egyrmással, különben otthagyják, nem kell nekik. 
Mintha nem is helyes dolog volna, hogy a törvény-
szék elitéli a bűnösöket, mikor nélkülök az újság 
olyan unalmas s az élet meg olyan egyhangú volna? 
Úgy látszik ugyanis, hogy ők a köznapi életnek leg-
értékesebb alakjai, mi is volna nélkülök ! 

Ma nekem, holnap neked; a különbség csak az, 

hogy talán te előbb, én meg később kerülök a kár-
öröm üstjébe, de oda kerülünk kölcsönösen, egymás-
után mindnyájan. Mert úgy látszik, hogy csak mikor 
rosszak vagyunk, vagy rosszaknak tartanak bennün-
ket, szerzünk egymásnak örömet. Embert, a kiről 
mindenki jót mondott volna, még nem láttam. 

A polgári embertől különbözik a politikai em-
ber. A pártok szerint külön kerül pellengérre. Min-
den párt szemében csak az az értékes ember, ha 
lelke sötét is, mint az éjszaka, a ki pártbeli; azon-
kívül alig van becsületes ember; a másik pártbeli 
se nem tudhat igazat, se nem tehet jót. A politiká-
nak szentje: Macchiavelli, a cél szentesíti az eszkö-
zöket. Ha a pártérdek úgy kívánja, el kell hallgat-
nia az egyesek lelkiismeretének, a jobb belátásnak 
s arra kell nevelkedniük, hogy a párton kívül ne 
ismerjenek semmit és senkit. A pártbeli embernek 
közérdek van a száján, de azt úgy irányítja, hogy 
az önérdek, a saját egyéni önzése nyerjen első sor-
ban kielégítést. De azért csupán ő az igaz ember, 
a jó hazafi — a többi akár kötnivaló. 

A pártoknak vannak újságaik, ezek érdeke-
sek. Minden pártbeli a lap hasábjain nagy ember, 
a másik párthoz tartozóról hallgat vagy ferdít, hogy 
a párthívek a vidéken is csak az ő szemüvegén ke-
resztül lássák és ítéljék meg a világot. Mennyi egy-
oldalúság, mennyi igazságtalanság! Mind csupa külön 
morálok; a legjelesebb emberek megőrlődnek benne 
s sokszor a leghitványabbja kerül a hirnév tete-
jébe. Mert hát szeretetre születtünk s az élet szinte-
rén mégis gyűlöletben gyakoroljuk magunkat. 

A sajtó és a politika morálján kívül van külön 
felekezeti morál és van külön nemzetiségi morál. 
No ebben aztán a szeretet gyökerestül ki van tö-
rülve. Mintha többé nem is ember állna emberrel 
szemben, hanem minden más, mint Bánk bán 
mondja : ördög és pokol. Vannak, a kiknek ilyen hec-
celődés egyenesen kenyerök. Eszök ágában sincs 
annak megértése, hogy a mit magadban becsülsz, 
becsüld meg másban is s hogy a mit születéseddel 
magaddal hoztál a világra, az másban is ép oly 
kedves házi tulajdon lehet. Nem meggyőzni, hanem 
legyőzni, ököllel földhöz teperni mást, ez sokaknak 
felekezeti és nemzetiségi erénye. A csillagok külön-
böző fényűek, de bennök nincs irigység, szépen egy-
más mellett futják pályáikat : az ember ellenben 
nem tud békében elhaladni embertársa mellett, mert 
hát ő eszes lény, az égitesteknek meg nincsen eszök. 
Szász Károly valamikor azt irta Trefort életrajzá-
ban, hogy ma már minden művelt ember türelmes. 
Ugy látszik az a ma majd csak évezredek múlva 
következik be, mert ezen a sáros golyóbison még 
most nem észleljük. Legalább embernek ismernők el 
egymást ! 

No de ez még nem minden baj. Mióta a nem-
zet ötödrésze a szabadság korában az állam karjaiba 
rohan s fehér rabszolgává, hivatalnokká lenni vá-
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gyód ik , egy ú j f a j t á j a h o n o s o d o t t m e g az i r i g y s é g n e k : 
a h i v a t a l n o k i i r igység. Új l é t r ák ke le tkez tek , m e l y e -
k e n e g y m á s t l e l asz igá ln i i g y e k e z n e k a k e z t y ű s u r a k . 
V a n ott t ü l e k e d é s ! N e m i n t é z n e k el a h i v a t a l o k b a n 
a n n y i ak t á t , m i n t a h á n y i n t r i k á t s z ő n e k ; m e r t há t 
h o g y is m o n d l a A n t i g o n e ? — s z e r e t e t r e s z ü l e t t ü n k 
m i e m b e r e k . N e m az e m b e r b e n r e j l ő n e m e s t u l a j -
d o n s á g o k a t i g y e k s z ü n k k i t e j t en i s ve lők m e g s z é p í -
ten i az é le te t , h a n e m a m i b e n n ü n k g y a r l ó és á r n y é -
kos , azzal r a f i n á l t m ó d o n i p a r k o d u n k m e g r o n t a n i 
m i n d e n t , hogy m i n d n y á j a n ros szu l é r e z z ü k m a -
g u n k a t . 

A m a i t á r s a d a l o m t e h á t a l a p o s a n el v a n r o n t v a ; 
e lve te t te a k e r e s z t é n y e lveket , hogy s z e n v e d é l y e k r e 
r a k j a le a lap ja i t . S i m e ros szu l érzi m a g á t ; n e m j ó 
m o r á l ez, az e m b e r kezd i m e g u t á l n i az e m b e r t . 
A m ó d s z e r t e h á t a l a p o s a n el v a n h i b á z v a ; m e r t 
h i s zen s ze r e t e t r e s n e m g y ű l ö l e t r e s z ü l e t t ü n k . Mi 
t ehá t a t e e n d ő ? D e á k F e r e n c egyszer azt m o n d l a : a 
ki r o s s z u l g o m b o l t a b e k a b á t j á t , g o m b o l j a ki s g o m -
b o l j a fel ú j r a . Vissza a k e r e s z t é n y é l e t m ó d h o z ! R e -
s t a u r a r e o m n i a in C h r i s t o ! 

fázi R ó m a . A szentatya aranymiséje n o v e m b e r 16-ikát 
oly fényessé teszi az egyház tör ténetében, hogy az messze 
bevilágít h á t r a is előre is, a ka tho l ikus hitélet fe j lemé-
nj^einek kétezredéves so rában . A világ összes civilizált 
fejedelmei részt vettek a pápa ü n n e p é b e n , levéllel, 
a j ándékokka l , küldöt t ségekkel . O felsége, a m i apostoli 
k i r á lyunk , fényes küldöttséggel , r endk ívü l szép a r any -
keresztet kü ldö t t ö szentségének a j ándékba . A küldöt tség 
vezetője Schwarzenberg herceg. A német császár szintén 
küldöt tséggel , b r i l l i ánsokka l k i r ako t t pecsé tnyomóval 
kedveskedik . 40.000 lira az ér téke. A kü ldö t t ség vezetője 
Schor lemer bá ró , r a j n a i t a r t o m á n y i főnök. A b a j o r 
regens herceg ad hoc követe Hohenlohe-Bar tens te in 
herceg. Az agg regens a j á n d é k a remek üveg ab lakképek 
a sixtusi kápo lna számára . Roosevelt e lnök levélben 
gratulá l t . A spanyol , por tugál , belga k i rá lyok, va l amin t 
a ho l land i k i rá lynő kü ldö t t ségek ú t j á n g ra tu lá lnak . 
Az a rgen t ína i ka tho l ikusok palo tá t a d n a k a j á n d é k b a a 
buenos-ayres i pápa i n u n t i a t u r a számára . A b a j o r ka tho-
l ikusok a m ü n c h e n i n u n t i a t u r a s zámára szintén pa lo-
tát ó h a j t a n a k szerezni . Országos gyűj tés t rendeznek erre 
a célra. Magára a j u b i l e u m n a p j á r a nagy f ranc ia , spanyol 
és a rgent ína i z a r ándok la tok vol tak beje lentve. Olasz-
országból P i é m o n t , Emil ia , Treviso, Mantua , Cremona, 
Milano, Nápoly je lente t tek be nagy za rándokcsopor toka t . 
Szent Péter baz i l iká ja i smét megtel t ünnep lő hívekkel . 
A b íbo rosok szent Collegiuma és a pápa i u d v a r m á r 
folyó h ó 9-én j á r u l t a k üdvözlésre a p á p a elé. Minthogy 
Oreglia, a b i b o r n o k o k d é k á n j a beteg. Vannutel l i Szerafin 
p ü s p ö k - b i b o r n o k , volt bécsi nun t iu s , to lmácsol ta a 
b íbornok i tes tü le t jók ívana ta i t . Nagy ú j ságo t is közöl-
h e t e k : az or leánsi Szűz beat i f icat iója 1909. m á j u s h a v á -
ban tö r t én ik meg. Ő szentsége azt a k i v á n a t á t nyi lvá-
ní tot ta , hogy azon a n a p o n az egész f r a n c i a püspök i 
kar t m a g a körü l szeretné látni . Mathieu b ibornokró l , az 
e lhuny t f r anc ia curial is b iborosró l sok érdekes a d o m a 

kering. A boldogul t bérkocs i t sose haszná l t , gyalog sze-
retett j á r n i s i lyenkor egyszerű falusi f r anc ia p a p ruhá-
j á t szokta haszná ln i . Az 1900-iki vi lágkiál l í tást még egy-
szerűbb öl tözetben, civilben lá togat ta meg, hogy kerül -
jön m i n d e n fe l tűnést . És mégis fe l tűnt . A r endőrök 
olasz ana rch i s t á t vél tek b e n n e fölfedezni s a rendőr-
á l lomás ra vezették igazolás végett. Midőn kiléte kivilág-
lott, a b i b o r n o k mosolyogva jegyezte meg : «erre igazán 
rászolgál tam». Most a félreértések s i ra lomvölgyén m á r 
túl van. R. i. p. 

* 

K o n s t a n t i n á p o l y . A szabadkőművesség keze, a 
magyaré is, a keleti bonyodalomban. Ponte t . • . tes tvér az 
«Acacia» c imü szabadkőműves - fo lyó i ra t f. évi szep-
tember i füzetében, a 135—138. l apon , hosszú 1ère 
eresztett c ikkelyben és nagy garra l eldicsekszik azzal, 
hogy k inek köszönhet ik a t ö rök b i roda lom népei az 
a l k o t m á n y t ? Kinek köszönhe tnék m á s n a k , m i n t a 
szabadkőművességnek . O ezt, ú g y m o n d , m á r régóta sej-
tette és h i rde t te , de most tel jes vi lágí tásba helyezte a 
dolgot a pár is i «Temps»-nek egy 1908. aug. 20-ki t u d ó -
sí tása, a mely szerint Refik bey és a Salonikiben székelő 
«Egyetértés és Haladás» c imü ú j t ö rök nemzet i akció-
bizottsága külföldi s zabadkőműves «erkölcsi t ámogatás» 
mellett fejti ki működésé t . «Valóság, így nyi la tkozot t 
Reíik bey, hogy mi a szabadkőművesség , névszer int az 
olasz szabadkőművesség erkölcsi t á m o g a t á s á b a n része-
sü l tünk . Sa lonik iben több páho ly van : a «Macedonia 
risorta» (A fe l támadt Macedonia) , a «Labor et Lux», a 
melyek az olasz «Nagy-Oriens»-től függnek, azu tán a 
«Veritas», a mely a f ranc ia «Nagy-Oriens»-től függ, a 
«Perseveranza», a mely a spanyol «Nagy-Oriens» s a 
«Phil ippos», a mely a görög «Nagy-Oriens» k r ea tú r á j a . 
Az igazat megval lva, t u l a jdonképen , ú g y m o n d Reftk bey, 
a két első tett n e k ü n k szolgálatokat . Azokban gyülekez-
tünk össze, m i n t szabadkőművesek , de t u l a j d o n k é p e n 
azért j ö t t ü n k ott össze, hogy szervezkedjünk . Ime a 
s z a b a d k ő m ű v e s kéz a keleti b o n y o d a l o m b a n . És ez a 
kéz azt h i rde t i magáró l , hogy ő soha pol i t ikába n e m 
avatkozik ; ő csak jó tékonyságo t gyakorol . F o r r a d a l m a k 
szervezésére ő n e m gondol . Az á r t a t l an b á r á n y ! De van 
a keleti b o n y o d a l o m b a n egy más ik s z a b a d k ő m ű v e s -
á r amla t is, a mely Pár i sbó l indu l ki és Budapes ten , az 
itteni Nagy-Or iensen át m ű k ö d v e állí tott fel a fo r rada lmi 
vizek számára egy reservoir t a belgrádi «Probra t im» 
páho lyban . Az «Acacia» 1907. december i s z á m á b a n erről 
az á ramla t ró l ezt o lvassuk : «Magyarország Nagy-Oriense 
és a f ranc ia s zabadkőművesség között a legbensőbb 
eszmeközösség áll fenn». Jó lenne a v a k o n d l y u k a k r a 
j o b b a n vigyázni 1 

* 

B a r c e l o n a . Casanas bibornok, barcelonai püspök 
halála h i r te len , vá ra t l anu l következet t be . Gutaütés 
vetett végett kiváló életének. Született 1834-ben, Barcelo-
n á b a n . 1879-ben az urgeli p ü s p ö k helyett apostol i 
v ikár ius lett, 1901-ben az urgeli püspök i székből a 
ba rce lona iba lépett át. Nagy theologus h í rében állt. F ő -
pásztori levelei min tasze rűek va lának , a melyek t á rgyuka t 
úgy k imer í t ik , hogy hozzá juk szó n e m félhet . B ibornok-
ságát megelőzőleg oly h a t a l m a s főpapi szózatot adot t a 
pápa fejedelmi függet lenségének szükségességéről, hogy 
az olasz szabadelvűek és s zabadkőművesek h ó n a p o k i g 
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rágód tak a k e m é n y ráspolyon, melyet Casanas y Pagès 
az egyház ellenségei elé fensőbbséges szel lemének erejé-
vel odadobo t t . A barce lonia i b íboros püspök halá la 
ór iás veszteség a spanyol egyházra nézve. 

* 

Madrid. Katholikus tudományegyetem Spanyolország 
fővárosában. A m a d r i d i püspök b á t o r s á g á n a k köszön-
hetni . Nagy lelkek sa já t sága , s emmibő l va lami t a lkotni , 
így született meg a m a d r i d i ka th . egyetem. A spanyol 
a l k o t m á n y 12. § - á b a n csak anny i van , bogy az ok ta t á s 
m i n d e n fokon szabad. Hát ez ugyan m á r va lami «in 
potentia», «actu» a z o n b a n meg ugyancsak nagy s e m m i . 
Hogy va lami legyen belőle, a m a d r i d i p ü s p ö k m a g a 
köré gyűj tö t t a madr id i t á r s ada lombó l n é h á n y lelkes 
férf iút és bizottságot a laki tva belőlük, közös aka ra t t a l 
k imondo t t ák , hogy f. évi ok tóber 31-én Madr idban 
egyetemi t anfo lyamot ny i tnak meg. Két tanár , Honora to 
del Val augus t i n i anus atya f ensőbb val lástant , vagyis 
h i t t udomány t , abbé Zaragué ta , Mercier volt t an í tványa 
a louvaini egyetemen és mos t theologiai t a n á r a madr id i 
papnevelőintézetben, bölcsészetet fog taní tani . Világos, 
hogy a világi pá lyák i f júsága van szem előtt tar tva. 
Ezenkívül még 13 t anszako t u g y a n a n n y i tanár , világiak, 
egyháziak és szerzetesek fognak előadni . A t anszakok 
cimei : szociálpoli t ika, nép- és nemzetgazdaság, a spanyol 
tö rvényhozás tör ténelme, kánon jog , spanyol k o n k o r d á -
t u m , pénzügy, spanyol jog tör téne lem, mezőgazdaság, 
ipar , ke reskede lem, közigazgatás, szociologia, a t á r sa -
da lmi t u d o m á n y o k encyclopediá ja stb. Lesz h á r o m tudo -
m á n y o s s zeminá r ium : a t á r sada lmi a szociologia t anára , 
a pol i t ikai Marin Lazaro t a n á r és az egyetemes ku l tu ra i 
Ruiz A m a d o J. t. atya vezetése alat t . Az egyetem 
rek tora Don E n r . Reig, aud i to r Rotae. Itt tehát n e m 
hosszada lmas pénzgyüj téssel , h a n e m szellemi m u n k a -
fe la jánlásával és összesítésével kezdik a ka th . egyetem 
alapí tás t . Tehá t így is lehet, csak a k a r n i kell. 

* 

München. A Schnitzer ügy vége felé közeledik. Az 
egyetem bölcsészeti k a r á n a k többsége ugyanis h a j l a n d ó -
n a k je lentkezet t Schni tzer dr. átvételére a h i t t u d o m á n y i 
ka rbó l a bölcsészetibe, a hol n e m kathol ikus , h a n e m 
«kavarodásos» va l lás tör ténelmet fog e lőadni a szeren-
csétlen ss. theologiae doctor . A h i t t u d o m á n y i k a r erre 
e lha tározta , hogy a «Dogmengeschichte» e lőadását a b b a n -
hagyja , — van a n n a k helye a d o g m a t i k á b a n és az egy-
ház tö r t éne lemben — el lenben a ker . neve lés tudomány 
e lőadására kü lön tanszék ál l í t tassék a h i t t u d o m á n y i kar -
b a n és az e lőadássa l m a g á n t a n á r bizassék meg. 

* 

Nancy. Mathieu bibornok halála és temetése. Ki lesz 
a francia akadémiában utódja ? A nagyszel lemű f r anc ia 
b i b o r n o k ha lá la h á r o m országban keltet t erös és fáj-
d a l m a s ha t á soka t : h a z á j á b a n Franc iaországban , a h o n -
nan"v i l ágh í r re k iemelkedet t , Angolországban, a hol meg-
ha l t 1 és R ó m á b a n , a hol legutóbb székhelye volt. Az 
e lhuny t b ibo ros főpap i m p o n á l ó egyénisége betegségé-

1 Meg kell jegyezni , hogy a londoni euchariszt ikus körmenetet 
maga Edward király akadályozta meg, a ki a l iverpol i «Daily Post» 
szerint 250 szóból álló táviratot küldött a min i sz tere lnöknek a kör-
menet el len. Denique a szabadkőművestő l csak i l y e s m i t l ehet várni. 

ben és ha l á l ában is érvényesül t . J o h n s o n pre lá tus ezt 
m o n d t a róla : «Úgy állta ki az orvosi műté te t , m in t egy 
40 éves férfiú». Halá láról pedig az a runde l l i agg püs-
pök azt t anús í to t ta , hogy megha ln i m á r szebben nem 
is lehet. «Oh! w h a t a noble , w h a t a beau t i fu l dea th !» 
Temetése, végrendelete szerint, itt Nancyban m e n t végbe, 
a d u Sud nevű temetőben. N a n c y b a n kezdetben azt ter-
vezték, hogy a székesegyház k r i p t á j á b a n fogják el temetni . 
Mert temetőbe püspökö t F ranc iao r szágban egy század 
alat t csak h á r m a t temet tek , legutóbb P e n a u d b ibornoko t , 
a ki a pa ray- le -monia l i csodás megje lenés t e m p l o m á -
ban k íván t nyugodni , de az o t tani város ezt meg nem 
engedte. Minden v i tának véget vetett a bo ldogul t vég-
rendelete, a mely szerint a nevezeti t eme tőben k ívánt 
nyugodn i nővére mellett, a ki szent Benedek-r . f őnöknő 
volt S. Nicolas du P o r t b a n s a kit tavaly temet tek el. 
Mathieu b i b o r n o k b a n oszlopos e m b e r dőlt ki. R. i. p. 
Utódjáu l a f r anc ia a k a d é m i á b a n eleinte Cochin világit, 
azu tán mgre Baudri l lar t - t , a pár is i ka th . egyetem rektorá t 
emlegették ; l egú jabban mgre Cabriére montpel l ier i 
püspök neve kerül t forga lomba. 

* 

P á r i s . Szabadgondolkodók «nemzeti» kongresszusa 
ülésezett Pá r i sban , a X. ker. vá rosházán . Látszik, m e n y -
nyire o t thon v a n n a k m á r P á r i s b a n . E n n e k az ezidei 
kongres szusnak mi volt a főcé l j a? Előkészí teni a ka th . 
egyháznak t emploma i tó l való teljes megfosztását . A je l -
szót Charbonne l ad ta ki : «Még korán lenne kövelelni a 
t emp lomoka t , előbb mé l tó k k á kell tenni m a g u n k a t azok 
elfoglalására». Valaki fölvetette azt a kérdés t , hogyan 
lehetne az «Isten» nevét a f ranc ia költészetből k iküszö-
b ö l n i ? E r r e Buisson felkiál tot t , hogy a k k o r az egész 
f ranc ia i roda lma t s u t b a kellene dobni . Colly tag társ azl 
sürget te , hogy legalább a t ankönyveke t kell «megtisz-
tí tani» az Isten eszméjétől . Ezt m á r meg is tapsol ta a 
200 főnyi kongresszis ta , köz tük t öbb nő is. Albert Bayet 
tag társ je lentés t olvasot t fel a «kereszténység ha lá l -
tusájáról» . Szerencsére a kereszténység sorsa n e m függ 
a s zabadgondo lkodók óha já tó l . Azu tán az ú j val lás 
ünnepeivel foglalkozott a kongresszus . Lesznek évenkin t 
közös születési, i f júsági , házassági , t á r s a d a l m i és halot t i 
ünnepségek. A t á r sada lmi ünnepségek nevei lesznek : 
ember i karácsony, ember i húsvét , fák , for rások, hegyek 
ünnepe stb. Sión őrei, hogy tetszik a d o l o g ? 

* 

Brazília. A brazíliai katholikusok második nagy-
yyülése öt nap ig tar to t t . Nap i r end re kerü l tek ez alat t 
az öt n a p alat t m i n d a z o k az ügyek, melyek ilyen nagy-
gyűléseken e lőfordulni szoktak . Fősú ly azonban itt is a 
ka th . nép egyesülésének, az i f j ú ság nevelésének és a 
k a t h . sa j tó f e lka ro lásának az ügyére esett. Nevezetes 
dolog, hogy a német k a t h o l i k u s o k «Volksverein»-je, a 
melyet a ha lha t a t l an e m l é k ű W i n d h o r s t a lapí tot t , itt 
Brazi l iában is közszá jon forog és m i n t á u l szolgál. A záró-
ülésén az e lnök ö r ö m m e l jelentet te , hogy a nagygyűlés 
ha tá roza ta i n e m m a r a d t a k irott óha j t á sok , mer t ő emi -
nenc iá ja a b iboros főpász to r m á r kü lön bizottságot 
nevezett ki a kongresszus i ha t á roza tok foganatos í tására . 
E n n e k bejelentése u t án a főpásztor felolvasta azt a 
hódo ló fel iratot , melyet a brazí l ia i ka tho l ikusok nagy-
gyűlése X. P ius pápához in tézet t . A következő szónok 
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a kongresszus köszönetét tolmácsol ta a Portugál Olvasó-n 
kör elnökségének, hogy helyiségét a ka th . nagygyűlés] 
céljaira átengedte. Por tugálok és brazíl iaiak, ú g y m o n d j 
testvérnemzet. E testvériség tanuságául a kongresszus 
üdvözlő táviratot küldöt t Don Manoel portugál király-
nak . Er re szót emelt a b íboros főpásztor, köszönetet 
mondva mindenk inek , a ki a kongresszus érdekében 
fáradt , köszönetet mondva a pápai nunc iusnak , a ki a 
kongresszust jelenlétével megtisztelte. Végül összetar tásra 
és k i tar tásra buzdítot ta Brazília kathol ikusai t . Ezután a 
kongresszus testületileg vonult át a de la Candalar ia 
t emplomba há laadó istentiszteletre és á ldásra az Oltári-
szentséggel. —y— la. 

idct- ^ Jövő állania. Irta : Menger Antal. Fordí tot ta 
dr. Ormos Ede. Athenaeum kiadása . Ara 7 K 50 fillér. 

A szociológiai ismeretek terjesztése céljából «Szo-
ciológiai könyvtár» cimen az Atheneum rt. t á r sada lom-
tudomány i műveket ad ki eredetiben vagy fordí tásban. 
Ilyen Menger Anta lnak Bécsben megjelent «Neue Staats-
lehre» c imű műve, melynek a fordító elég önkényesen 
«a jövő állama» t i tulust adta. A cimen nem a k a d u n k 
fel, b á r elég kifogásolni va lónk volna, h a n e m inkább 
magának a m u n k á n a k a szelleme, felfogása, világnézete, 
i ránya érdekel. 

Megvallom, mikor a művet emlegetni hal lot tam, 
elfogott a k íváncs iság; azt vá r t am, hogy egy igen ala-
pos, minden gondolatot , eszmét ha ta lmas érvekkel pil-
lérező munkáva l lesz dolgom. Örül tem a szellemi tor-
n á n a k , a mélyen j á ró gondolkozásnak, melyben részem 
leend a m ű olvasásakor. De most , mikor letettem a 
200 oldalnyi könyvet, beismerem, hogy csalódtam. Mert 
ugyan mit ta lál tam ? Nem egyebet, min t folytonos ismét-
lését annak , hogy a t á r sada lomban minden az uralkodó-
osztály szája ize szerint megy. Az ura lkodó osztály ér-
dekei szerint készül a törvény, dolgozik a bíróság, kor-
mányoz a közigazgatás, a lakul a haza fogalma, sőt még 
a vallás is a dolgozók fékentar tására a közép és a felső 
osztályok kedvéért van. A kicsi, szegény, nyomoru l t 
embereknek , proletároknak, kiket ki tagad a haza, kik-
nek n incs okuk pa t r ió táknak lenni, másvilági hazát 
ígér az egyház. Ez a megcsalatás a tulajdonért , a földi 
javakér t történik. Tessék a tu la jdon t helyesen elosztani, 
megszűnnek az óriási ellentétek. 

Ezt a nagy problémát a szocializmus van hivatva 
megoldani, egy ú j á l lammal , a melynek képét Menger 
Antal igyekszik megrajzolni «Neue Staatslehre» müvében. 
Menger művét négy könyvre osztja a következő címek-
kel : Állam és jog ál talában, A gazdasági élet és a faj-
fentar tás rendje a munkaá l l amban , A népies m u n k a -
állam szervezete, Átmenet a népies munkaá l l amra . 

Miután a m ű ál talános vonásá t megadtuk , nem 
lesz érdektelen épen a szociálista kolpor tőrök ellen 
Menger néhány észrevételét leszögezni, melyek igazol-
ják, hogy a népies m u n k a á l l a m sem lesz ám eldorádó, 
hogy ott is lesz vagyoni egyenlőtlenség, lesz ha ta lom, 
lesz bizonyos erkölcs, sőt még vallás is. Menger elfo-
gadja azt a szociálista tételt, hogy az érték alapja a m u n k a 
és mindenk i m u n k á j a a rányában részesül a j avakban . 
A javaka t e lhasználható ( ruha , élelem stb.) és használ-
ható j avakra osztja. Az elsők a dolgozók tu la jdonába 

mennek át, az u tóbbiak nem. A munkamegosz tás ké-
pességek szerint történik, a kellemetlen m u n k á k végzé-
sére, melyektől mindenk i irtózik, húzódik, kényszerítve 
lesznek az emberek. Elismeri , hogy a népies m u n k a -
á l l amban ú jból osztályok fognak kifej lődni, de ezek 
élét veszi az, hogy javakka l nem fognak bírni . 

A törvények szankciójánál Menger megakad. Elis-
meri a keresztény világnézlet fontosságát, de azt pótolni 
nem tud ja . Úgy gondol ja , hogy a közvélemény, a jog-
érzet, az engedelmesek dicsérete, a törvényszegők saj tó 
ú t ján való meghurcolása talán elegendő lesz. Igy való-
ban nevetséges azon vakmerő állítása, hogy a vallás 
elértéktelenedik, magától megszűnik, helyét a tapasz-
talati világnézlet fogja elfoglalni. De hogy ez a tapasz-
talati világnézlet m á r a jelen ál lam szemüvegén nézve 
mennyi re értéktelen elméletben, a jövőben pedig gyakor-
latilag, maga az osztrák író szolgáltatja ehhez a legerősebb 
a rgumentumot . 

A szocialisták szabad szerelmének nem hive. Dicsé-
retére legyen mondva, az egyházasság híve, a gyermek-
nevelés a családé bizonyos ideig, azontúl az ál lamé. 
A n ő k n e k ugyanazon jogokat vindikálja , melyek a férfit 
illetik. 

A III. könyvből két igen fontos dolgot kell k i -
emelnünk . A szerző szerint a tu la jdon és a gazdaság 
alanya a község, a város. Ezeké a termelő eszközök, 
ezek lakói között oszlanak meg a termelt dolgok. Tehá t 
nehéz lesz az átlépés egyik községből a más ikba , mert 
egy város sem fogja szívesen venni, ha javaiból való 
részesedés végett ú j a lakok jelentkeznek. Mindenki min t -
egy utalva lesz, hogy a maga fa lu jában élje le napja i t . 
Ez az állapot pedig nem lesz más, mint szociálista 
jobbágyság. Igy fest a jövő ál lam szabadsága. A más ik 
az, hogy a községekben munkáscsopor tok lesznek min t 
termelők. Ezekről megjegyzi, hogy ezeknek egyetemes 
szervezkedését nem kell megengedni, mert veszedelmet 
jelentenek (158. oldal.) Ha tehát a m u n k á s á l l a m b a n 
Menger fél a munkásoktó l , ugyan miér t nem fél most , 
miért sürgeti a nemzetközi munkásegyesü lés t? 

A szerző jövő ál lamából nem akar ja kihagyni a 
vallást. A «vallás magánügy» elvét elveti, részére állami 
támogatás t kér. Ő csak az egyház tú lhata lmától tar t , 
de ez is megszűnik m a j d , mer t nem lesznek javai . 

A történeti mater ial izmust képtelennek mond ja . Az 
ideológiának a hive. 

A IV. könyvben megjósolja, mint fog megvalósulni 
az ú j ál lam. Nem for radalom fogja megcsinálni , a hogy 
Kautzky, Rodbertus, Louis Blanc képzelik, h a n e m a 
kereszténység átalakító m u n k á j á n a k min tá j á ra évszáza-
dok múlva fog meglenni. A népbe épen azért a szociá-
lista felfogást kell beoltani, a lelkeket előkészíteni. 
A forradalmi , erőszakos m u n k a célszerűtlen és lehetet-
len. Addig, míg nagy hadseregek vannak , míg a népet 
át nem j á r j á k az eszmék, róla beszélni nem is lehet. 

Mint lát juk, a m ű inkább egy tervező elmének kép-
zeleti szüleménye azon eszmék a lapján , melyeket ő a 
szociálisták irataiból merített. Mélyreható kutatást , igazi 
t udomány t h iába keresnénk ; de tévedései dacára is 
ta lá lunk oly apercuket , eszméket, melyek a piaci szociál-
demokra ták p r o g r a m m j á n a k néhány tételét ta r thata t -
lannak m o n d j á k . Minden esejre ez is ha ladás és elis-
merése annak, hogy a szoci^Hsta jövő tá r sada lom még 
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se lesz olyan, a mi lyennek a szoc iá ldemokra ták előre 
festik. Csepelii Lajos dr. 

Ő. G . Az új Syllabus. (A «Budapest i Szemle» 
október i füzetében.) 

V. 0 . G. cikke mes t e rmüve a tu t t i - f ru t t inak . Való-
ságosan t i l og ikus t a l en tum. Hol e lőremegy gondola ta iban , 
hol meg visszatér a m á r m o n d o t t a k r a ; hol közbeszúr 
egy mázsás va ló t lanságot , a hová az n e m is illik, hol 
meg a valót a va ló t lanna l úgy összebogozza, hogy egy 
órai magya ráza t r a vo lna szükség a ke t tőnek elválasz-
t á sá ra . Igy az tán a vele folytatott eszmecserének se lehet 
egységes képe, se az a komolysága , a m i az ilyen kér-
dések fejtegetésénél szükséges, h a n e m , m i n t az olvasó 
lá tha t ja , i n k á b b afféle össze-vissza ug rándozó csevegés 
az egész. 

Annyi t t u d u n k m á r , hogy Ő. G. szemeiben a m o -
dern i s t ák legnagyobb é rdeme , hogy a kereszténységből a 
d iv inumoka t , az isteni elemet k iha j igá ln i i p a r k o d n a k . 
Ez ugyan olyan művelet , m i n t h a az orvos úgy a k a r n á 
gyógyí tani betegét, hogy egyszerűen a szivét tépi ki ; de 
há t O. G.-nek szemében ebben áll a kereszténységen 
végbeviendő legfőbb r e f o r m , ezért dicséri a m o d e r n i s t á -
ka t s ezért haragsz ik a p á p á r a , hogy mié r t is a k a r j a 
ennek a műve le tnek ú t j á t állni ? Hogy váj jon élhet-e az 
e m b e r szív né lkü l s lehet-e kereszténység kinyi la tkoz-
ta to t t jellege né lkül , az neki gondot n e m okoz. 

De azt m o n d j a , hogy a d i v i n u m o k k iha j igá lásá t 
k iván j a a t ö r t é n e t t u d o m á n y és a m o d e r n b ib l ia -kr i t ika . 
«Amaz, ú g y m o n d , nagyon sok kel lemet len dolgot derí tet t 
k i , a melyeket csak a t uda t l an és a bigott emberek 
előtt lehet elhallgatni .» Ez meg, hogy k i m u t a t t a , hogy 
«a régi b ib l i a -magyaráza t egyenesen ta r tha ta t lan» . Hát 
kérem, a tanul t ember , a ki ismeri a ku t a t á s ál tal elért 
e redmények részleteit, t u d különbségeket tenni . A theo-
logiai t u d o m á n y o k b a n is van folytonos ha l adás ; m i ma 
sok dolgot j o b b a n i s m e r ü n k , m i n t az előző ko rok , volt 
i dőnk beléhatolni ; úgy van az m i n d e n t u d o m á n n y a l s 
m i n d e n téren, így kell tehát a n n a k lenni az egyháztör-
téne lemmel s a b ib l ia -magyaráza t ta l is. A jövendő korok-
n a k ezt a m u n k á j á t gyönyörűen előre vázolta a mái-
emlí te t t leríni Vince az V. században . A theologusok 
esze sincs szegre akasztva , sőt soka t dolgozik, sokat 
p roduká l , többet , m i n t a k ö r ö n kívül ál lók gyan í t anák . 
Kiigazít egyes régibb tö r téne lmi felfogásokat , tökéletesíti 
a b ib l ia -magyaráza to t , j o b b a n beléhatol nevezetesen a 
rész le tkérdésekbe s a j övő századok még tovább fog-
j á k tökéletesí teni ezt a m u n k á t . Ez, gondo lom, nagyon 
természetes, mivel a kereszténységbe lefektetett is teni 
gondo la tok k imer í the te t lenek. 

Azonban egészen m á s dolog vallási i smere te ink 
gyarapodásá ró l s egészen m á s a d i v i n u m o k n a k a keresz-
ténységből való k iha j igá lásáró l beszélni . Ez az u tóbb i 
n e m következménye az e lőbbinek s m a sem k iván j a 
ezt se a t ö r t éne t tudomány , se a b ib l ia -kr i t ika , h a n e m 
k iván j a ezt egy a va l lásba bevit t idegen elem, a fi lozó-
fiából becsempészet t észelvűség ( rac ional izmus) , mely 
á l l á spon t já t e század fo lyamán legalább ötször vál toz-
tat ta , m a g á r a cáfolt, úgy hogy a ki a r ac iona l i zmus 
vizein evez, a vál takozó i rányok szer int végre azt sem 
t u d h a t j a , mit ta r tson, mikén t vélekedjék a keresz tény-
ségről. 

Hogy a tö r t éne lmen kezd jük , ez sok régibb nézetet 
t isztázott ; a régi emlékek, ok i r a tok fölfedezése, t anul -
mányozása egyes korok, személyek, események igazibb 
i smere tére vezetett (így, hogy csak egyet emlí tsek : a 
l e g ú j a b b a n a lorettói ház tör téneté t l egendának m i n ő -
sítette), de a d i v i n u m o k a t (föltételezem O. G.-ről, hogy 
tud j a , m i ez?) a kereszténységben nem érintette. É rdekes 
pé ldául az a fordula t , mely a pápaság kérdésében u j a b -
ban beállot t . Tudvalevőleg a rac ional i s ta i r ány még 
10—15 évvel ezelőtt m é g azt hangoz ta t t a , hogy a római 
püspök , h a n e m később , h á t l eg jobb esetben az V. 
században Valen t in ián császár közreműködéséve l emel -
kedet t pápává . Ma épen az Ő. G. által emlegetett prot . 
H a r n a c k m á r az I. s zázadban ta lá l ja a pápá t s nézetét 
meggyőző érvekkel t ámoga t j a . (Dogmengeschichte . I. 
443. 1.) 

Attól függ természetesen minden , hogy k i t olvas, 
vagy olvasot t Ö. G., tör ténet í rót-e , vagy d i l e t t áns t ? Pl. 
a kereszténység és a pápaság é rdemei rő l Magyarország 
körü l az Á r p á d o k k o r á b a n F r a k n ó i müvé t olvasta-e, 
vagy Andrássy Gyula g r ó f : A m a g y a r á l lam f e n n m a r a -
d á s á n a k okairól írt k ö n y v é t ; az inkvizícióról pl. Ballagi 
Aladár t a n u l m á n y á t olvasta-e, vagy valami pamf le te t 
forgatot t -e c s u p á n ? S így tovább. Nem t u d o m ugyan , 
hogy mi t értett azon, hogy «a t ö r t é n e t t u d o m á n y nagyon 
sok kel lemet len dolgot der í te t t ki», de anny i t t udok , 
hogy semmi t olyat n e m der í te t t k i , a mi a keresz tény-
ségen a divinumokat h o m á l y b a bor í to t ta volna , sőt XIII . 
Leo az addig zárva ta r to t t r ó m a i a r c h í v u m o k a t is meg-
nyi to t ta a t ö r t éne tbuvá rok előtt, egy szép enc ik l ikában 
hi rdetvén, hogy azért teszi, mivel az egyház tör téne lme 
az egyháznak leg jobb apologiája . Ha maga a p á p a 
ennyi re n e m féltette a tör ténelemtől a d iv inumaka t , miér t 
m o n d j a Ö. G., hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y veszélyezteti 
a z o k a t ? 

Érdekesebb tu t t i - f ru t t i , a m i t a m o d e r n bibl ia-
kr i t ikáró l m o n d . Hát az bizonyos, hogy a bibl iát egy 
századja erősen os t romol j a a p ro tes táns rac iona l izmus , 
de hogy ebből miér t kovácsol fegyvert a ka tho l ic izmus 
ellen, nehéz megér teni . Hogy a pro tes tánsok anny i r a 
emészt ik egyetlen lu ther i örökségüket , az is tenítet t bibliát , 
t a lán még se mi v a g y u n k az okai, a min t a n n a k sem, 
hogy m o s t a sá rospa tak iak Zoványi «szabad vizsgálati 
elve» ellen a tekintély elvével h a d a k o z n a k . «A szent 
könyveke t é r t ékükön fölül becsül ték túl», m o n d j a . K i k ? 
Mi n e m , mi a szóval hagyományozo t t t an , a k iny i la t -
kozta tás egyik f o r r á s á n a k t ek in t e t tük mind ig s tekint-
j ü k m a is. 

De a p ro t e s t ánsok é rdekében is vissza kell u tas í ta -
n o m azt az ál l í tását , hogy «a p ro tes táns is csak a k k o r 
i ndu l (k r i t ikának) , a m i k o r megszabadu l az o r thodoxiá -
tól». Ez egyszerűen összezavarása a foga lmaknak . A pro-
tes táns is, ha megszabadu l az or thodoxiá tó l , a r ac iona -
l i zmusnak indul , a természetfelet t i t agadásának s nem a 
k r i t ikának , mivel a kr i t ika n e m ellentéte az o r thodoxiá -
nak . A hivő p ro t e s t áns éppen úgy dolgozhat ik kr i t iká-
val, m i n t a hi te t len, c sak a pr ior i n e m ál l í t ja föl a 
filozófiai tételt, hogy n incs természetfelet t i . O. G. nagyon 
téved, lia azt gondol ja , hogy kr i t izá ln i csak a hi te t len 
ember tud . 

A racional is ta bibl ia-szétszedéssel is kü lönben 
fu rc sán vagyunk . Olvassa el Ö. G. H a r n a c k ál tala idézett 
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«Das W e s e n des Chr is tentums» m ű v é n e k elejét s nézze, 
hogy ez a synop t ikusoka t (a h á r o m első evangé l iumot ) 
m á r az apostol i k o r b a helyezi ; micsoda á l láspont ez a 
n é h á n y évtized előtti tüb inga i iskolával szemben ? Wel l -
h a u s e n elméletével szemben is m á r ellenkező h a n g o k 
kezdenek e m e l k e d n i . Kérem, v a j ú d i k a rac ional i s ták 
részén m i n d e n , miér t gondol ja t ehá t , hogy ott m á r va lami 
ha tá rozo t t e r e d m é n y van , a miér t a bibl ia tiszteletéről 
le kel lene m o n d a n i ? 

Ö. G., min t l á t juk , nem tud diszt inguálni . Egyes rész-
le tkérdésekről a nézetek vál tozása még nem a biblia in-
spirál t vo l t ának megsemmisí tése , még az se, a mit olyan 
f ő b e n j á r ó n a k ta r t , hogy «a pen ta teuchus t nem Mózes 
írta, a többi ó - és újszövetségi bibl ia rész tele van in ter-
po la t iókka l s a legtöbb esetben semmi köze áll í tólagos 
szerzőjéhez». Hogyan áll e t ek in te tben a dolog, Székely 
Is tván d r . - n a k «A m o d e r n b ib l iakr i t ika főkérdéseiröl» 
itt a Rel igioban közölt rektor i beszédében o lvasha t ja , 
K m o s k ó n a k «Fl inders Petr ie ku ta tása i ró l» szóló t a n u l -
m á n y á b a n pedig lá tha t ja , hogy a l egú jabb ku ta t á sok 
mikén t igazol ják az «Exodust» ? 

Abban is félreérti a dolgot, m i d ő n a miat t , hogy a 
theo logusok nézetei az egyes mellékrészlelekre nézve 
eltérők, azt ál l í t ja , hogy a «kath. theologia még m a sem 
t u d j a megál lap í tan i az inspi ra l io fogalmát». Nézze meg 
erről Pesch l egú jabb m ü v é t : De i n s p i r a t i o n a S . Scr ip tura . 

Hogy pedig a m o d e r n bibl ia-kr i t ika állal az egy-
házra hozot t b a j b a n a mode rn i s t ák segítettek volna , 
hogy «a keserves feladattal» ők b i rkóz tak volna meg, 
egyszerűen nevetséges. Nézze meg Loisy-nak «L'Evangile 
et L'Eglise» c i m ű müvé t s l á tha t ja , hogy az des t ruc t i -
vabb az evangé l iumokka l szemben, m i n t Ha rnack ; 
H a r n a c k Loisyval szemben valóságos u l t r a m o n t á n . 

Természettudományi tevelek. <xxi.> 
Kedves Barátom ! Folytatom, a hol elhagytam. 

A palaeontologikus leletekben talált szerszámokkal 
külön, kimerítő tanulmányban Török Aurél dr.. buda-
pesti egyetemünk anthropologusa foglalkozott. (Az 
eolithokról, mint a legrégibb emberi szerszámokról. 
Termt. Közlöny 1906. 556. 1.) 

Erről a tanulmányról más helyütt részletesen 
értekeztem (Religio 1906. 405 1.) s rámutat tam mód-
szertanilag csodálatosan elemi tévedéseire. Az ősi 
kő-és csontszerszámoknak egy természettudóshoz illő 
exact vizsgálata és a következtetéseknek szabatos 
megvonása helyett a hosszú dolgozat nagyobb részé-
ben másról beszél, nevezetesen arról elmélkedik, 
hogy «bármerre tekintsünk, sehol sem találhatunk 
valamelyes alapot arra nézve, hogy az emberi lény 
származása a többi élő lényekkel szemben csakugyan 
kivételes, kiváltságos lehetett volna». Pedig mi nem 
azt várjuk, hog)r «bármerre tekintsen», hanem azt, 
hogy a fejtegetése tárgyát képező negyed- és har-
mad-korszakbeli silexeken, kő- és csontszerszámokon 
mutassa ki azt az állat-embert, a kit ott keres. 

Mert hát Török nyíltan és kifejezetten szeretné 
ezeket a szerszámokat az evolució elméletének szol-
gálatába szegődtetni. De csak szeretné. Magok a szer-

számok ugyanis, a hogy őket nekünk bemutatja, tel-
jesen ellenkeznek avval, a mit belőlük kiolvas. Ille-
tőleg nem ő olvas ki, hanem támaszkodik De Mor-
tillet nézetére, azt idézi lapokon keresztül, ő csak 
szónokol körülötte. Sajátszerű egy dolog. Gorka 
«A ember»-ben, mint már idéztem, épen ennek a 
Morlilletnek a nézetét vetette el. Gorka ezt írja : «Meg 
kell jegyeznem, hogy Mortillet fölfogása szerint eze-
ket az eszközöket nem az ember készítette volna, 
hanem oly köztes lény, a mely az emberszabású 
majmok és az ember között állt. Eltekintve Mor-
tillet fölfogásának bebizongíthatatlanságától, azt a 
kétségtelenül értelmes lényt, a melyik már célszerű 
eszközöket, szerszámokat készített magának, föltét-
lenül embernek kell tartanunk». (74. 1.) Két emberünk 
van tehát, a ki az ősi szerszámokról ír és ez a kettő 
is homlokegyenest ellenkezik egymással. 

De Mortillet nézetének elvetésével teljesen megdől 
Török egész hosszú dolgozata, mert a mi magva 
van, az csak Mortillet nézetének idézése, a többi csu-
pán ennek fölületes parafrazisa. Pedig hát megdől 
az magától is, Gorka nélkül is, miután nem egyéb 
nyilvánvalóan hamis okoskodásnál. Halljuk csak magát 
Morlillet-et. «Biztosan meg van állapítva — mondja — 
hogy a geológiai idők harmadik szakában éltek 
olyan lények, melyek elég értelmesek voltak ahhoz, 
hogy tüzet tudjanak gerjeszteni, továbbá hogy silexe-
ket és kvarciteket tudjanak vagdalni. De milyenek 
valának e lények? Emberek, a mint ezt a tudósok 
kezdetben mondot ták? Hisz annyira csak az ember 
értelmes, hogy ily dolgokat cselekedhessék. De az 
ősléngtan törvéngei ilgen feleletet nem engednek 
meg.D 

Ime, mit nem süt ki ? Emberek lehetnének — 
űgymond — azok a kőfaragók, mivel elég értelmes lé-
nyeknek kellett lenniök, de hogy ilyen föltevést az 
őslénytan törvényei nem engednek meg. Az őslénytan 
törvényei? Törvények adatok elleni És honnan ve-
zették le azokat az őslénytani törvényeket: az adatok-
ból-e, vagy az adatok ellenére? A törvények alatt érli 
pedig azt a hosszú elmélkedést, melyet ezután folytat 
s mely szerint hogyha az állatok fejlődtek, az ember 
sem képezhet kivételt. Tehát a miről épen be kellene 
bizonyítani, t. i. az ősember állati voltáról, hogy a tör-
vény alá tartozik, azt már előrebefoglalja a törvénybe. 
Petitio principii. Valóban jól nevezi Gorka Mortillet 
fölfogását «bebizonyithatatlannak». 

Török ennek dacára Morlilletre esküszik s neki 
is amaz értelmes lényre valló eszközök készítője 
csak állatféle lény. Nem veszi észre Mortillet állí-
tásának képtelen voltát, de sőt hogy még absurdabb 
legyen, maga is rádupláz: «Ha meggondoljuk, úgy-
mond, hogy a műveltség körén kívül, vadon élő 
népek oly sok évezred után még ma is mily nagy 
üggyel-bajjal tudnak tüzet szítani, valóban lángel-
mével kellett ama geológiai harmadkorbeli lénynek 
bírnia, a kiben először villant meg a mesterséges 
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tűzgyújtásnak az eszménye s a ki az eszmét gyakor-
latilag is keresztülvitte». Lángelmével birt tehát s még-
sem volt ember? Hát az ilyen beszédben a logiká-
nak egy szikrája nincs. Igy bizonyítják ezek a tudó-
sok a leletek alapján az ősember állati származá-
sát! Ajánlom, barátom, hogy olvassa el egész ter-
jedelmében ezt a tanulmányt s megfog ja érteni, hogy 
miért ajánlotta Paulsen, hogy az orvosnövendéknek 
«orvosi ethikát», vagyis egy kis filozófiát tanítsanak 
az egyetemen. 

Ugyanez jut eszembe, ha Gorkának legújabb ide-
vonatkozó értekezését (Az őskori ember kezdetleges 
művészetének eredete. Termt. Közlöny 1908. 630. 1.) 
olvasom. Képekben is bemutat egypár csontfarag-
ványt az ősi leletekből. Ugyanannak az értelmes 
emberi lénynek a művei azok, kezdetleges formában. 
Nem mondja , hogy faragójuk állat lett volna, de 
egész előadásán, nevezetesen a leletek faragványainak 
osztályozásán átcsillamlik kedvenc eszméje, a mainál 
alsóbb szervezetű ember, az a fából való vaskarika, 
ki «megdöbbentő hűséggel és egyszerűséggel örökí-
tette meg vadászata tárgyait» s a kinél «fizioplaszti-
kus képeinek hűségét nem zavarta semmi elméleti 
fontolgatás». 

Látod a realistát, a kire valóban ráférne egy kis 
filozófiai észműveltség, mert akkor nem mondaná, 
hogy képirás, képfaragás lehet, létrejöhet «elméleti» 
fontolgatás nélkül is. Vagy talán ilyen félrebeszélés 
nélkül nem kerülne ki a skálán az alsóbb szerve-
zetű «ős ember» ? De nem ám, azt csak ilyen mes-
terkedésekkel lehet előteremteni. 

Igen, Gorka uram, jól mondja a végén, hogy 
«a művészet a lélek tükre»; csakugyan, a ki azo-
kat a bemutatott tárgyakat faragta, annak eszes lelke 
volt, eszes lelkének kellett lennie; olyannak is 
mutatja magát, a meddig csak a leletek fölérnek. Az 
eszes lelkű lény pedig mindig ember és sohasem 
állat. 

Foglaljuk már most össze a mondottakat. A med-
dig a palaeontologia ér, összes leletei kivétel nél-
kül emberre vallanak, olyan emberre, mint mi vagyunk, 
épen olyan szervezettel, s épen olyan gondolkozó, ter-
vező lélekkel, mint a mienk, csak alacsonyabb művelt-
ségi fokon. Nem a paradicsomi kiváltságos ember, 
hanem a paradicsomban elbukott ember került a 
föld rétegeibe; állapota emez őskorában, a rétegek 
tanúsága szerint, nagyon szerény és szegényes lehetett, 
de már akkor is — Törökkel szólva — «lángelmé-
jével» tüzet gyújtott s uralkodott az állatokon. Em-
ber volt a szó teljes értelmében s mindenféle állati 
rokonsága ismeretlen a leleteket kutató tudomány 
előtt. Ez az oka, hogy ennek a palaeontológiának 
nevében a származástant reá nem alkalmazhatjuk. 

Látjuk egyúttal az egészből azt is, mily könnyű 
valamit állítani, mily könnyű az embert is a bes-
tiától származottnak mondani ; de mily nehéz ezt az 
állítást tudományosan be is bizonyítani. Dudek. 

evél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Szerkesztő úr ! 
Szinte meglepett, hogy Nagyságod az én igény-

telen soraimnak becses lapjában helyt adott. 
A magam részéről nem írtam volna meg azokat 

sohasem, mert mindabban, a mit Nagyságod azokkal 
kapcsolatban elmondott,1 teljesen azonosítom magam. 
Különösen átértem azt, hogy mindig az anyagi viszo-
nyok azok, a mik egy ily folyóiratnak tökéletesebb 
kiállítását hátráltatják, a min pedig a katholikusok 
közönyössége miatt egyhamar segíteni nem lehet. 

Ha másrészt örülök is levelem közzététele fölött, 
az onnan van, mert látom, hogy a hozzáfűzött kom-
mentár okulásul fog szolgálni sokaknak, a minthogy 
okulásul szolgál az én jogász barátomnak is, ki mostan-
tól kezdve nagyobb figyelemmel s több buzgósággal 
olvassa a «Religio»-t. 

A jó Isten adjon Nagyságodnak erőt és kitartást 
fárasztó munkájához, én pedig a «Religio» támoga-
tását ígérem. 

Szepesváralján, 1908. november hó 5. Sós Pál. 
1 A «Religio» 578. lapján. Szerk. 

E. P a n n o n h a l m a . A hiányzó régibb számokat csak Jele 
B. úr pótolhatná. Úgy tudom azonban, hogy már ő sem ren-
delkezik velők. 

T. B u d a p e s t . Nem elég az erdélyi ref. egyházkerület 
feliratából csak emlegetni a történelmi képtelenséget, hogy 
«a római katholikus egyháznak haszonélvezetében levő ál-
lami eredetű javakról» beszél; hanem jó volna megemlíteni 
azt is, hogy ez a kérdés a legutóbbi kath. nagygyűlésen 
tudományos megvilágításban részesült, tehát hogy ilyesmit 
emlegetni a legelemibb történelmi járatlanságok sorába tar-
tozik. Bizonyára azért fejtegetjük a kérdéseket, hogy laptár-
saink alkalomadtán hivatkozzanak is erre. Bezzeg ellenfeleink 
szüntelenül ismételgetik frázisaikat. A mi eljárásmódunk 
mellett közvéleményt teremteni nem lehet. 

G. Vác. Legközelebb meglátogatom paedagogiai elő-
adásukat ; az új módot nagyon helyesnek gondolom. 

B. R o z s n y ó . Ismét volna hely egy tanulságos értekezés 
számára. 

B. É r s e k ú j v á r . 1908-ra van hátralékban. 

TARTALOM. A zsidó honfoglalás. — A tekintély 
alapja. III. Mihalovics Ede dr.-tól. — Az ó-szövetségi 
vallás eredete. III. Wiedermann Károly dr.-tól. — Anglia 
a visszatérés útján. II. Jablonkay Gábor S. J.-től. — 
A biologiai világnézlet morálja. V. Trikál József dr.-
tól. — Egy módszeres hiba az életben. — Egyházi világ-
krónika. —y—/a-tól. — Irodalom. Menger: A jövő állama, 
Csepela Lajos dr.-tól. — Ö. G. : Az új Syllabus. V. 
(A «Budapesti Szemlé»-ben.) — Természettudományi 
levelek. XXI. Dudektöl. — Levél a szerkesztőhöz. Sós 
Páltól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

f e l e l ő s s z e r k e s z t ő 

K 1 2 - D U D E K J Á N O S dr. 
" 6 . e g y e t e m i t a n á b 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jlz ó-szövetségi vallás eredete. ( IV . ) 

A bibliai vallásnak a többi valláshoz való vi-
szonyáról mondottakat egy hozzánk közelebb álló 
analóg példában szemléltethetjük. Szent Tamás sze-
r in t : gratia opera tur secundum modum na tu rae ; a 
kegyelem a természetet a természet módja szerint 
tökéletesíti, alkalmazkodik a különféle haj lamokhoz, 
innét az erények különfélesége a szentek életében. 
A bizonyos fokú assimilatio törvénye általános. 
A növény, állat, család lényegileg nem változnak, de 
tulajdonságaik a helyi viszonyok, éghajlat, külső 
körülmények szerint módosulnak. így vagyunk az 
összes intézményekkel is ; ezt a törvényt alkalmaz-
hat juk az egyházra is. Természetfölötti, valóban isteni 
intézmény. Különböző népeknél kellett megalakul-
nia s kétségkívül átalakítja őket belső erejével, mint 
az ojtás a vadhaj tás t ; de viszont ő sem kerülheti ki 
azt a befolyást, melyet reá azon környezet, emberek 
és népek gyakorolnak, a hol működését kifejti. Lé-
nyege változatlan, de a mellékesekben módosul. 
Kezdetben, a zsidó elem közé állítva az egyház fája 
külsőleg, a mellékesekben a zsidó talaj tulajdonsá-
gait viseli magán, a hebraizmus pólyakötelékeiben 
jelenik meg, mer t Pünkösd nap ján még nem lép föl 
teljesen kifejlődve Jeruzsálemben. 

Később más talajban is gyökeret ver, a pogá-
nyok közt is terjeszkedik, a kik az athéni, az alexan-
driai bölcseleti iskolákban, a római jogi intézetek-
ben nyertek kiképeztetést. Az új társaság közepette 
külsőleg fölvette azon formákat, melyek neki ott 
jobban megfeleltek s fejlődését hatásosabban moz-
dították elő. Használta a görög és latin nyelvet, mert 
benne alkalmas eszközt látott arra, hogy Krisztus 
tanait világos mondatokba foglalja. Rómában székelt 
a birodalom feje, a császár városában trónol az egy-
ház feje is ; egyidőben indulnak útnak a császár és 
Péter parancsai. A görög és a gyakorlati római böl-
cselet megteremtik a római jog bámulatos művét, a 
Codex Romanust . Ezt a törvénykönyvet az egyház 
kezébe veszi, kiselejtezi belőle a hibásat, bele viszi 
az evangélium szellemét és törvényét s megalkotja 
belőle a Corpus iuris canonicumot. Az egyház al-
kalmazkodik a hitnek megnyert országokhoz; az 

igazság kincsét nyúj t ja nekik, s átveszi tőlük azt, a 
mi jó, a mi hasznos. 

A görög illetve a római kul turában, tudomány-
ban sok olyasmit talált, a mit alkalmas hid gyanánt 
használt föl arra, hogy a pogányokat megközelítse s 
őket a kereszténységnek megnyerje. Erre irányulnak 
az első századok nagy hitvédőinek (Jusztin, Atbe-
nagoras, Tatianus, Alex. Kelemen, Tertullián, Ágos-
ton) törekvései, kik a tudományos kifejezéseket föl-
használják a dogmák tudományos kifejlesztésére. Az 
egyház adja a tiszta, egyszerű igazságot, a görög böl-
cselet, a platói, a ruházatot. A középkori egyház 
lényegileg azonos az első századok egyházával, de 
külső megjelenésében, mellékes formáiban tőle sok-
ban elütő. «A papok szent hivatásuk teljesítése után 
a fejedelmi udvarok tanácsadói, törvényhozók, bírák, 
követek lóra ülnek, hadsereget vezetnek.»1 

Ha az egyház életének történeti fejlődését tekint-
jük, két élesen megkülönböztetett elemet látunk 
benne : abszolút, isteni s azért változhatatlan elemet, 
a mi Krisztustól van és viszonylagos emberit, a mi 
számtalan külső befolyásnak van alávetve s melyek 
korok, tudományos és politikai viszonyok szerint vál-
tozók. S bár az egyház eredetében és életében m i n -
denütt tündöklik természetfölötti származásának isteni 
jegye, mégis annak megítélésében is a külső hasonló-
ságot, alkalmazkodást használják föl egyes kutatók 
(pl. Harnack) bizonyságul arra, hogy az egyház is 
csak természetes emberi mű. 

Visszatérve a babyloni kölcsönzés elméletéhez, 
első sorban is kétségbe kell vonnunk a következte-
tések oly fokú bizonyosságát, mellyel máris föl van-
nak ruházva. Azon tulajdonnevek ugyanis, melyek 
az isten szó egyesszámával vannak összetéve, nem 
szükségkép bizonyítanak egy uralkodó monotheiz-
mus mellett, h a n e m arról tanúskodnak, hogy az 
általános «isten» fogalom ismeretes volt, a mi még 
a több istenben való hit lehetőségének nem vágja 
útját. Jeremiás 2 is elismeri, hogy a papok szűkebb 
körében voltak monotheista áramlatok, de arról 

1 Bonomelli : Die Kirche, München. 26. 1. 
2 Jeremias : Monotheistische Strömungen innerhalb der 

bab. Religion. Leipzig, 1904. 
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nem lehet szó, hogy Babylonban azt találták meg, 
a mi a bibliai vallásnak világtörténeti jelentőséget 
ad, s nem fosztja meg Izraelt attól a dicsőségtől, 
hogy az összes népek között egyedül jutott a tiszta 
monotheizmushoz. «Az őskeleti, az ó-szövetségen 
kívüli monotheizmus előföltétele a polytheizmus, az 
csak theológiai, azaz az asztrális erőknek fogalmi 
összefoglalása. A zsidó népnél azonban a mono-
theizmus a legélesebb ellentétben van a polytheiz-
mussal ; itt praktikus és erkölcsi.»1 

Egyébként hitvédelmi szempontból Delitzsch s 
követőinek közvetlen következtetései ellen fejtegeté-
sünk alapján nem igen kell harcolnunk. Mert adatai 
a legjobb esetben csak azt bizonyítják, hogy Baby-
lonban a régi időkben egy népréteg a monotheiz-
must vallotta s hogy a későbbi időben is a baby-
loniaknál ép úgy, mint más népeknél ráakadunk a 
monotheizmus egyes nyomaira. Mind olyan dolgok 
ezek, melyek a Szentírással nem ellenkeznek, hiszen 
szerinte határozottan a monotheizmus az emberiség 
ősvallása. Ábrahám csak hűen megőrizte ezt a hitet, 
mint atyai örökséget. Hazájában az egy Istenben 
való hit nem ismeretlen ; Ábrahám azért költözik ki 
hazájából, mert ott a tiszta bitet a bálványimádás 
elnyomta. A mi pedig a Jahve nevet illeti, a Szent-
írás nem teszi szükségessé, hogy azt Mózes al-
kotásának tartsuk. A mózesi kinyilatkoztatásban az 
új abban van, hogy kitárja a név mélyebb ér-
telmét s ezt Izrael szövetséges Istenének megnevezé-
sére foglalja le. 

Mindebből az következik, hogy a fölsorolt ada-
tok a nekik tulajdonított bizonyosság mellett sem 
törlik le az ó-szövetségi vallásról a természtfölötti 
eredet pecsétjét. A ki Babylonia való hivatkozással 
akarja ezt a célt elérni, az nem fogta föl az egye-
dül álló sajátosságot a bibliai vallásban. Épen az 
összehasonlító vallástörténet tényei követelik azt, 
hogy az ó-szövetségi vallásban természetfölötti veze-
tést lássunk. Azon eredetiség, mely a bibliai vallást 
minden más vallástól megkülönbözteti, nem abban 
áll, hogy Izraelben a monotheizmus újra keletke-
zett, s hogy általában követői voltak ennek a mono-
theizmusnak ; hanem abban, hogy Izrael a mono-
theizmusnak, mint népvallásnak tiszta alakját a 
szomszéd népek polytheista áramlataival szemben 
és sokszor saját szivük hajlamai ellenére is meg-
őrizte. Ennek a nagy munkának a szerve pedig a 
profetizmus, mely természetfölötti eszköz volt az 
isteni Gondviselés kezében s arra szolgált, hogy az 
ethikai monotheista istenfogalom az emberiségben 
el ne vesszen. 

Nem a monotheista istenfogalom föllépése, kelet-
kezése, hanem a monotheizmusnak, mint évezredek 
népvallásának monotheizmusa az a páratlan, csodá-

1 Ba e n t s c h : Altorientalischer u. israelitischer Monotli. 
Tübingen, 1906. 46. 1. 

latraméltó jelenség, mely egyedül áll Izrael történe-
tében. Ha mindjár t ismeretes volt is az ősidőkben 
Babylonban a monotheizmus, ha voltak is úgy itt, 
mint más népeknél monotheista áramlatok a későbbi 
időkben is, tény az, hogy az egész világon Izraelen 
kívül évezredeken át Kr. e. a polytheizmus volt az 
uralkodó vallás. Már pedig ezen elvitathatlan tény 
oly lényeges különbséget állít föl az ó-szövetségi és 
más vallások közt, oly ürt hagy kitöltetlenül, hogy 
azt csupán kölcsönzésnek, egyszerűen más vállások 
természetes fejlődési produktumának tekinteni nem 
lehet. S így másrészt az is bizonyos, hogy az Isten 
kinyilatkoztató működésének, a természetfölötti elem-
nek elegendő tere marad az ó-szövetségi vallásban. 

Azon függési viszonyban, melyet az ó-szövetségi 
vallás és más vallások közt még egyéb vallási tanok-
ban és intézményekben megállapíthatunk, még 
kevésbbé képes elhomályosítani, vagy meggyengíteni 
a bibliai vallás lényegének megkülönböztető önálló-
ságát. 

A monotheizmuson kívül pl. az angyalokról 
szóló tant bélyegzik kölcsönzésnek, azt állítván, hogy 
azt a zsidók a száműzetés idejében sajátították el a 
perzsák- és babyloniaktól. Az igaz, hogy a külön-
féle keleti népeknek ősrégi, eléggé kiképzett tanuk 
volt az angyalokról. De ebből még nem következik 
szükségképen az, hogy a bibliai angyalokról szóló 
tant ebből a forrásból kell származtatni, mert ismer-
jük azt már a zsidó nép történetének kezdetén is. 
Valószínű, hogy az idegen népekkel való érintkezés 
nagyban hozzájárult e tannak kifejlesztéséhez, mert 
pl. a későbbi tannak előadási, kifejezési módja 
egyenesen utal a babyloni szemléltetésekre. Az Eze-
chiel látomásaiban szereplő kerubimok oly meg-
lepően hasonlítanak az assyriai templomok előtt föl-
állított bika- és oroszlántestű, emberi arcú és sas-
szárnyú alakokhoz, hogy lehetetlen raj tuk idegen 
befotyásolást föl nem ismerni, annyival is inkább, 
mert a prófétának e látomásai Babylonban történ-
tek. Ezen kölcsönzött szimbolikus megjelenítések nem 
döntik meg e tannak természetfölötti jellegét, mert 
a kinyilatkoztatott vallás kifejezési módjaiban, elő-
adásában simulhat más vallásokhoz. 

Csupán kölcsönzést és teljes függési viszonyt az 
ó-szövetségi erkölcsi törvényekben, jogi intézmények-
ben sem lehel fölfedezni. Rokonság mindenesetre 
van, mert a kinyilatkoztatott vallás fölveszi a ter-
mészetes elemeket s a természetes kullurviszonyok-
hoz kapcsolódik, de azért eredetisége sértetlen marad 
s könnyen fölismerhető. A mózesi polgári és büntető 
törvények nagyban hasonlítanak Hammurabi (2100 
Kr. e.) babyloni király törvényeihez. Azt mondják, 
hogy ez az ős-Mózes; a két kőtábla tartalma csak 
másolata annak, a mit most kőoszlopokon eredeti-
ben bírunk. De hát a dologban nincs semmi külö-
nös, mert Mózes nem adott abszolúte új jogot, ha-
nem lényegileg a régit használta föl. Hogy pedig a 
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dekalogushoz is vannak analógiák, annak oka az, 
hogy az lényegére nézve természeti törvény. De azért 
mindkét törvény lelke egészen különbözik egymás-
tól. Hammurabi törvénye csupán a világi kultur-
viszonyokra vonatkozik, ősrégi szokásjogok gyűjte-
ménye ; a mózesi ellenben teljesen vallási szellemtől 
van áthatva s a természetfölötti rendre, a theocra-
tiára van irányítva. Hammurabi rendezi az ember 
jogi életviszonyait, a mózesi törvény az embernek 
Istenhez való viszonyát is, sőt első sorban azt. A tíz-
parancsolat első három parancsának, melyek a 1110110-

theizmussal vannak a legbensőbb összefüggésben, 
megfelelő törvén}7 Hammurabinál nincs. 

Az ó-szövetségi kultuszban is érvényesülnek 
külső, egiptomi, arabs, babyloni befolyások (a pap-
ság ruházata, gyakori mosakodása, a templom hár-
mas beosztása, a béke- és engesztelő-áldozatok, pr i -
mitiák stb.), de az istentisztelet lényege, a szigorú 
monotheista karakter, mindenkor a bibliai vallás 
eredetisége, sajátossága marad. 

Nem tulajdonítunk abszolút eredetiséget a zsidó 
nép vallási hagyományainak sem (teremtéstörténet, 
paradicsom, bűnbeesés, vizözön), de azért a modern 
kritikának túlzásait sem írhatjuk alá, hogy a bibliai 
hagyomány mindenestől Babylonból van átültetve. 
Mert a tagadhatatlan rokonvonások és bizonyos for-
mai függés mellett vannak lényeges eltérések is. 
A babyloni elbeszélés pl. polytheista színezetű, a 
bibliai pedig ment minden mithologiai eltorzitástól 
s az igazi történet benyomását kelti az olvasóban. 

Szélesebb alapokon is tárgyalhattuk volna ezen 
összehasonlításainkat, de azt gondoljuk, hogy így is 
eléggé rámutathattunk arra a természetfölötti arany-
fonálra, mely az ó-szövetségi valláson végighúzódik 
s neki a többi vallások közt kiváltságos helyet biz-
tosít. S ezen eredményhez épen azokon az utakon 
jutottunk, melyekről az ellenfél azt hirdeti, hogy tőle 
elvezetnek, t. i. a vallástörténet és összehasonlító 
vallástudomány útjain. «A mint a geologus, a ki a 
föld rétegeit szeldeli szét, az élettelen kövek közt 
egy magasabb, organikus élet nyomaira akad, úgy a 
valláskutató is, a ki a világtörténet annaleseit lapozza, 
talál olyan lapokat is, melyek Isten természetfölötti 
kormányzásáról beszélnek. Ezen lapokból rájön arra 
az igazságra, hogy : multifarian, multisque módis 
loquens Deus olim Patribus in prophetis(Zsid. 1, 1.) 
s hogy így Isten az emberiséget odavezette azon cél-
hoz, melyet eléje tűzött.»1 Wiedermann Károly dr. 

A tekintély alapja. <iv.> 

A köztekintély lényegéhez tartozik, hogy min-
denki tisztelje, mindenki köteles méltóságát és fenn-
sőbbségét elismerni s ezt viselkedésével tanúsítani. 
Ez alól magának a tekintélynek képviselője vagy 

1 Nikel i. m. 41. 1. 

kezelője sem képezhet kivételt, sőt az ő kötelessége 
még szorosabb, mint a többié. Sokkal nagyobb vét-
ség az, ha a zászlótartó sárba tapossa a lobogót, 
mintha más valaki azt sárral megdobálja ; az utób-
binak eljárása tiszteletlenség ugyan a zászló iránt, 
de az előbbié lerántja a reá bizott zászlót az őt jog-
gal megillető helyről s megvetés tárgyává teszi. Hiszen 
a tekintély valami szellemi, erkölcsi jó, melyre min-
denkinek hódolattal kell tekinteni s melyhez csak 
tisztelettel lehet nyúlni és tiszteletteljes módon ke-
zelni. Már az előbb említett visszaélés is tiszteletlen-
ség a tekintély iránt, de még nagyobb annak mél-
tatlanok által való viselése. Tiszteletlen gondolat már 
az is, a ki méltatlansága tudatában tekintélyes polcra 
törekszik, valamint az is, a ki alkalmatlanságának 
tudatában nem zabolázza ilyetén vágyait. Mert mi-
kép gondolkodik az ilyen a tekintélyről s minők a 
szándékai? Tulajdonít-e az a tekintélynek erkölcsi 
értéket vagy ilyen föladatokat? Szándéka-e ezeket 
betölteni vagy csak saját érdekét keresni? Ilyennél a 
tekintélyes állás közönséges üzleti dolog, melynek 
megszerzését csak olybá tekinti, mint akár a legpisz-
kosabb üzletet. 

S mit mondjunk még arról, a ki a köztekintély 
birtokában botrányköve a társadalomnak ? Minél 
szentebb és fönségesebb a tekintély, annál nagyobb az 
ilyenuek bűnténye, nemcsak a nagyobb tiszteletlenség 
miatt, de még inkább a tekintélytisztelet aláásása 
miatt. Mert az emberiség fogékonyabb a rossz, mint 
a jó iránt s azért, a hol kötelességről van szó, szereti 
a dolgokat saját előnyére összezavarni. Azt kívánni 
tőle, liog}7 különbséget tegyen a tekintély és képvi-
selője vagy kezelője között, valóban nehéz dolog. 
Ellenkezőleg; így keres ürügyet az iga lerázására. 

Az a körülmény, hogy a tekintély gyakran kerül 
méltatlan kezekbe, második oka a tekintély iránt 
való tisztelet csökkenésének. Kevés azoknak a száma, 
a kik tudnak és akarnak különbséget tenni a tekin-
tély és viselője között s ezek épen azok, a kik ke-
vésbbé szorulnak a tekintélyre; a tömeg a külsősé-
gekből vonja le a következtetéseket. Azért, habár 
fonákság mutogatni a bajokra, melyeket a tekintély 
viselői okoztak s figyelmen kívül hagyni a bőségesebb 
jókat, melyeknek létesítői voltak, mégis érthető a 
hatás, melyet a tekintélyellenes tanok a tekintély 
viselőinek hibáiból vont érvekkel elérnek. A demo-
krata történetírás és botrányhajhászó hírlapirodalom 
ilyenekből táplálkozik. 

Magukat a téves tanokat tehát minden bajért 
felelőssé tenni nem lehet, mert lia a tények nem 
támogatnák, az emberiség nagyobb részét hidegen 
hagynák. A téves tanok és elvek befolyása nagy 
lehet ugyan, de még sem lehet őket egyedül minden 
baj okozóiul tekinteni; hiszen hányan Ítélik el ezen 
elveket s mégis következetesen szerintök cselekesz-
nek. Nem, a tekintélytiszteletet nem annyira a téves 
tanok csökkentették, mint inkább a tények, a rossz 
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példák, melyekre mint érvekre folyton hivatkoznak, 
miután ezek közelebb esnek mindenkinek a látó-
köréhez s igazolni látszanak a magában véve rossz 
elvet. 

A második orvosság tehát az, hogy a tekintély 
kezelői minden tekintetben méltók és alkalmasak 
legyenek az állásra, melyet elfoglalnak. Nem taníthat, 
a ki maga sem tanult, nem követelhet másoktól jó 
cselekedeteket, a ki maga nem gyakorol ilyeneket, 
nem vezethet másokat, a ki önmagái sem tudja 
vezetni. 

A tekintély veszedelmes magára a viselőjére 
nézve, miután az ember könnyen visszaélésre haj-
landó s csak addig él vele jól, a míg aggodalommal 
kezeli ; a mint egyszer megbarátkozik vele, kész a 
veszedelem. Az erkölcsi könnyelműség gátolja a tekin-
tély viselőjét kötelességeinek tiszta látásában s föl-
adatainak fölfogásában s így csak visszaélésre vezet. 
A ki kicsiben hűtlen, nagyban is hűtlen lesz. Ha 
pedig a köztekintélyt sárba ránt ja a viselője, nem 
csoda, hogy a tisztelet is eltolódik, mert az emberi-
ség, mely rászorul a tekintélyre, oda fordul, a hol 
nem találkozik ilyen ellenmondással. 

A tekintély jog, de kötelesség is egyúttal, mert 
nem a magán, hanem a közérdek végett van. Lénye-
géhez tartozik tehát a kötelező érvényesülés ; ha bármi 
okból nem érvényesül a maga területén, megtagadja 
lényegét; ha nem vezet, hanem vezettetik, csak úgy 
vét maga ellen, mint mikor idegen területekre téved, 
mert mindkét esetben jogot sért. Hogy a mai kor-
szellem nem kedvez a tekintélynek, ennek épen a 
sok kötelességmulasztás az oka,1 a tekintély viselői-
nek gyengesége, esetleg olcsó népszerűséghajhászása 
a közérdek kárára. Igy temeti el a tekintély önma-
gát, ha vezetteti magát azoktól, kiket épen vezetnie 
kellene. Mert mit látunk az irodalom és tudomány 
terén ? Azt, hogy a ki csak kissé előkelőbb szellemnek 
akar tartatni, mindent leránt, a minek tekintélyre 
van igénye. Kanttól kezdve az egész világ kiáltja, 
hogy az embernek nem szabad idegen tekintély 
szerint igazodnia ; a köztekintély pedig a kisebbeket, 
a kik ennek az elvnek természetes következményeit 
megvalósítani akarják, üldözi, mig a tulajdonképeni 
konkolyhintőknek hízeleg, zsoldjába fogadja s helyeslő 
mosolyukra pályázik. 

S kik azok, a kiktől fél s kiknek hízeleg ? Ellen-
ségeinek, a kik összetévesztik a szabadságot az ön-
kénnyel, a kik legjobban rászorulnának a tekintélyre, 
mert dölyfökben csalhatatlanoknak tartják magukat 
s a sötétbe ránt ják magukkal a tömegeket is. A tekin-
télynek ezekkel szemben teljes erejével kellene föl-
lépnie, mert gyávaságával, elnézésével bűnt követ el 
önmaga ellen, szinte megerősíti a tekintély sárba-
tiprását. Mihalovics Ede dr. 

1 Ez a hang már erősen pesszimisztikus s túlozza a való 
tényállást. 

Szerk. 

Íz első emberpár n y e l v é r ő l ( i . ) 
Sok szó esik még mindig arról, hogy mely nyelven 

beszéltek az első emberek. Sokan a héber nyelvet 
tartják a legősibb nyelvnek, mások ismét az örmény, 
szanszkrit vagy kinai mellett törnek lándzsát. 

Pedig a ki tudja azt, hogy a nyelvek mily változá-
sokon, mily hatalmas fejlődésen, mily nagymérvű 
átalakulásokon mentek át csak egy ezer év alatt is,2 

az nem állhat meg a nyelvek oly magas fejlődési 
fokánál, a milyet mi a héber, örmény, szanszkrit avagy 
kinai nyelvnél észlelünk, hanem okvetlenül arra a 
következtetésre kell jönnie, hogy az ősnyelv — annyi 
ezer év előtt — sokkal egyszerűbb és szegényesebb 
volt az imént említett nyelveknél. Mert hiszen azt 
joggal fölvehetjük, hogy egy nyelvből származtak, egy 
nyelvből ágaztak szét az összes nyelvek a hosszú év-
ezredek folyamában ; azért tehát minden nyelvben 
meg kellett maradnia valamely közös vonásnak, vala-
mely közös elemnek, mely az anyáról átszármazott 
a különböző világtájak felé szétáradó nemzedékekre. 
Ha kellő buzgalommal kutatunk ezen közös örökség, 
ezen közös ősi vonások és elemek után, okvetlenül 
föl fogjuk fedezni magát az ősnyelvet is, vagy legalább 
annak legfontosabb alkotó elemeit. Ha ugyanis föl 
tudjuk kutatni azon ősi hangelemeket, a melyekből az 
összes nyelvek származtak, ha be tudjuk azt bizonyítani, 
hogy tényleg ezen elemekből vannak alkotva az összes 
mai nyelvek, akkor szemünk elé állítottuk az ős-
nyelvnek, ha nem is nyelv- és mondattanát, de minden-
esetre szótárának, szókincsének tetemes hányadát. 

Ha tehát a nyelvek bizonyos igen egyszerű és 
természetes őselemekből fokról-fokra fejlődtek az év-
ezredeken át, akkor mi ebből azt következtetjük, 
hogy az első nyelv a ma élő egyszótagú nyelveknél 
(milyenek a kinai, annámi, stb.) is egyszerűbb volt; 
továbbá mi ebből még azt is következtetjük, hogy az 
első ember eredetileg nem birta a nyelv adományát, 
hanem Istentől nyert magas értelmi tehetségével ön-
maga alkotta és fejlesztette azt fokról-fokra; alkotta 
pedig a nyelvet az által, hogy utánozta a természetben 
észlelt zörejeket, milyenek a tárgyak esésénél, az 
ütésnél, vágásnál, a vízforrások buzogásánál, a forrás-
ban levő meleg víz vagy eledel mormogása vagy 
pezsgésénél stb. észlelt sajátszerű hangok és zörejek; 
milyenek továbbá a mennydörgés moraja, az állatok 
ordítása, a gyermek és a madarak gagyogása, a szél 
fúvása, a vihar zúgása, az ember lélegzése, nevetése, 
köhögése, stb. 

Épen azon körülményben, hogy a nyelvek a ter-

1 «Nem lehet célom, hogy föltétlenül bizonyítsak, hanem 
inkább az, hogy ezen eredeti új kutatási irányra felhívjam 
az érdeklődők figyelmét» — írja a szerző hozzám intézett leve-
lében. Ily értelemben kell mérlegelni ezt az érdekes érteke-
zést. Szerk. 

2 Például a «Halotti beszéd» nyelve a mai nyelvünkhöz 
viszonyítva. Szerk. 
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mészetben észlelt hangok és zörejek utánzásából ke-
letkeztek, látom én a legbiztosabb érvét azon tannak, 
mely szerint a nyelvet maga az ember alkotta és 
fokozatosan, úgy szólván napról-napra fejlesztette és 
gyarapította; mert ellenkező esetben a szógyökök és 
fogalmi tartalmuk közt azt a szoros kapcsot, mely 
tényleg létezik és helyes eszközökkel kimutatható, 
soha megállapítani és rendszerbe foglalni képesek 
nem lennénk. 

Valamint az isteni szikra által ihletett művész — 
például egy Michel Angelo, az ő oly annyira egyszerű 
eszközeivel, a vésővel és kalapáccsal oly hatalma-
san fölséges műremekeket tudott a kőből elővará-
zsolni, úgy föltehetjük azt is, hogy az isteni sugal-
mazás és lelki világosság teljében részesülő első 
emberpár nemcsak képes volt rövid időn belül, utá-
nozva a természet hangjait, magának nyelvet alkotni, 
hanem az arcjátékkal, a taglejtésekkel és a nagyon 
szegényes első szókészlettel is képes volt kölcsönö-
sen megértetni magát s megérteni egymást. 

S hogy a nyelv valóban egy az értelem és ön-
tudat fejlett fokán álló lelkes lénynek sajátos produk-
tuma, (és nem megfordítva, a mint azt egynémely 
természettudós önmagával és másokkal elhitetni sze-
retné) azt abból is következtethetjük, hogy az állatok 
maguknak nyelvet alkotni egyáltalán nem képesek 
sem önmagukban, de még a nyelv birtokában levő 
ember segítsége és oktatása mellett sem ; sőt még 
egy jottányit sem bírnak változtatni azon szerény-
körű hangskálán, mellyel őket a jóságos Teremtő 
megajándékozta: ők az emberi ész bámulatos képes-
ségével a haladásra, csodálatos alkotó és fejlesztő 
erejével szemben a megcsontosodott mozdulatlan-
ságnak szomorúan érdekes képviselői. 

Mindezekből azt látjuk, hogy az első emberpár 
nyelvének kérdése teljesen összeolvad a szók kelet-
kezésének kérdésével; ez utóbbival óhajtunk azért 
behatóbban foglalkozni. 

Az ütés, vágás, esésnél észlelt zörejek őstípusa 
a «kop» (vagy «pok») hangutánzási ősliang vagy ős-
zörej. E típusra vezethető vissza a világ szókincsének 
nagyobbik fele. Természetesen ez csak űgy lehetsé-
ges, ha először a «kop, pok» őstipus bizonyos alaki 
változásokon megy át s másodszor, ha ahhoz nem 
egy, hanem több rokonfogalom fűződik. 

Az alaki elváltozások pedig állanak : 1. a hangzó 
cserében, a midőn a «kop, pok»-ból «kap, pak», «ke]3, 
pek» stb. lesz; 2. a mássalhangzóknak a hangcsere 
törvényein alapuló cseréjével, a midőn is a «kop, 
pok» átmegy «vak, hak, kak» hangokba, például a 
szláv «kop-at» (ásni) átváltozik a latin nyelvben 
«cav-are» és «vac-uus» szókká, a görög «kop-to» (vág) 
átváltozik a j apán «wak-ari», magyar «vág», «vak», 
«vég», japán «hak-ari» (vág), német «hack-en, hau-en» 
alakká ; a magyar «kap-ar»-ból «kav-ar», «vak-ar» 
és «kev-er» alakok keletkeznek. Az alaki elváltozás-
hoz tartozik még az ős «kop, pok» gyök kibővítése 

és rövidítése. Előbbi főleg a gyakorítás (iteráció) által 
történik. így lesz például a «kop» ősgyökből «kop-kop», 
ebből «kop-op», ebből ismét az eufónia kedvééli : 
«kopol» és «klop», továbbá a «kap» ősgyökből 
«kap-ap = kap-ar» vagy «krap» (graben, kratzen). 
Hasonlókép származnak a «heb, hoch» német gyö-
kökből a következő bővített vagy iterációs alakok: 
1. heb-eb = hüpf, 2. heb-eb = hops, 3. hebeb = hebel, 
help, helf, 4. a szláv «vrh» (Berg, emelkedés) : heb-eb = 
heber = hrb, brh, vrh. A szláv nyelvben az iterációs 
képző sokszor megelőzi a gyököt, például sz-kok 
(szökik) = sz-heb, sz-hoch ; a magyarban aztán az 
iterációs «sz» beleolvad a gyökbe: sz-kok = szök ; ép 
így latin s-kop (scopare) = magyar söp-ör, török 
szüp-ür; tehát a «s-cop», (söpör), annyi mint : ütö-
get, kopogtat = szap-ul = sz-kop-ol = sz-klop ; (latin 
sap-o = né. Seife = m. szapuló). De vannak még az 
iterációnak egyéb kifejezői is, például a «kap» gyök-
ből lesz az arab nyelvben «kapap» ebből «kapat» s 
áttét folytán «katap» (kaparni,írni). A magyar «hev»-ből 
lesz a szláv nyelvben «n» betühang közvetítésével : 
hev-ev, hev-en, hnev (harag); a latinban pedig ugyan-
azon «hev»-ből az iterációs «r» segélyével a «ferv» 
gyök. Látjuk tehát, miként ad az iterációs folyamat 
ujabb és ujabb betühangoknak (1, n, r, t, s, stb.) létet. 

Lászlófalvi Velics Antal dr. 

Anglia a visszatérés útján. (ni). 
Egy másik akadály az angolok járatlansága saját 

vallásuk ismeretében és annak történetében. Benson 
Cornwallban egy anglikán templomot nézett meg. 
Az egyházfi, a kiről azt hihette, hogy az épületre 
nézve ki van oktatva, egyik mellékkápolnánál azt a 
magyarázatot adta, hogy «Lady-chapel»-nek (Miasszo-
nyunk kápolnájának) hívják, mert rendesen a városka 
urinői (lady) ülnek itt. Pedig napról-napra láthatta 
a föliratokat és olvashatta a városka képes kalauzát. 
A katholikus vallásra és intézményeire nézve is óriási 
a tudatlanság. Mikor Benson nemsokára megtérése 
után meglátogatta otthonát, olvasóját a szoba asztalán 
hagyta. A család egy koros ápolónője, a ki soha éle-
tében még nem látott ilyesmit, kérdezte, mi az? Fele-
letére, hogy azzal imádkozni szokott, csodálkozott a 
jó lélek: «Hát ez nem babona-e?» «Mi volna babona? 
A szemeket az ujjak közt csúsztatva imádkozni? Hogy 
érti ezt?» «En azt hittem — volt erre a válasz — 
hogy mikor az olvasót mondja, a szemeket pörgetve 
azt mond ja : Egy, kettő, három, négy.. .» Benson tel-
jesen igazat adott neki, hogy ilyen imádkozás két-
ségkívül babona volna,; de hisz nem így imádkoz-
nak az olvasón a katholikusok. Még számtalan más 
ily példát hozhatna föl annak bebizonyítására, mily 
nagy az anglikánoknál a tudatlanság a katholikus 
vallásra vonatkozólag; de csak egyet említ. Egyik 
helyen a volt katholikus székesegyházban a vezető, 
a kinek tudnia kell a dolgot, nem azt mondta, hogy 
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a Lady-kápolna az, a melyben a lady-k ülnek, hanem: 
«Ezen a helyen szokták a papok a katholikus kor-
szakban a boldogságos szűz Máriának a misét be-
mutatni». 

Ezzel a nagy tudatlansággal szemben, véleménye 
szerint föl kell őket világosítani a hitükről és törté-
netükről. De mikor még némely katholikusok is oly 
bámulatosan járat lanok e dolgokban ! Találkozott 
katholikusokkal, a kik ritualista templomokba jár tak 
s látva, mi történik ott, kérdezték: «Hát nem épen 
oly jók-e ezek is, mint mi vagyunk ?» Mások pedig 
vidékük történetét sem tudták, valamint azt sem, 
hogy a plébániatemplomok, a melyekben a protes-
tánsok tart ják istentiszteletüket, valaha tiszta katho-
likus templomok voltak. Cambridget látogatva, egy 
katholikus úrnőnek azt mondta, hogy megnézi az «ő 
templomukat is.» Elcsodálkozott az úrnő, s kérdésére, 
hogy ezt nem tudja-e, azt felelte, hogy ezt még eddig 
soha sem hallotta. Pedig ott voltak még a régi képek 
maradványai, az oltár s a múltnak összes emlékei. 
(Talán némi mentségére szolgál ezen úrnőnek azon 
körülmény, hogy a katholikusok közül sokan még az 
istentisztelet idején kívül sem néznek be soha más 
vallású templomba.) Ha a katholikusok ilyesmikről 
kíméletesen és szeretettel fölvilágosítanák körülöttük 
élő keresztény testvéreiket, a világiak munkálkodása 
sokkal többet érne el, mint az egész papságé. De 
erre maguknak is tudniok kell saját történetüket 
és tudniok kell számot adni hitükről s kimutatni, 
hol van a tévedés. Ezért kell ismerniök hitüket és 
történetüket. 

Továbbá azt hiszi, hogy nem érintkeznek annyira 
a protestánsokkal, mint kellene. Ha magukkal vinnék 
ilyenkor egész hitüket és nem hagymának el belőle 
egy részecskét sem, mikor a protestánsok társaságá-
ban vannak: ily érintkezés nem volna önmaguknak 
kárára.1 Nem egyszer hallotta katholikusoktól, — ha 
valami protestánssal együtt étkeztek, — hogy azt hitték, 
legjobb nem sérteni meg az ő érzékenységüket a 
hústól való tartózkodás által. Benson szerint ezzel 
csak szégyenbe hozzák a katholikus nevet; mert a 
protestánsok jól tudják, mit kíván a katholikusoktól 
e pontban vallásuk és hogy a vallási gyakorlatok 
mellőzése nemcsak a személyre, hanem a vallására is 
szégyent hoz. A világiak vallásuk nyilt megvallásával, 
példájukkal és korrekt társalgásukkal majdnem többet 
tehetnek, mint bármely más hatalom. 

Végre azt tanácsolja, hogy a megtértekkel mindig 
jól bánjanak. Ő maga — úgymond — a mióta katho-
likus, mindig a legnagyobb szeretetet tapasztalta a 
katholikusok részéről. De hallott s látott más példákat, 
a melyek őt is bántották. Néhány évvel ezelőtt valami 

1 Ezt persze, mint másutt is, úgy Angliában is csak azok 
tehetik meg eredményesen, a kik egyrészt a vallás és törté-
nelem kérdéseiben alapos jártassággal birnak s másrészt 
életükben és gondolkozásukban is — tetőtől talpig — katho-
likusok. 

botrány történt Észak-Angliában néhány konvertita 
részéről s midőn ezt néhány jóakaró a papnak tudo-
mására hozta, a ki maga is konvertita volt, meg-
jegyezték : «Ne vegye nagyon szivére, hiszen az illetők 
nem voltak igazi katholikusok». Nem voltak-e iga-
ziak ? — kérdi. Hát akkor szent Péter sem volt igazi 
katholikus, a kin az egyház nyugszik ; s az apostolok, 
szent Ágoston, az egyházatyáknak csaknem fele, mind 
nem voltak ily értelemben igazi katholikusok : ők is 
megtértek. Nemde a megtértek közül sokan mindenü-
ket, a mi kedves volt előttük, kénytelenek voltak fölál-
dozni egyházukért? Férfiakat s nőket ismert, a kik 
hitükért mindenről lemondtak, a mi előttük kedves 
volt az életben. Szüleik kitagadták őket, testvéreiktől 
elszakadtak s egyedül maradtak a világban, hogy a 
szentek dicső egyességébe jussanak. Ezért — úgy-
mond — jól kell velük bánni. Tudja, hogy ily kon-
vertiták gyakran tele vannak buzgósággal és néha 
fejjel mennek neki a falnak. De nem lehetne-e buz-
góságuk fejében elnézőknek lennünk esetleges meg-
fontolatlanságukkal szemben ? Némelyeket az tartott 
vissza attól, hogy magukat alávessék, mert látták 
vagy hallották, mily bánásmódban részesült egyik-
másik volt hitsorsosuk. Ki kell tehát mutatniok, hogy 
örvendenek s nem szomorkodnak, ha Isten másokat 
is meghívott azon világosság szemlélésére, a melyet 
ők születésük óta élveznek ; ha mások, mint idegenek 
és eleinte elfogódottan jönnek hozzájuk, tatán tüskön-
bokron törtetve, de telve jóakarattal, hogy Istennek 
szolgáljanak és megismerjék útját. 

Benson szerint az anglikánok jelen állapota nagy 
kétességet tüntet föl. A megtérésre oly alkalom kínál-
kozik most, a minő nem volt II. Jakab óta. Anglia 
egészben véve vonzódik a katholicizmus felé ; sokan 
azok közül, a kik még atyjuktól úgy tanulták, hogy 
a katholikusok a paráznaság feje, «a biborba, bár-
sonyba öltözött asszony» (szent János : Jelen, könyve 
17., 4.) gyermekei, — be kezdik ismerni, hogy valóban 
azok, a miknek magukat állí t ják; a nép őket az igaz 
egyháznak tagjaiul kezdi nézni. Az angol egyház, a 
wesleyánusok, az üdv hadserege s a 364 többi szekta 
részéről sokan feléjük tekintve tűnődnek, hogy a 
katholikus egyház hátha mégis «a béke városa?» 
(Jel. könyve.) Vallásos férfiak s nők már unják a 
nagy megoszlottságot. Kezdik látni, hogy VIII. Henrik 
elhagyta a katholikus közösséget; hogy Urunk sza-
vainak mégis kellett valamit jelenteniök, mikor azért 
imádkozott, hogy az egyház egy legyen ; hogy szavai 
az egyházról nem lehettek puszta képes beszéd ; hogy 
az egyház, a mely a Jézusadta jelekkel bir, a szent 
római és apostoli anyaszentegyház. 

Ezért van okunk remélni ; mert mostani visel-
kedésüktől függ, vájjon Anglia továbbra is megma-
radjon szétszaggatottságában, vagy visszatérjen-e az 
igaz akolba, a mely egv, mert egy a pásztora, Jézus 
Krisztus. (The Tablet, 1906. okt. 6. Vol. 108. 530—31.1.) 

* 
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E dolgozatom már rég készen állott a sajtó szá-
mára, mikor a júniusi úgynevezett pánanglikán kon-
gresszust megtartották s azóta mindeddig nem is 
jutott kezeim közé. Igy tehát csak az értekezés végén 
emlékezhetem meg róla.1 Július 15-étől 24-ig az angli-
kán egyháznak több mint 7000 képviselője gyúlt 
össze a világ minden részéről, hogy egyházuk lelki 
és földi érdekeiről tanácskozzanak. A résztvevők egy-
háziak és világiak voltak. Később, július 6-tól augusz-
tus 5-ig, a kongresszuson jelen volt 240 püspök külön 
értekezletet tartott a lambethi palotában dogmatikai 
és vallásfegyelmi kérdésekről. Mindkét gyűlésen szóba 
került a többi keresztény vallásokkal és így a Rómá-
val is keresendő érintkezés kérdése. Halifax lord a 
nagygyűlésen kifejtette, hogy a Rómával való egye-
sülés iránt táplált eddigi reményei meghiúsullak, de 
még remél a jövőben. Egyik főakadályt abban látja, 
hogy a római tanításokra nézve még sok hamis föl-
fogás uralkodik köztük, így pl. Krisztusnak megváltó 
szerepéről s a szentmiseáldozatról. Ennek az állí-
tásának ő maga akaratlanul is egy bizonyságát szolgál-
tatta, mert hamis — bár jóakarata mellett menthető — 
fölfogással beszélt a pápai csalatkozhatatlanságról. 
«Soha se fogjuk magunkat Rómának alávetni — 
mondta egy másik szónok, New-York képviselője — 
bár kénytelenek vagyunk csodálni bámulatos hatal-
mát, a mellyel saját eszközei fölött rendelkezik.» 
Sajnálattal jelentik ki mind a nagygyűlésen, mind a 
püspöki konferencián, hogy a jelen körülmények közt 
lehetetlen római testvéreikkel való közösségre gon-
dolni, mert ennek föltételeit nem fogadhatják el. De 
beismerik, hogy a kereszténység egyesülésének kér-
dése sohasem lesz kielégítően megoldva, ha szánt-
szándékkal kihagyják a latin szertartású egyházat. 
S bevallják, hogy nemcsak egyformaságra, hanem 
egységre kell törekedniük. Érdekes, hogy a katho-
likusokkal való vegyes házasságoktól is óvják hiveiket, 
még pedig ugyanazon szempontból, a mely miatt a 
római katholikus egyház is rosszalja e házasságokat. 

Ezek nyomán nem lehet e nagygyűléstől nagyon 
vérmes reményeket táplálni az egyesülés iránt. Csak 
annyiból történt közeledés, hogy a hivatalos angol 
egyházban már jobb indulatot tanúsítanak Róma 
iránt és hogy régi merev fölfogásukból sokat enged-
tek. Igy a szerzetesrendekről, az utolsó kenet meg-
engedett voltáról, a házasságra vonatkozó katholikus 
tanról s az egész katholikus életről máskép gondol-
kodnak, mint hajdan. Mindenesetre a helyes útra 
lépnek, ha ezen irányban megmaradnak. És a be-
hatóbb történeti s vallási tanulmányok ily módon 
remélhetőleg még sokak számára megnyitják az egy 
igaz akol kapuját. A tömeges és hivatalos egyesülés 
ideje azonban még nem érkezett el. A püspöki kon-

1 Hosszabb ismertetését 1. Etudes, Tome 116. de la Col-
lection, 721—739. lap. és Tome 117. 13—32. 1. Továbbá The 
Tablet, 1908. júl. 18. 82. sk. lap. 

fe renda egyetlen egy dogmatikai kérdésben, sőt az 
igen égető házassági kérdésben sem mert dönteni. 
A sok természeti adomány, sőt keresztény erény, a 
melyet tanúsítottak e kettős gyűlésben, a régi hibák 
következtében ismét terméketlenné vált. De remél-
hetjük, hogy mind e kettős gyűlés, mind a katho-
likusoknak szeptemberi eucharisztikus kongresszuson 
példája Isten kegyelmével megteszi hatását egyes jó-
lelkűek szivében. Jablonkay Gábor S. J. 

A biologiai világnézlet túlzásai. (vi.) 
A lélek problémája. 

Nehéz feladat a biologiai világnézlet lélektanának 
eredetét kikeresni. Az újkori empirizmustól, illetve 
Huniétól kölcsönözte az aktualitás gondolatát. Spi-
nozától a parallelizmust; a senzualizmusból és mate-
rializmusból a ftziologiai elemeket. Azt hiszem mégis, 
hogy legközvetlenebbül a senzualizmussal és mate-
rializmussal van kapcsolatban, a melyeknek durva-
ságait letompította, anélkül azonban, hogy egészen 
megszűnt volna materializmus lenni. 

A biologiai vagy szűkebb értelemben vett fizio-
lógiai lélektan a tudósok minden erőlködése dacára 
sem vesztette el materialisztikus izét. És amennyi-
ben igen gyakran megesik, hogy a végletek találkoz-
nak, nem egy a modern pszichologusok közül a 
lelki élet függetlenségének, a testitől való külön-
bözőségének hangsúlyozása közben a panpszichiz-
rnus, a «minden lélek» gondolatát ébreszti föl. A leib-
nitzi monaszelméletet úgy, a mint ő gondolta, senki-
sem tanítja, de az a világnézlet, a melyből Leibnitz 
a monaszelméletre rájött, még ma is uralkodik. 

Az előbbi fejezetben a modern akaratelméletet 
származtattam le, most világosabb áttekintés végeit 
a modern lélektan kialakulását akarom vázolni. 

A modern lélektan a franciák senzualizmusából 
s a német pozitív filozófiával kapcsolatos materia-
lizmusból indult ki. A senzualizmus a lelki életet 
élettani folyamatokból magyarázta, majd a Gall-féle 
phrenologia az egyes lelki tehetségeknek idegeit 
határozta meg, Comte pedig Gall alapján a lélektant 
egyszerűen megszüntette, a biologiába beolvasztotta. 
Hogy ez a filozofia Németországba is eljutott és 
Feuerbach révén a Büchner-Moleschott filozófiában 
virágzott ki, mindenki előtt ismeretes. Német- és 
Franciaországban egyaránt azt tanították, hogy a 
lelki élet az anyag váladéka, a test és lélek egy. 
A lélektan tehát Németországban is megszűnt mint 
önálló tudomány. Közbe esik Darwinnak, Spencernek 
a föllépése, az állati lélek tanulmányozása sokszor az 
emberi lélek kárára, a fejlődés gondolatának hang-
súlyozása, mind oly körülmények, a melyek egysé-
ges világszemléletre vezettek, még pedig az anyag-
elvű fölfogás javára. 

A mélyebb gondolkodás azonban nagy nehézsé-
gekre bukkant. Hogyay^lehet anyagi f o l y a m a t á b ó l 
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a tudat jelenségeit kimagyarázni? Minden anyag, 
minden anyagi hatásmozgás; az inger mozgása az 
idegpályán szintén mozgás, az agyban is az anyag-
részek mozgásba jönnek, hogy lesz mozgásból tudat? 
Az átmenetet a testi elemek objektiv mozgásából, 
még ha az a központi idegrendszerben megy is 
végbe, a tudati állapotok subjektiv folyamataiba, a 
melyek tehát egészen egyéniek, kinek-kinek saját 
átélései, a materializmus nem fejtette meg. A legegy-
szerűbb lelki elem, az érzet, vagyis egy ingerre való 
tudatos visszahatás már rejtély a materializmus előtt. 
Az érzet, mint a tudat primitiv ténye, már határát 
jelzi a mechanikus, természettudományos magyará-
zatnak. Mert minden mozgás mechanikus, a tudat 
jelenségei ellenben nem, azok kinek-kinek egyéni-
sége szerint változnak, Mindenkinek megvan a saját 
egyéni élete, noha azok testi föltételei mindenütt 
állandók. A mozgás követi a mechanikus törvény-
szerűséget, míg a tudat, mely neki megfelel, a leg-
személyesebb lelki tény. Bármilyen legyen tehát az 
összefüggés a testi változások és a lelki tények között, 
a kettő egymástól teljesen különböző. A lelki tények 
önálló, sui generis jelenségek. 

Ezeket a gondolatokat főleg Du Bois-Reymond,1  

Zöllner2 és Huxley hozták a köztudatba, s megindult 
a kutatás, mint lehetne az átmenetet a fizikai, illető-
leg fiziologiai mozgásjelenségekből a subjektiv tudatba 
áthidalni. Vagyis mint lehetne a testi és lelki élet 
jelenségei között a kapcsolatot helyreállítani úgy, 
hogy egyrészt a kettőnek szigorú egymásra utalása, 
másrészt a kettőnek különböző természete is kidom-
borodjék. 

A test és lélek egymáshoz való viszonyáról a 
történelem folyamán különböző vélemények merül-
tek föl. Plato és Descartes a lelket és testet mint 
két egymástól különböző substantiát fogták föl. Egy-
másra való hatásukat Descartes a hires «theoria 
influxus phisici» címen magyarázta, melynél fogva a 
test a lélekre, a lélek pedig a testre hat. Ujabban 
ezt a nézetet L. Busse8 fejtette ki és öltöztette modern 
alakba. Talált is sok követőre. A két teljesen külön-
böző substantiának egymásra hatása azonban talány 
maradt. Hogyan hat a test a lélekre, vagy a lélek a 
testre, lia a kettő teljesen különböző, egymástól füg-
getlen, sőt ellentétes valami ? Geulinex és Malebranche 
kénytelenek voltak isteni közvetítést feltételezni, Leib-
nitz pedig a «praestabilita harmónia»-hoz fordult. Ez 
a parallelizmus elméletének legprimitívebb alakja. 

Spinoza látta a nehézséget, világfölfogása pan-
theisztikus volt s ezen az alapon dolgozta ki hires 
elméletét, a melyhez ujabban mind többen térnek 
vissza a filozofusok közül. Szerinte a testi és lelki 
jelenségek egy és ugyanazon, magában véve isme-

1 Über die Grenzen des Naturerkennens. Leipzig, 1898. 
3 Über die Natur der Kometen. Leipzig, 1872. 
3 Geist und Körper, Leib und Seele. Leipzig, 1903. 

retlen realénak két különböző megjelenési módja. 
A testi és lelki jelenségek egymást szükségkép 
kisérik, mindig együtt vannak, egymásnak úgy felel-
nek meg, a mint a széltől űzött hajó kidagadt vitor-
láinak homorú belső és domború külső oldala. Fech-
ner, Ebbinghaus és Paulsen hasonlóan éreznek, 
mint Spinoza. 

Spinoza és Fechner közé esik időrendben még 
az anyagelvű monizmusnak, vagy máskép a «pszi-
chológiai mater ia l izmusának már ismertetett állás-
pontja, hogy az úgynevezett lelki élet jelenségei a 
testiekkel azonos természetűek. 

A modern parallelizmus elméletét Fechner és 
Wundt dolgozták ki. Egész csomó követőjük akadt. 
Lényegben mindketten megegyeznek, a testi és lelki 
élet jelenségei egymással parallel haladnak. Ezzel 
egyrészt a kettőnek összetartozását, másrészt külön-
bözőségét akarták megmenteni. Persze ez elmélet 
azt a lemondást is magában foglalja, hogy nem tud-
juk megérteni, mint lesznek az idegekben végbemenő 
mozgási folyamatokból tudatállapotok. Csak a tényt 
ismerjük, de a tények lényegét nem. 

Fechner és Wundt, illetve követőik között egy 
pontban van nagyon lényeges különbség. Fechner a 
parallelizmust az összes lelki jelenségekre kiterjeszti. 
Wundt ellenben azt állítja, hogy ép úgy vannak 
fiziologiai folyamatok, a melyekről a tudatba semmi 
el nem jut, mint vannak lelki jelenségek, a melyek-
hez a fiziológiának semmi köze. Pld.: az utóbbiak-
hoz tartoznak az érték- és a célfogalmak. 

Ezen nézeteltérés megint ujabb ellentétekhez 
vezet. Míg Fechner és követői az energia megmara-
dásának elve alapján csak egyféle kauzalitást, a fizi-
kait ismernek, Wundt az energia megmaradásához 
ellenképül a lelki erély növekedését és eltűnését 
fűzi s a fizikai kauzalitáson kívül egy önálló lelki 
kauzalitást is elfogad, a mely a fizikaival azonban 
ellentétbe nem juthat. Más szóval Wundt paralleliz-
musa dualisztikus izű, Fechneré monisztikus. Nem 
csoda tehát, ha a Spinoza-Fechner-féle elméletnek 
több is a követője. 

A parallelizmus ellen hamar állást foglalt már 
Avenarius és a mechanikus és a nem mechanikus 
folyamatok tapasztalati parallelizmusát állította föl. 

Ma a hangulat olyan, hogy ezt a sokat jelentő 
elméletet csak mint regulativ elvet veszik, mint 
valami postulatumot, pl. Iviilpe, James, Ziehen, sőt 
Münslerberg és Verworn1 ujabban nyiltan kimondják, 
hogy nincs a tüneményeknek két sora, egy testi és 
egy lelki sor, hanem egyáltalában csak egy sor van, 
bármikép is nevezzük azt. 

Mindebből az látszik, hogy a parallelizmus elmé-
letét manap különfélekép veszik. Nézetem az, hogy 
az ellentétes nézetek dacára is a parallelizmus vala-
miféle alakja megmaradt, mert hiszen a lelki tüne-

1 Mechanik des Geisteslebens. Leipzig. 1907. 
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menyeket mégsem fogják a biologiában, vagy meg-
fordítva tárgyalni. Mindkét tudománynak fontos 
érdekei vannak. A nézetek harca egyet azonban el-
árul, hogy a materializmus csak elvben túlhaladott 
álláspont és hogy sem a materializmus, sem a spiri-
tualizmus helyére biztos alapot nem képesek le-
rakni. Azért írta meg P. J. Möbius, hires idegorvos, 
művét : «Die Hoffnungslosigkeit aller Psychologie.»,1  

melyben kimondja, hogy a modern pszichologusok 
nincsenek arra hivatva, hogy akár a világösszefüggés 
nagy kérdéseit, akár a test és lélek egymáshoz való 
viszonyát megoldják. Hoche a német természettudó-
sok 1907. évi kongresszusán Drezdában a modern és 
mondjuk ki, titokban még mindig materia'ista lélek-
tanról elismerte, hogy ma nagy kérdések nincsenek 
szőnyegen. 

«In allem wissenschaftlichen Fortschreiten ist 
ein Verlauf in Perioden zu erkennen. Zeiten, in 
denen uns, und zwar meist von Einzelnen, eine 
prinzipielle Vertiefung unserer Auffassungen und 
neue grosse Gesichtspunkte geschenkt werden, 
wechseln in der Hegel ab mit solchen des Ausbaues 
und der breiten Kleinarbeit. Die Psychologie befindet 
sich augenblicklich in einer solchen Phase viel-
fältiger Einzelarbei t». . . 

Ezen őszinte bevallás nagyon szép, csak az a 
baj, hogy a közvélemény és az irók nagy tömege 
ép ezen kis munkákról értesülnek hiányosan, míg 
a tudósoknak be nem bizonyított, pusztán egyéni 
világnézletük milliók lelkét tölti be és ront ja el. 

A parallelizmus mint módszertani elv, mint 
regulativ princípium, nem ront semmit. Legalább is 
a tapasztalati lélektanban, objektíve véve a dolgot, 
elkülönül mindenféle világnézlettől. «Ob dieses re-
gulative Prinzip — írja Külpe dessen wachsende 
Bestätigung wir von der Erfahrung warten, im Zu-
sammenhange einer Weltanschauung als Wechsel-
wirkung zweier Substanzen (Dualismus), oder als 
doppelseitige Bethätigung eines Wesens (Monismus), 
ob es als Materialismus, oder als Spiritualismus ge-
deutet werde, ist für die wissenschaftliche Arbeit 
gleichgiltig».2 Sajnos, ma a parallelizmus a materia-
lizmust szolgálja, bármennyire hangsúlyozzák is kö-
vetőik, hogy ők nem materialisták. Materializmus és 
monizmus az ő világnézletük, s a modern pszicho-
lógia minden tiltakozása dacára is Haeckeléknek 
malmára hajt ja a vizet. 

De a keresztény világnézlet is rögtön belátta és 
felismerte, mi a tudomány és haladás a modern 
lélektanban, és mi a puszta hit és vélekedés. Mi a 
pozitívum és mi az intuitio. Ezt nem látják sokan, 
a kik előtt érthetetlen, hogyan foglalkozhatik egy 
katholikus pap a pszicho-fizikával, vagy pszicho-
fiziologiával ? A tudomány tudomány marad, az éle-

1 Halle, 1907. 
2 Gr. der Psychologie. Leipzig, 1893. 

tet és lelket gazdagítja, de a világnézlet mindig sub-
jektiv marad s az életet és lelket ronthatja, elpusz-
títhatja. 

Külpe a modern lélektannak egyik elsőrangú 
képviselője, nem egy papnak is tanítója, iróniával 
írja azok ellen, kik a tapasztalati lélektantól olyat 
kívánnak, a mi kitűzött célján túl esik : 

«Für die Hochburg der Philosophie allerdings, 
für die Metaphysik, hat die experimentelle Psychologie 
keine neuen Schlüssel zur Verfügung. Das Wesen 
der Seele und ihres Zusammenhanges mit dem 
Körper, die Freiheit des Willens und andere alte 
Probleme der Metaphysik bleiben uns genau ebenso 
zugänglich oder unzugänglich, wie zur Zeit, da es 
noch keine Psychologie gab.»1 

Ez a becsületes és őszinte nyilatkozat szolgáljon 
normául mindazoknak, a kik saját hitetlenségüket 
és ki tudja honnan eredő, mely forrásokból szár-
mazó vallástalan világnézletüket a modern lélektan 
palástjával akarják befödni. 

A modern lélektan ma immunis terület, a mely-
lyel bárki foglalkozhatik, csak elfogulatlan lélekkel 
közeledjék feléje és tudományt akarjon belőle merí-
teni. Tudományt, mondom, vagyis se saját világnéz-
letét ne akar ja belőle kimagyarázni, se a modern 
lélektannal foglalkozók metafizikai életfölfogását ne 
vegye pozitív tudás számba. Fechner, Wundt , James, 
Ebbinghaus, Külpe, Bergson, Mercier, mind foglal-
koznak a tapasztalati lélektannal, és világnézletük, 
csak tessék munkáikat olvasni, mindnek más. 

Mit csináljunk akkor azokkal, a kik a biologiai 
világnézletet vallják, a leghitványabbat az összes 
között és mégis a legnépszerűbbet, a legismertebbet. 
A kik a lélektannak, mint önálló tudománynak jogo-
sultságát tagadják, s mint régente Comte, ők is a 
biologiába olvasztják a lelki jelenségeket. Németor-
szágban Haeckel iskolája, Franciaországban Le 
Dantec, az olaszoknál Sergi vallják ma is e nézete-
ket. Követőik száma pedig, akár tudatosan, akár ön-
tudatlanul, legio. Mindazok különben, a kik monisz-
tikus alapra helyezkednek, nyíltan vagy titokban ezt 
a nézetet vallják. Mert ha nincs lélek, ha valaki a 
dualizmust elveti, arra nézve a parallelizmus több-
nyire csak hid a materializmus karjaiba. Az embe-
rek ugyanis szeretik levonni a végső következtetése-
ket, hogy a természetben, mint mondják, helyzetű-
ket elfoglalják. A parallelizmus mellett az ember 
nem jut nyugvóponthoz, csak lebeg két világ között, 
tehát vagy jobbra, vagy balra kell hajolnia, az idea-
lizmus vagy materializmus karjaiba esni. Innen van, 
hogy annyi a materialista világnézlet hive 1 Hogy 
annyi ember gondolkodik, beszél, ír abban a szel-
lemben. A végletek, ha rosszak is, világosabbak, mint 
a féligazságok. Azért van a végleteknek több köve-
tőjük, több ismerőik, mint a közbevetett igazságok-

1 Archiv f. Gesch. d. Phil. VI. 170. u. 449. 
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nak. A materializmus oly véglet, a mely földi bol-
dogságot igér, a föld képének átalakítását naturali-
sabb irányban. A materializmus és szocializmus 
ölelkeznek és egymást támogatják. 

A materialista biologiai világnézlettel szemben 
úgy védekezünk, ha hangsúlyozzuk, hogy a lélektan 
önálló tudomány; ha kiemeljük a lelkiélet realitását 
a fizikaival szemben ; és ha a test és lélek egymás-
hoz való viszonyát, illetőleg a kettő substancialis 
egységét, mint a legracionalisabb felfogást bemutatjuk. 

Trikál József dr. 

'.gyházi Bordeaux, Merry del Val levele Lecot bibornokhoz. 
iláp- P^Pa Lecot biboros érsekhez államtitkárjával 

' levelet Íratott, a mely a francia püspöki kar óhajához 
romna. képest elrendeli, hogy nov. 22-ikén Franciaország min-

den templomában ünnepélyes gyászszentmise legyen 
azokért, kiknek misealapítványait a mostani francia 
kormány szentségtörő kezekkel lefoglalta és mindenféle 
célokra és nem célokra elprédálta. Erre a célra a szent-
atya, saját költségén, évenkint 2000 szentmisét szolgál-
tat s valamennyi francia püspök minden hónap első 
vasárnapján mutat be szentmiseáldozatot. 

* 

P á r i s . Emberevésnél brutálisabb eljárás. T a l á n nem 
ismeretlen nyájas olvasóink előtt, hogy az «Univers», 
melyet a legnagyobb katholikus publicista Louis Veuil-
lot alapított 600,000 frankkal, felemelte a neki alapul 
szolgáló részvénytőke összegét és a pápa jubileumi mi-
séjének a napján, nov. hó 16-án, ivrétű négy oldal he-
lyett hat oldalt kezdett adni, minden vasárnapon egy-
egy szépirodalmi melléklappal. A megnagyobbodott lap-
számok egyikében, a nov. 19-ikiben, egy vezető cikkely 
keltette fel a figyelmemet, a melynek cimirása: Folle 
vagyis : Örült. Marquis Costa, de 1' Académie française, 
mondja el benne, a mit neki Mercerand orvos, «le plus 
libre-penseur des médecins parisiens», tehát a legszaba-
dabban gondolkodó párisi orvos beszélt el prakszisa 
köréből. Ez a szabadelvű orvos, haragtól szinte kikelve 
magából, így kezdte az akadémikusnak elmondani a 
szörnyű esetet, a melynek szemtanuja volt: «Nohát! 
Lehet-e szívfacsaróbb látványt képzelni, mint látni, mi-
kép kaparintanak félre nagy falánksággal a mi törvény-
hozóink öt milliót akkor, midőn azok a szerencsétlenek, 
kiket ők az utcára dobtak ki, ott éhhalállal merevednek 
meg?!» 

Két zárdájukból kiűzött szerzetesnőről van a szó. 
A mostani francia kormány, a törvény nevében, a mely-
nek igazságosnak, emberségesnek, szentnek kellene lenni, 
embertelenül s jogtiprással, kiűzte és kiűzi Francia-
országban a szerzeteseket és szerzetesnőket jogos ottho-
nukból és földönfutókká teszi őket, gyűlöletből az Isten 
iránt, a kire a szerzetesi ruha az Isten elleni harc bő-
szültjeit figyelmezteti. Az emberevő vadak gyorsan bán-
nak el áldozataikkal. Hamarosan szétmarcangolják a 
kezükbe került embertársaikat s nem hagyják őket so-
káig szenvedni. Az istentelenség civilizált rabszolgái 
lassú, észbontóan lassú halált szántak és juttatnak az 
emberiség legnagyobb jótevőinek, a betegápoló, a fele-

baráti szeretetnek élő katholikus apácáknak. De hall-
juk, lássuk az esetet! 

Páris XI. kerületében, a Chemin-Vert utcában, ötö-
dik emeleten, oly környezetben, a hol, beszéli az orvos, 
«születnek az emberek és ha kórházban nem halnak 
meg, hát meg is halnak, de a hol az élet nem élet, mert 
annyira nyomorúságos», két nő vett ki lakást. Az — 
ajtón ez a cím volt kifüggesztve : «Ulles Rose et Louise 
Vernay, gardes-malades», — betegápolók ; az egyik idő-
sebb, 45 körül, a másik fiatalabb. Hogy kerültek ide? 
A törvény, a melynek igazságosnak, emberségesnek és 
szentnek vagyis a szentéletüeket védőnek kellene lenni, 
kiűzte őket egy vidéki zárdájukból. A főnöknő, maga 
is koldus, semmit sem adhatott velük még az útra se, 
csak fohászba foglalt áldást és azt az utasítást, hogy 
betegápolásnak szentelvén az életüket, azt folytassák. 
Körülbelül két hétig járták Páris utcáit, keresve orvo-
soknál, gyógyszerészeknél útbaigazítást, foglalkozást, 
kenyeret. Nem kaptak sehol, semmit. Egy rendőr, a kit 
véletlenül találtak az utcán elesve s a kit felemeltek és 
magához térítettek, megszánta és ajánlani kezdte őket, 
a hol tudta, hogy ápolóra van szükség. A szegénység 
pénz helyett kőszénnel és burgonyával viszonozta a 
felebaráti szolgálatot. «Szelidségök — ne nevessen, mondja 
az elbeszélő szabadelvű orvos — és bámulatos tiszta 
erkölcseik megnyerték az embereket.» Ilyen hírét hallotta 
az orvos a jövevényeknek. Elhatározta, hogy felkeresi 
őket nyomorúságukban és tesz valamit érdekükben. 
Meg is látogatta őket. Meglátszott rajtuk, hogy nyomo-
rúságukban még lelki félelem is gyötörte őket. Nem 
vallhatták be, hogy apácák, mert akkor a hatóság, a 
kegyetlen hatóság, a mely zárdájukból kiüldözte őket, 
szétszakította volna őket egymástól. Szerzeteseknek nem 
szabad együtt lakni 1 Az orvos lelki bajukat is észre-
vette. «Nous nous autres médecins, nous entendons, par-
fois, mieux encore aux souffrances d'ame qu'aux souf-
frances physiques.. . Car c'étaient deux religieuses lai-
risées.» Szóval, az orvos lelke meglátta bennök a világba 
kiűzött apácalelkeket. Anyagi nyomoruságukról röviden 
annyit mond az orvos, hogy «megérkezésük óta nélkü-
lözésekből éltek.» Élni nélkülözésekből mily eredménnyel 
lehet, megmutatja a következmény. Mercerand dr. meg-
ígérte, hogy nem fogja hagyni éhen halni. Két nap 
múlva könyörgő levelet kapott a fiatalabb nőtől, hogy 
segítsen az idősebben, mert «rettenetesen» szenved. 
Mikor az orvos az elviselhetetlen nyomorúságba került 
két apáca lakásába belépett, «borzasztó felfordulást» 
látott. «A két kis ágy a szoba közepén, felforgatva fe-
küdt. Mindenfelé hajcsomók. Az asztalon egy összetört 
feszület darabjai feküdtek. . . Ülve, inkább fekve, a 
szalmazsák mellett, a két nő idősbike, leesett állal, me-
rev szemekkel, dadogva, nézett látás nélkül. Oszbecsa-
vart hajfürtjei nyaka köré omlottak és félig elfedték ret-
tenetes mellét. Lélekzete akadozott, kezei rángatóztak.» 
Nem roham volt. A roham már végrehajtotta borzasztó 
pusztítását. Az apáca élőhalott lett : már megőrült. 
«Ön — így folytatja az elbeszélést — ön nem orvos. 
Önnek elég lesz tudni, hogy módnélküli nélkülözések 
következtében beállt vérszegénység gyakran maga után 
vonja a dühöngő őrültség és az érzéketlenség rettenetes 
váltakozását. Én épen a krízis végére érkeztem meg. 
Tartott pedig egész éjszakán át. Képzelje csak, milyen 
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lehetett ez az éjszaka. Képzelje el, mi tö r ténhe te t t a m a 
négy fal között , hol, a koromsöté t ségben , ez az őrü l t 
és az a gyermekleány kiizködtek, a ki n e m mer t senki t 
segítségül h ívni , nehogy t á r snő je dühöngésében t i tku -
ka t e lárul ja . Mert az őrü l t re t tenetes h a n g o n követelte 
z á r d á j u k a t : «Kiűztek b e l ő l e ! . . . Á t k o z o t t a k . . . á tkozot-
t a k . . . ők engem elítélnek . . . É l jen Jézus!» 

Mit t u d o m én, mi t m o n d j a k még önnek — foly ta tá 
az i f j a b b i k szerkesztő zokogva — m i d ő n t o v á b b kérdez-
tem. Képzelje csak, dok to r úr, c sak a k k o r tér t a beteg 
magához, m i k o r a feszület földre esett és összetört . Ah ! 
a k k o r összetörve l á tván a feszületet, e lká rhozo t tnak 
hi t te m a g á t ; fö ldön csúszva szedegette össze a d a r a b o -
ka t , e lborí tot ta csókja iva l és fölkiál tot t : «Bocsánat ! 
I r g a l o m ! » . . . O h u r a m , azt gondo l t am én is azonna l 
megőrü lök ! És c sakugyan , az i f j abb ik nő n e m bir t 
volna egy más ik r o h a m o t is kiállani . Egy-két n a p r a 
tehát egy . jórava ló szomszédnéra biztam, a tovább iaka t 
fönn ta r tva . Azután g o n d o s k o d t a m , hogy a beteget a 
Szent A n n a - k ó r h á z b a száll í tsák. Mielőtt e lszál l í that ták 
volna, a szerencsétlen beteg meghal t . Az Is tennek és a 
fe lebarát i szeretetnek szentelt lélek nem bí r ta ki a ha tó -
ságtól meggyötör t tes tben a maradás t . A másod ik r o h a m 
alat t e lmenekü l t a ha tóság rej tve gyilkoló gonoszsága 
elől — az Istenhez. Ezt m á r én m o n d o m , nem az orvos. 
Az orvos így folyta t ja és végzi be elbeszélését : «Szomszé-
dok és szomszédnők, m i d ő n a l akásba megérkezem, meg-
r o h a n t á k a kis szobát . A halot t kicsiny ágyon feküd t , 
n é h á n y szál virágtól körül fogva. Az eltört feszület mel -
lett két gyertya é g e t t . . . A ki csak a szegény emberek -
nek ehhez a vi lágához tartozik, m i n d e n k i megtet te a 
kötelességét ; mer t a nép jó ; van részvéte, van szá-
n a l m a , n e m úgy min t a z o k n a k , a k ik az ő nevében 
m a n a p s á g az országház szószékéről menydörögnek , neki 
esnek a lázító t r o m b i t á k n a k , éheztetik a le lkipásztoro-
k a t és r ab lóbandasága ik által e l lopják a hol taktó l még 
a nek ik s i ron tú l j á r ó i m á k a t is.» 

Edd ig az eset és a reá k i m o n d o t t ítélet. Se hozzá-
adni , se m o n d a n i va lónk több nincs, m i n t az, hogy — 
Sión őrei m i n d e n ü t t v igyázzanak, mer t a s z a b a d k ő m ű -
vesség m i n d e n ü t t azonos és következetes m a r a d m a g á -
hoz s azt, a mi t F ranc i ao r szágban megvalósí tot t , meg 
fogja valós í tani m i n d e n ü t t , a hol az ember te len i s ten-
telenségnek ú t j á t n e m áll ják.1 

—y —la. 

A modern pedagógia útjain. T a n u l m á n y o k . 
I r ta : Weszely Ö d ö n dr. főreáliskolai igazgató. Budapest , 
1909. 442 nagy oktáv lap. Ára 8 korona . 

Az impozáns köte t a következő 15 t a n u l m á n y t fog-
lal ja m a g á b a n : A t u d o m á n y o s pedagógia feladatai . 
A szociál-pedagógia fogalma. A k u l t u r a és a pedagógia. 
A nevelés fogalma és célja. A pedagógia és pszichológia 

i Ennek a folyóiratnak előbbi vagyis 38. számában idéztük az 
«Acacia» 1907. decemberi számából azt a szabadkőműves dicsekedő 
revelációt, hogy : «Magyarország Nagy-Oriense és a francia szabad-
kőművesség között « legbensőbb eszmeközösség áll fönn». A fönti 
szívszaggató eset buzdítson mindenkit kötelességeinek a közügyek 
terén lankadatlan teljesítésére. Tulajdon vérünkben fog az isten-
telenség — a nép nevében — gázolni, hogyha a népet a szabad-
kőművesség karmaitól meg nem oltalmazzuk. 

viszonya. A je l lemképzés p rob lémá ja . Az egyéniség. 
A módsze r kérdése. A g r a m m a t i k a szerepe a pedagógiá-
ban . Az i roda lmi tan í tás je lentősége és módszere . Az 
írásbeli dolgozatok pszichológiája . A koedukác io ké r -
dése. A nemi felvilágosítás. Új re fo rmisko lák . A k u l -
turál is m u n k a szervezése. 

Weszely dr. m á r eddig is m i n t szerencsés kezű 
t ankönyv í ró volt i smeretes . A miről ír, azt a l aposan 
i smer i s r i tka könnyedséggel és a mi kü lönösen je l -
lemző dolgozatai ra : vi lágosan t u d j a e lőadni . Magyar 
nyelvi könyvei a polgári i sko lákban és képzőkben van-
nak elterjedve, «Népiskolai nevelés- , t an í tás - és m ó d s z e r -
tana» pedig a tan í tóképzői t a n á r o k n a k és t a n í t v á n y o k -
nak kedvelt t ankönyve , legalább a folyóiratok gyakor i 
h iva tkozása iból erre kell következte tnem. 

A jelen m ű v e m á r nagyszabású t u d o m á n y o s mű , 
melyben kilépve a t ankönyvek szűkebb kereteiből , a 
pedagógiai t u d o m á n y mélyeibe hatol s min t , azt m o n d -
h a t n á m , európai l á tókörű szak tudós és pedagógus m u -
tatkozik be a közönségnek. Mint e lőszavában m o n d j a , 
egyesek a jelen t a n u l m á n y a i közül m á r e lőbb je lenlek 
meg a szakfo lyó i ra tokban . Magam is o lvas tam és m á r 
akko r mérlegel tem őket egyenként . Fe l tűn tek n e k e m a 
hason ló dolgozatok között. Mint t a n á r mind ig éreztem 
valamelyes eredetiségét a p rob l éma fe l fogásában és bon-
colga tásában, vi lágosságát az e lőadásban, ha tá rozo t t és 
megindokol t ál lásfoglalását a kérdés mego ldásában . Min-
dig t a n u l t a m tőle s haszná t vet tem. Tetszett nekem a 
kérdés körü l való széles i roda lmi tá jékozot tsága, az 
ellentétes nézeteknek előkelő, finom h a n g o n való keze-
lése s egyeztetése és az az önál ló gondolkozás , mely 
m i n d e n b e n a helyeset, a jó t keresi . Emlékszem pl. a 
sokak által t á m a d o t t «grammat ika» t an í t á sának k é r d é -
sére, az írásbeli dolgozatok (a t a n á r egyik legterhesebb 
feladatát képező Írásbeli dolgozatok) psz ichológiá jának 
megvi lágí tására ; sokan í r tak erről a n n a k idején , ta lán 
l eg jobban Weszely. A nagy zajt csapot t «nemi felvilágo-
sításról» az ő t a n u l m á n y a nézetem szerint a legjobb, a 
legtalálóbb volt s h iszem, hogy hozzá já ru l t eme fe l fu j t 
s képtelenségek közöt t száguldó kérdés nap i r endrő l való 
levételéhez. 

Most, hogy együvégyüj tve s m é g nagyobb szabású , 
m á s ú j t a n u l m á n y o k k a l szapor í tva a je len könyvben 
olvasgatom, megerősödöm előbbi nézetemben. A mi 
szegényes s kü lönösen eredeti m ü v e k b e n szegényes m a -
gyar pedagógiai i r o d a l m u n k b a n , Fináczy dr. müvei t le-
számítva, e g y h a m a r nem ta lá lok hozzáfoghatót . Weszely 
nem másoló, nem emészthete t len stí lusú, nem négy kü l -
földi könyvbő l egy ötödik magya r könyvet összetákoló, 
zagyva gondo lkozású , értelmetlenségeivel magas tudás t 
affektáló tuca t ember ; h a n e m sokat tanult , a nagy peda-
gógusoka t sa j á t m ű v e i k t anu lmányozásábó l ismerő, vi-
lágos fejű, sa já t l ábán j á r n i s jól í rni tudó pedagógus. 

A dologhoz é r tők figyelmét csak a Pestalozzi (191. 
lap) és Herba r t (198. lap) je l lemzésére h ívom fel, a k ik -
nek neve anny i szor van nye lvünkön s gondo lom velem 
egy nézeten lesznek, hogy Pestalozzit így igaz ér téke 
szerint jellemezve, He rba r t t an í t ásá t ily v i lágosan és 
szaba tosan b e m u t a t v a s t an í tványa i toldalékai tól meg-
különbözte tve egy i rodalmi t e r m é k ü n k b e n sem olvas tuk , 
min t Weszely eléadja . Igy csak az eredeti fo r rások ön -
álló s beha tó t anu lmányozása a l ap ján lehet í rn i , míg 
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közkézen forgó könyve inkben csak az egyikből a má-
s ikba lemásol t nézetekkel t a l á lkozunk . 

Legmagasabbra t aksá lom : A je l lemképzés p rob lé -
m á j a , Az egyéniség és A módszer kérdése c i m ű h á r o m 
t a n u l m á n y á t (ez u tóbb i m a g a va lami ha t ivet tesz ki). 
Ezek a legnehezebbek s ezekben ragyogta t ja l eg inkább 
nagy tudásá t , va l amin t r endk ívü l széleskörű i roda lmi 
tá jékozot tságát is. 

Az elsőt az aka ra t kérdése dominá l j a . A ki i smer i 
az a k a r a t n a k mai á l lását ( j obbá ra tagadásá t ) a filozó-
fiában, az mél tányoln i fogja Wesze lynek n e m e s törek-
vését s ügyességét az ú. n. d e t e r m i n i z m u s n a k az aka ra t 
s zabadságának j avá ra való letörése s a pedagógiába 
való beillesztése körü l . Míg némelyek a jel lem képzést 
mego ldha ta t l an p r o b l é m á n a k t a r t j á k , ő finom elemző 
módszerével talál utat mego ldásához . 

A m á s o d i k b a n az egyéniséget a lko tó e lemeket , az 
egyéniségek t ipusai t s a sa já t erre vona tkozó kísérleteit, 
va l amin t ezeknek figyelembevételét a nevelésben és a 
t an í t á sban fejtegeti. 

A h a r m a d i k b a n a módszer kérdését tá rgyal ja , oly 
beha tóan , m i n t ez még eddig i r o d a l m u n k b a n n e m tö r -
tént . Bemuta t j a az er re vona tkozó nézeteket egész a mai 
napig , m a j d összegezvén az eddigi e redményeket , kifejt i 
a sa j á t nézetét úgy a t u d o m á n y , m i n t a t an í t á s m ó d -
szeréről. Nem á r t a n a ezt a fejezetet német re lefordí tva 
a kü l fö ldde l is megismer te tn i , a min t egyáltalán jó lenne 
az egész könyvet a kül fö ld elé v inni , h a d d lássák, hogy 
n e k ü n k is v a n n a k a lapos képzettségű férf iaink, k ik a 
t u d o m á n y előbbrevitelén f á radoznak . 

A m i n t egyrészt g y ö n y ö r k ö d ö m ebben a könyvben , 
úgy másrész t emlí te t lenül n e m hagyha tom, menny i r e 
szeretném, h a n e m Kant filozófiájának ha tása alatt 
á l l a n a ; persze ezt m a m o d e r n tudós tó l nehéz kívánni , 
m i k o r Kanto t követ ik v a l a m e n n y i e n ; bá r észreveszem, 
hogy n e m vak követője, h a n e m a sa já t önál lóságát is 
érezteti. 

Weszely pedagógiai elméleti képzettségét m á r m á -
sok is észrevették. Az éles szemű Bárczy polgármes te r 
t anügyi t anácsos k o r á b a n rábizta az i skolák feletti szak-
felügyeletet, u j a b b a n Fináczy dr. megnyer te a «Magyar 
Paedagógia» szerkesztőjének, a minisz ter pedig a közok-
ta tás i t anács t a g j á n a k nevezte ki. Valóban helyesen 
j á r n a k el az il letékesek, h a a lapos tudásá t a t anügy 
j avá ra haszná l j ák ki. É n épen a t a n ü g y n e k és a peda -
gógiai i smere tek szélesebb kö rű megkedvel te tésének 
érdekében a m a i n á l is nagyobb szerepet k ívánnék neki . 

A ki Wesze lynek je len művé t figyelmesen elolvassa, 
az lá tni fogja, hogy c sakugyan nem m i n d e n n a p i peda -
gógussal van do lgunk . Dudek. 

* 

T á r s a d a l m i k é r d é s é s e t i k a . (A marx i s t a i r ány 
és a m o d e r n szociáletikai i r ány bölcseleti a l ap ja inak 
vizsgálata.) I r ta Jehl icska Fe renc dr . Budapes t , 190cS. 
Szen t - I s tván-Társu la t k i adása . 220 oldal . Ara 1 k o r o n a 
50 fillér. 

Korunk égető szükségleteit ta r to t ta szem előtt a 
Szent - I s tván-Társu la t , m i k o r a jelen m u n k á t apologet ikus 
i r á n y ú k i a d v á n y a i n a k soroza tában megjelentet te . Ezen 
m u n k a t . i. o lyan p r o b l é m á k k a l foglalkozik, a melyek 
i ránt m a világszerte igen élénk az érdeklődés. A t á r sa -
da lmi kérdésről és az a n n a k megoldására hivatot t e rők-

ről , tényezőkről van szó, melyek közül a l egfontosabbik-
nak , t. i . az erkölcsi erőnek, az et ikai együ t tha tónak 
je lentőségére vonatkozólag k o r u n k b a n négy kü lönböző 
fölfogás ura lkodik . 

Az első fölfogás, a smithianizmus (gazdasági l ibera-
l izmus, manches t e r i zmus ) kirekeszti a gazdasági és a 
t á r s ada lmi életből a keresztény erkölcs tant és ezen élet 
főtörvényéül az önzést ál l í t ja föl, melytől ha ladás t , 
egyenletes gazdagodást és á l ta lános jólétet vár. E r r e az 
elméletre kegyetlenül rácáfol t a való élet, mely csak-
h a m a r megérlel te a gazdasági önzésnek, a féktelen kon -
k u r r en c i án ak , az á l ta lános meggazdagodás i ő rü le tnek 
kese rű gyümölcse i t : a m u n k á s o k tömeges elszegényedé-
sét, a k izsákmányolás t , a vagyonbel i különbségek kiélese-
dését, elkeseredést , a lkohol izmust , erkölcsi depravációt , 
szóval : a ma i t á r sada lmi kérdést . 

Ezen t á r sada lmi kérdés megoldásá t a marxista 
amorális irány b izonyos te rmésze t törvények, vak szük-
ségszerűségek működésé tő l vár ja , a melyek föl tar tózta t -
ha t l anu l dolgoznak a ma i viszonyok megdöntésén és a 
világ új r end j ének megalkotásán . Az erkölcsi tényezőt 
Marx és Engels tel jesen kirekeszt ik, a n n a k beava tkozá -
sát ha tás t a l an , helyén nem való a k a d é k o s k o d á s n a k t a r t -
j ák . Az erkölcs, úgy m o n d j á k , amúgy i s csak a gazda-
sági v i szonyoknak a terméke, melyben a lakí tó erő n i n -
csen. A keresztény szeretet m indedd ig ha t á s t a l annak 
bizonyul t . De nincs is reá szükség, mer t hiszen a vi lá-
gon m i n d e n Hegel d ia lek t iká ja szerint fej lődik, az ős 
k o m m u n i z m u s t fölvál tot ta a m a g á n t u l a j d o n r e n d s z e r s 
ezt n e m s o k á r a a k o m m u n i z m u s n a k ú j s m a g a s a b b for-
m á j a vál t ja föl. Az ősa l t ru i zmus helyébe a m a i egoiz-
m u s lépett, ezt pedig a j övendő abszolut a l t ru i zmusa 
szor í t ja m a j d ki. A ma i t e rmelő rendszer kebelében 
kü lönben is b izonyos te rmésze t törvények m ű k ö d n e k , a 
melyek a nagy vi lágfölfordulás t előkészít ik. A m u n k á s o k 
lé tnivója t. i. á l l andóan sülyed, a kis- és középüzemeket 
elnyeli a nagytőke, az ipari válságok tű rhe te t l enekké 
lesznek, a kevés k i sa já t í tó t k i sa j á t í t j a m a j d a m i n d e n -
ha tó prole tár iá tus . Nem kell tehát igazságosságra, szere-
tetre, a l t ru i zmusra stb. h iva tkozn i : a világ az erkölcsi 
együt tha tó né lkü l is át fog a lakulni . 

Ezzel a fölfogással szemben szerző az érvek és 
tények nagy tömegével föltétlenül meggyőző m ó d o n a 
következő igazságokat bizonyí t ja . Az erkölcsi tényezőt 
n e m lehet lekicsinyleni és merő á r n y n a k tekinteni . 
A szeretetnek n e m feladata az egész t á r sada lmi kérdést 
megoldani , a főszerep és főfeladat itt az igazságosság 
erényére háru l . A Hegel-féle d ia lekt ika n e m fogja a t á r -
s ada lma t megvál tan i , hiszen nem bizonyí tha tó be, hogy 
a világ d ia lek t ikusan fe j lődnék. Az ego izmusnak és al-
t r u i z m u s n a k Marx-féle felosztása önkényes . Ego izmus 
és a l t ru izmus volt , v an és lesz, a feladat a b b a n áll, 
hogy a szociális érzéket, a testvériséget és a szol idar i -
tás érzetét ápol juk , fejlesszük. Az erkölcsi élet a t á r sa -
da lmi osztályok küzde lmei fölött áll és fe ladata azokat 
mérsékeln i , kiegyenlí teni . A m u n k á s s á g létnivója lassan 
bár , de á l l andóan emelkedik, az üzemek szüntelen össz-
pon tosu lásá ró l szóló és kisa já t í tás i elmélet túlzás, mely-
nek a valóság e l len tmond. Az erkölcsi tényezőnek közre-
m ű k ö d é s e tehát nemcsak hogy n e m fölösleges, h a n e m 
föltétlenül szükséges és fölötte k ívánatos . A k ö n y v n e k 
ezen része valóságos fegyvertár az o r todox és az ú j 
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marx i s t ák dokt r íná i , fortélyai, szofizmái, t á m a d á s a i ellen, 
melyek nap i r enden v a n n a k , jól lehet a szociológusok a 
m a r x i z m u s t a r tha ta t l anságáva l teljesen t i sz tában v a n -
nak. Szerző a laposan i smer i a külföldi és a hazai 
marx i s t ák i ratai t és nagy sikerrel polemizál velük. 

A marx i s t a i r ánnya l szembehelyezkedik a modern 
szociáletikosok mozga lma , mely a keresztény világföl-
fogástól ugyan távol áll, de az erkölcsi élet regeneráció-
já t sürgeti s Marx-szal szemben hangoz ta t j a , hogy a 
t á r s ada lmi á l lapotok j o b b r a f o r d u l á s a csakis az et ikai 
k u l t u r a ter jedésétől és megizmosodásá tó l vá rha tó . Ezek 
a m o d e r n szociá le t ikusok önfe lá ldozásra , önzetlenségre, 
szeretetre, a l t ru izmusra , tehát c supa keresztény erényre 
a k a r j á k nevelni a t á r sada lma t , a zonban kereszténység 
nélkül . A keresztény elveket sa já t gyönge, vérszegény, 
chao t ikus rendszere ikkel a k a r j á k helyettesí teni s nem 
veszik észre, hogy az ő e lméle te ikre is rá i l lenek 
Schopenhaue rnek szavai, a ki K a n t e t iká já t úgy jellemzi, 
ha az e t ikát lábhoz ha son l í t ha t j uk , a k k o r a keresztény 
e t ika élő láb, Kanté pedig faláb. Szerző sor ra bebizo-
ny í t j a Kant , Schopenhauer , Comte, Schleiermacher , Spen-
cer s tb. et ikai rendszerei ről , hogy erőt lenek, ö n m a g u k -
n a k e l l en tmondók és hogy regenerat iv erő n incsen ben-
nük . A könyv ezen része n e m csekély apologet ikus 
beccsel bír, a mi t azért is t a r t u n k k iemelendőnek , mer t 
m a a keresztény erkölcs tan t sű rű t á m a d á s o k érik és 
legnagyobb teo lógusa ink erélyes h a n g o n b u z d í t a n a k 
vi lágnézle tünk ezen os t romol t részének védelmére . 
A m e n n y i b e n szerző az e rkö lc s t annak a nemzetgazda-
sági élethez való v iszonyát t a r t j a k ü l ö n ö s e n szeme előtt, 
ezen e t ikai apologet ikus anyag friss, ú j színezetű eleme-
ket ta r ta lmaz , a melyek a h i tvédelmi küzde lemben igen 
jól ér tékesí thetők. Erős oldala a szerzőnek, hogy az 
ú jko r i etikai rendszereket jó l i smer i (v. ö. p. o. Smi th 
Á d á m e t iká járó l szóló fejtegetéseit, 114—131. 1.). 

Végezetül a negyedik fe l fogás a t á r sada lmi élet és 
az et ika kölcsönös viszonyáról ez, melyet keresztény 
szolidarizmusnak, vagy keresztény szociális i r á n y n a k 
lehet nevezni. 

Ez az i r ány r á m u t a t a ba j igazi oká ra , a gazdasági 
élet és a keresztény erkölcsi elvek természetel lenes, 
á tkos szeparác ió já ra és követeli, hogy a keresztény 
erkölcs tan elvei a tá rsas és gazdasági é letben ú j b ó l 
visszahelyeztessenek régi és ö rök j oga ikba . A nemze t -
gazdaság terén kifej tet t cselekvőség is a lá van vetve az 
et ikai szabá lyoknak . A keresztény erkölcs tan megszabja 
a j a v a k termelésének, e losztásának és fogyasz tásának 
helyes szabályait . Ura lomra j u t t a t j a ú jbó l az igazságos-
ságot és a szeretetet. «A keresztény etika — ír ja szerző — 
az a kovász , mely kedvező k ö r ü l m é n y e k közöt t ú jbó l 
és ú jból képes á tha tn i és á ta lak í tan i a t á r s a d a l o m n a k 
megromlo t t testét, k iűzni az egoizmust és a mater ia l iz -
m u s t , erős és szigorú e rkölcsökre nevelni az a l sóbb 
néprétegeket , e l tünte tn i a vagyonelosz tódás a r á n y t a l a n -
ságait stb.» 

A könyv zömét a két közbeeső i r ánynak , t . i. a 
marx i s t a a m o r a l i z m u s n a k és a m o d e r n szociáletikai 
fö l fogásnak a b í rá la ta képezi. A gazdasági l ibera l izmus 
és a keresz tény szo l ida r izmus csak a lka lomszerű össze-
függésekben tárgyal ta t ik , még pedig n e m oly k i m e r í -
tően, m i n t az e lőbb jelzett két i rány. A gazdasági l ibera-
l izmussal ny i lván azért n e m foglalkozik oly részletesen 

szerző, mer t a n n a k m a n a p s á g alig a k a d m á r komoly 
elméleti védője ; a keresztény szol idar izmust pedig azért 
m u t a t j a be csak fő főelveiben, mer t a Szent - Is tván-
Tár su la t ezen füzetei, melyek közöt t szerző m u n k á j a is 
megjelent , kiegészítik egymást , névszer int szerző k ö n y -
vét az említet t p o n t b a n kiegészíti Giesswein S á n d o r 
d r . -nak tavaly megje lent «Tá r sada lmi p r o b l é m á k és 
keresztény világnézet» c. m u n k á j a , mely a keresztény 
szociális i rány bölcseleti alapelveit részletesen fejtegeti. 

A kik a t á r s ada lmi p r o b l é m á k bölcseleti oldalával 
foglalkoznak, sok tanulságos dolgot t a l á lha tnak J e h -
licska Ferenc d r . je len gazdag t a r t a l m ú , becses m u n -
k á j áb an . Ar. 

* 

Ő. G . A z ú j S y l l a b u s . (A «Budapesti Szemle» 
októberi számában . ) 

V. A m o d e r n b ib l iakr i t ika által okozot t gondja i 
között, O. G. szerint, H a r n a c k «vagy negyedszázad óta 
végleg kihozta s o d r u k b ó l a ka tho l ikus b ib l ia tudósokat» . 
Miért épen H a r n a c k ? Hiszen ő csak a tüb inga i iskola 
szelídebb folyta tója s H a r n a c k n á l sokkal r ad iká l i sabb 
We l lhausen . A t á m a d á s o k pedig a prot . r ac iona l i smus 
részéről nem negyedszázadja , h a n e m százévnél tovább 
t a r t anak m á r Lessing, Semmler stb. óta, mind ig ugyan-
azon mede rben , a természetfölöt t inek ugyanazon taga-
dásával , úgy hogy részükről m á r igazán senki sem 
m o n d h a t olyat, a mi «végleg k ihozha tná sod rukbó l a 
ka th . b ib l ia tudósokat» . Ha rnack épen nem a legradikál i -
sabb , sokkal k ü l ö n b nála Loisy, a kath . p a p s O. G. 
szerint mégis a többi között épen Loisy vál la lkozot t 
vo lna a H a r n a c k által ü töt t sebek gyógyí tására . O. G. 
nem i smer i jól a helyzetet, csak affektál ja , hogy ismeri . 

Nagyra van H a r n a c k k a l azért is, mivel vé leményt 
m o n d o t t «a kereszténység lényegéről» s — ú g y m o n d — 
«a ka tho l ikus theologusok egész r a j a siet u t ána , hogy 
ugyanazt kihüvelyezze». Ezt igazán n e m ér tem ; azért 
siet-e az a raj , hogy Ha rnack véleményét elfogadja, vagy 
hogy megcá fo l j a? O. G. úgy látszik az előbbit érti s 
ebben végleg n incs igaza. H a r n a c k lényegében a keresz-
ténységről n e m mondo t t mást , m in t a mi t előtte Strausz 
és Renan mondo t t ak , csakhogy olyan l u t h e r á n u s kene-
tességgel kezeli az egész kérdés t ; de azért a megtizedelt 
evangé l iumokból csak o lyan ember i képet fest Jézusról , 
min t bá rmely ik m á s rac ional is ta előtte. Hogy Isten a mi 
A tyánk s mi az ő gyermekei ; hogy Jézus szeretetet h i r -
detett , ezt m á r H a r n a c k m ű v e előtt épen így fejtegette 
Pfleiderer. O G. mégis va lami új o r a c u l u m o t lát H a r -
nackban , m i n t h a soha n e m hal lot t m ó d o n fejezte volna 
ki a kereszténység lényegét s azért gúnyolódva hozzá-
teszi, hogy mos t a ka th . theologusok egész r a j a siet 
u t ána (Loisyn kívül alig t u d n a egyet megnevezni) , m i n t h a 
bizony — ú g y m o n d — «ugyanannak a ka th . theo log iának 
másfél ezer év alatt n e m akad t volna a lka lma a val lás 
lényegével foglalkozni.» 

Ö. G. előtt úgy látszik nagyon sok dolog új , a m i 
nagyon régi. Mert há t a ka th . theologia másfé l ezer év 
alat t nagyon sokszor foglalkozott a keresz tény val lás 
lényegével, a vallás lényegével meg még többször . Az 
igaz, hogy a kereszténység lényegét sohasem helyezte 
abba , a mibe Harnack , mivel Harnack a sa já t k ü l ö n , 
m i n d e n természetfölöt t i e lemtől megkopasz to t t keresz-
ténységével foglalkozott , a m i n ő sohasem létezett. Hogy 
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csak egy nagyon régi példát emlí tsek, a III. századbeli 
Ter tu l l i án így fejtegette a lényegét : «Opus Evangeli i , 
substantia Novi Testamenti . . . q u o d exinde Pa te r et 
Fi l ius et Spiri tus, t rès credit i u n u m Deum sistant». 
(Adv. Prax . c. 30.) A kereszténység lényegét a szent 
H á r o m s á g t a n á b a helyezte. Ha rnack a «szeretetbe» he -
lyezvén a lényegét, anny i ra nem jelezte vele a keresztény-
ség lényegét, h a n e m csak egyik taná t , hogy m á s a lapon 
ugyan , Is tent m i n t Atyát a k á r Homeros kö l teményeiben 
(a Zeus pa t é r -ben ) is sokkal régebben megénekelve ta-
lá l juk . 

O. G., m i n t pol ihisztor b e n y o m á s o m szerint sok do-
logról o lvashatot t , de úgy látszik n e m szokta a könyvek -
ben megfigyelni a lényegeket. Azért pl. nagyon jól van 
tá jékozva a m a g y a r v iszonyokról is, m i d ő n a H a r n a c k 
u t án r o h a n ó ka th . theologusok ra já ró l beszélve, folyta-
tólag s egész vá ra t l anu l a magya r ka th . theologusokról 
is megemlékezik imigyen : «Ez a b ib l iakr i t ika tehát olyan 
kegyetlen és agyon nem hal lga tha tó m u n k á t végzett, 
hogy végre Magyarországon is be lá t ták ka th . theologu-
sa ink , hogy illenék fölvilágosítani közönségüket a mo-
dern b ib l iakr i t ika e redménye i rő l ; de hozzá sem foghat-
tak (?), mer t t u d o m á n y o s szempontból a n n a k szemébe 
por t nem hin the t tek , másrészt a dolog olyan kényes 
volt , hogy j o b b n a k lá t ták a hallgatást.» 

Ez mégis fu rcsa ! O. G. n e m c s a k polihisztor , h a n e m 
m i n t l á t juk a szivek és vesék vizsgálója is. A belá tás 
belső d o l o g ; hogy én mi t lá tok be és mi t n e m , azt m á s 
csak úgy t u d h a t j a , ha m e g m o n d o m neki vagy megí rom. 
A magya r kath . theologiai i r o d a l o m b a n a m o d e r n i z m u s 
n e m jelentkezett , mer t hogy «hozzá sem foghat tak» ; 
h o n n a n t u d j a t ehá t O. G., hogy a magya r ka th . theolo-
gusok mi t lá t tak b e ? kivál t h a anny i r a nem nyilatkoz-
tak , hogy «jobbnak lá t ták a hallgatást». Hát ké rem így 
n e m lehet tudás t affektálni és Ítélni elevenek és ho l t ak 
felet t! H a r n a c k «A kereszténység lényegé»-jét a «Sáros-
pa tak i Ref. Lapok» hozták fo rd í t á sban , ez volt az egész, 
ez az a nagy raj . 

A m a g y a r ka th . theologiai v iszonyok kö rü l való 
tá jékozot t ságához hason ló az európa i kath . theologiai 
i roda lom körü l való tá jékozot tsága is, m i d ő n előbbi 
sorai t ekkép folyta t ja : «Ezeken az a l apokon (milyen 
a l apokon ? e lőbb csak Harnackró l volt szó !) indu l t meg 
tehát a ka th . m o d e r n i z m u s , a melynek k imagas ló a lak-
ja i Rosmini , Schell, Kraus , E h r h a r d , Nevvmann, Tyrell , 
Loisy, Bonomelii , P rohászka stb., a k ik t u d o m á n y o s 
a lapja i t r ak t ák le ennek a m o d e r n i z m u s n a k . » 

A ki t u d j a , m i t u l a j d o n k é p a m o d e r n i z m u s lényege, 
mi a s a r k p o n t j a ( n e m az erkölcsi r e fo rmokró l van szó), 
az lá tva ezeket a neveket egymás mellet t , egyszerűen 
összecsapja kezeit és azt m o n d j a : O. G. ú r ön vakmerően 
és merészen itél 1 Ezek a nevek, Tyrel l és Loisy kivé-
telével, m i n d m á s és m á s lapra t a r toznak . Haladás , fej-
lesztés sürgetése az egyházi v i szonyokban kapcso lód ik 
az e lősorol takhoz, de n e m a kereszténység felforgatása 
k inyi la tkozta to t t je l legének megtagadásáva l . Hogy csak 
a fr iss emlékeze tben lévőre h iva tkozzam, szep tember 
12-én, tehát alig két h ó n a p előtt, m o n d t a el beszédét 
itt Budapes ten , a kath . nagygyűlésen , P rohászka püspök 
a m o d e r n i z m u s r ó l és a ka thol ic izmusró l . Olvas ta -e ezt 
a beszédet Ö. G., azt a beszédet , me lynek tá rgya épen 
a szóban lévő m o d e r n i z m u s volt ? Kath. t an volt az 

elejétől végig s oly messze esett Loisytól s a többi 
modern i s t ák tó l , min t a k á r Makó a Jeruzsá lemtől . 

Ne tessék tehát O. G. u r a m theologiai i smere tek-
kel dobálódzni s nagy f ráz isokkal megtéveszteni aka rn i 
olvasóit ; a theol. i smeretek szerzése nehéz dolog, n e m 
egy-két évi theologusi m u n k a ; az említet t nevek m ü -
veinek és m ű k ö d é s é n e k megítélése meg épen óriási 
t a n u l m á n y , még o lyanra nézve is, k inek s z a k m á j a az 
ilyen foglalkozás, ki életét tölti b e n n e ; n e m novel lák 
olvasása az i lyesmi, arról vénasszonyi fecsegéseket foly-
ta tni n e m komoly férf iakhoz illő el járás. 

Egy fogyatkozást mégis lát a ka tho l ikus modern iz -
m u s o n is. A fönnebbi nevek felsorolása u tán ugyanis 
ezt m o n d j a : «Tana ika t a m a z o k rendszerbe nem foglal-
ták, ezt a szolgálatot mos t X. P ius teszi meg nek ik ú j 
Syl labusâban». S hozzáteszi gúnyosan : «Bokros teendői 
mellet t ta lán volt ideje azoknak a ké rdéseknek i rodal -
m á t á t t anu lmányozn i , a mi re k ü l ö n b e n egy emberéle t 
sem volna elég». Nem t u d o m h á n y életet élt á t O. G., 
hogy azt véli, hogy a m o d e r n i s t á k a t a l aposan i smer i , 
de m á r a pápa s theologúsai szerinte n e m i smerhe t ik , 
mer t há t hogy ahhoz «egy emberéle t sem volna elég». 

Természettudományi levelek• (XXII.) 

K e d v e s B a r á t o m ! A f ö l d a la t t t e h á t h i á b a k u t a -
t u n k , a n n y i b i zonyos , h o g y l e g a l á b b e d d i g h i á b a 
k u t a t t u n k . Á l l a t - e m b e r t , i l le tő leg m a r a d v á n y a i t n e m 
t a l á l t uk . H á t a k k o r ? G o r k a j ó l é r e z v e a d o l o g b i b é -
jé t , i s m é t e l t e n h a n g o z t a t t a , h o g y «az e m b e r á l la t i 
s z á r m a z á s á n a k döntő b i z o n y í t é k a i t n e m a p a l a e o n -
tológia , h a n e m az ö s s z e h a s o n l í t ó a n a t ó m i a , s zöve t -
tan , é l e t t a n és f e j l ő d é s t a n szo lgá lha t j a» (80.1.) ; h o g y 
«a s z á r m a z á s t a n t ö r t é n e t é t és m ó d s z e r é t t e k i n t v e 
tisztán morphologiai alapon é p ü l t föl, azé r t k i z á r ó -
l a g o s a n az a f e l ada t a , h o g y az élő szervezetek közti 
a l a k i m e g e g y e z é s e k e t m a g y a r á z z a meg» (43.1.) ; h o g y 
« c s u p á n az t ke l l k i m u t a t n u n k , v á j j o n az e m b e r 
s ze rveze t e az á l l a t ok sze rveze t éhez kapcsolódik-e v a g y 
n e m » , m e r t «ha az e m b e r sze rveze te az á l l a t o k é h o z 
k a p c s o l ó d i k , a k k o r a s z á r m a z á s t a n té te le i az e m -
b e r r e is é r v é n y e s e k , k ö v e t k e z é s k é p e n az e m b e r r o -
k o n s á g b a n áll az á l l a t o k k a l s s z á r m a z á s a t e r m é s z e -
tes f e j l ő d é s n e k e r e d m é n y e » . (44. 1.) 

Szóva l «a mi t u d ó s o k » az e m b e r s z á r m a z á s á n a k 
k i d e r í t é s é b e n a p a l a e o n t o l o g i a v igasz t a l an t e r ü l e t é r ő l 
a m a lé tező sze rveze tek ö s s z e h a s o n l í t á s á r a v o n u l n a k , 
s m i n d e n k é p e n a r é g m ú l t b a n v é g b e m e n t f e j l ő d é s 
d ö n t ő b i z o n y í t é k a i t a l e g f r i s e b b mai á l l a p o t b a n k e r e -
sik. E z s z o k a t l a n , ez m i n d e n e s e t r e k ü l ö n ö s ! H i szen 
e lőző leg m a g a G o r k a is úgy beszél t , h o g y a sze rve-
ze tek f e j l ő d é s é n e k , vagy i s az e v o l ú c i ó n a k e s z m é j e a 
geologia és a p a l a e o n t o l o g i a a d a t a i a l a p j á n indu l t . 0 
m a g a is á l l í to t ta , h o g y L i n n é fe l fogása a f a j o k á l l a n -
d ó s á g á r ó l « a k k o r b i z o n y u l t t évesnek , a mikor a kö-
vületek behatóbb tanulmányozásához fogtak» (39. 1.), 
h o g y Lyel l C u v i e r « k a t a k l i z m a - e l m é l e t é t geologiai 
alapon d ö n t ö t t e meg» (41. 1.); szóval , h o g y a m u l t 
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fejlődésének eszméjét a múltnak tényeivel bizonyí-
tották ; hogy az állatok és növények fokozatos fejlődé-
sének tényét a palaeontologia leleteivel igazolták. 
Ellenben a származástannak az emberre való vonat-
koztatásánál egyszerre mást mondanak, hogy t. i. 
ebben már nem a mult bizonyságai, hanem a jelen, 
nem a palaeontologia, hanem hogy az összehason-
lítás határoz 1 És mi ezt a beszédet az evolucionis-
ták után szinte fej nélkül ismételjük úgy, hogy már 
nem is tűnik föl ennek a beszédnek a visszája. 

Pedig bizonyítási hibának marad ez örökké, 
mert ez annyi, mint megugrani a kérdéssel arról az 
illetékes területről, a hová az tulajdonképen tarto-
zik. Tapasztalati tudomány így nem dolgozhatik; 
azért az ember származásának kérdése evolucionista 
értelemben mindaddig föl kell hogy legyen füg-
gesztve, míg a palaeontologia bizonyító adatait elő 
nem hozzák. Az evolucio tény, a múltnak ténye ; a 
jelenből visszafelé akárhogyan okoskodhatom róla, 
okoskodásom ennek a múltnak adatai nélkül reális 
alap hiányában szűkölködik. Ezek nélkül emberről 
szóló elméletem sohasem lehet az, mint midőn az 
állatok és növények a palaeontologia adataival támo-
gatott evolúciójáról beszélek. 

Ha mi bizonyítanánk így, bizony arcunkba vág-
nák a dilettantizmust, a homokra építést! A mai 
ember és a mai állat testének boncolása és e szer-
vezeteknek egymással való összehasonlítása alapján 
csodás rokonsági viszonyaikról lehet mesélni, a terület 
nagyon alkalmas a zavarosban halászásra, hisz a fantá-
ziával gyönyörűen lehet színezni a képeket; de hát 
kérem, ha ezzel szemben áll a tény, hogy sehol embertől 
majom, majomtól ember nem származik s ha jogo-
san hozzátehetem, hogy a palaeontologia tanúsága 
szerint a múltban sem származott, akkor az ilyen 
összehasonlításnak lehet-e bizonyító, eldöntő ereje a 
tényekkel szemben ? 

Ennek leszögezésével most már áttérhetünk azokra 
a Gorka szerint «döntő» bizonyítékokra, melyeket az 
ember állati származása mellett a mai összehason-
lító anatómia, szövettan, élettan és fejlődéstan szol-
gáltatnak. 

A kisérő illusztrációk, valamint Gorka előadá-
sának határozottsága, mellyel főbb vonásaiban az 
összehasonlító kutatások eredményeit bemutatja, ta-
gadhatatlanul a kétféle, t. i. az emberi és állati testi 
szervezet között a megegyezést a legfőbb fokban való-
színűnek mutatja. 

Főbb adatai, illetőleg állításai ezek : «Az össze-
hasonlító vizsgálatok kiderítették, hogy az ember 
és emberszabású majmok szervezete lényegében 
ugyanaz». (46.1.) «Az embernek nincs egyetlen olyan 
szerve, mely, ha kissé alacsonyabb, vagy magasabb 
fejlettségi fokon is, ne volna meg az emberszabású 
m a j m o k b a n . . . Vannak persze különbségek is, csak-
hogy ezek sohasem nagyobbak azoknál a különb-
ségeknél, a melyek két, egymással nyilvánvalóan 

vérrokon fajt választanak el egymástól». (48. 1.) 
«Az ember és emberszabású majmok koponyája 
közti eltéréseket illetőleg az összehasonlító anatómiai 
és fejlődéstani vizsgálatok fényénél sikerült meglát-
nunk a fokozatos átmenetet». (49. 1.) «Az ember és 
emberszabású majmok között az embrio-korban a 
megegyezés valóban meglepő. A fejlődés későbbi 
szakán, körülbelül az első tejzápfogak kibúvása ide-
jében. a viszony megváltozik s a hasonlóság eltűnik». 
(50. 1.) «A kifejlődött emberszabású majmokon és az 
emberen nyilvánuló különbségeket pompásan át-
hidalják a fejlődés folyamatán jelentkező fokozatos 
megegyezések». (51. 1.) «Az agyvelő tervezete, be-
osztása, felületének tekervényei, barázdái bámulato-
san egyezők; voltaképeni különbségek csak a másod-
fokú részekben mutatkoznak, nevezetesen a tekervé-
nyesség fokában, a szövevényesség mértékében, szó-
val abban, a mi az embernél is változó és egyén1 

tulajdonság». (51.1.) «Az e m b e r . . . testében az alsóbb-
rendű szervezettség több jegyét rejti m a g á b a n . . . az 
emberi test csodálatos módon, a fejétől a talpáig, 
minden részében úgyszólván hemzseg a csenevész 
szervektől». (54. 1.) «Az ember csenevész és atavisz-
tikus szervei, továbbá testének az állatok szerveze-
tével való nagyfokú anatómiai megegyezése már 
magában véve is minden elfogulatlanul itélő előtt 
kétségtelenné teszi azt a tényt, hogy az ember szer-
vezete az állatokéhoz kapcsolódik (helyesen szólva: 
hasonló !) Ez a kapcsolat még szorosabb, még ben-
sőbbé vált a mikroszkóp nagyításának fényében. 
A mikroszkópi anatómia a napnál is fényesebben 
kimutatta, hogy az ember szervei az állatok meg-
felelő szerveivel lényegében teljesen megegyező és 
szakasztott olyan alkotású részekből tevődnek össze 
s ezért szervezetük az állatok szervezetének hű mása. 
A megegyezés oly megdöbbentően nagyfokű, hogy 
sok esetben a szakember sem tudja eldönteni, vájjon 
emberből vagy állatból származó szerv van-e mikrosz-
kópja alatt». (60. 1.) «Az ember és az állatok szervi 
életműködései között nincsen lényeges eltérés». (61.1.) 
De kiderült a vérrokonságuk is. «Rendszeres vizsgá-
latok kiderítették, hogy minél közelebbi rokonságban 
áll egymással két állatfaj, annál kevésbbé oldja föl az 
egyiknek vére a másiknak vörös vérsejtjeit. Frieden-
thal az ember és majmok vérével kísérletezett s íme 
kiderült, hogy az ember vére nem oldja föl az em-
berszabású majmok véré t . . . Az indiszkrét vér tehát 
kétségbevonhatatlan majomi vérrokonságot árule l !» 
(61—3. 1.) «A fejlődéstan a közvetlen megfigyelt 
tényekből kimutatta, hogy a legmagasabbrendű állat, 
az ember is, ott, az egyszerűségnek azon fokán kezdi 
meg a létet, melyen ma a legalsóbb rendű állatok 
állanak. Minden állat, az embert sem véve ki, egy-
azon módon szervezett sejtből, az úgynevezett pete-
sejtből veszi eredetét, mely lényeges jegyekben (?) 
az egész állatvilágban hasonló egymáshoz és velejé-
ben teljesen megegyezik az állatvilág legalsóbb rendű 
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lényeivel: a véglényekkel». (64. 1.) «A mindenütt is-
métlődő törvényszerűséget Haeckel Ernő, az evolúció 
eszméjének leglelkesebb szószólója, az úgynevezett 
biogenetikai alaptörvényben tömören akként foglalta 
össze, hogy az egyén fejlődése nem egyéb, mint a 
törzsfejlődés menetének gyors és rövidített ismétlése.» 
(66. 1.) 

Az összefoglaló következtetés: « A fejlődéstannak 
első pillanatra különös tényei mindannyian egytől-
egyig csak egyféleképen, a származástan magyará-
zata alapján érthetők meg. Vessük csak föl azt a 
kérdést : minek fejlődik az ember embrióján a fark, 
ujjai között az úszóhártya, fején a kopoltyúivek és 
kopoltyúrések sorozata s az utóbbiakhoz minek 
küld a szív oly sok külön véredényt, mikor e részek 
úgyis nyom nélkül visszafejlődnek, vagy merőben 
átformálódnak ! Talán csak nem akar a természet 
megtréfálni bennünket ? Dehogy. A természet csupán 
szigorúan meghatározott törvényeit követi. (Tehát 
vannak szigorúan meghatározott törvényei? Érdekes 
beszéd egy evolucionista ajakán.) Akárhogyan gondol-
kozunk is, feleletünk a fölvetett kérdésre csupán 
csak az lehet: az emberen fejlődése alkalmával azért 
jelentkeznek a szerveződés alsóbb bélyegei, mert 
örökségképen ősei hagyták reá és mert az ember 
törzsfája ugyanonnan fakad, a honnan az egész állat-
világé». (68. 1.) 

«Igyekeztem — úgymond végül — a tudomány 
kincsesházából azokat a legfontosabb összehasonlító 
anatómiai, szövettani, élettani és palaeontologiai (?~ 
tényeket előhozni, a melyek az ember származását 
(tulajdonképen testi szervezetének az állatokéhoz 
való hasonlóságát) tiszta fénnyel sugározzák be. Ezek-
ből ki-ki meggyőződhetik arról, hogy bizony az em-
ber az állatokkal a legszorosabb rokonságban áll s 
hogy az ember az élő szervezetek terebélyes, buján el-
ágazó fájának csupán egyik hajtása, mondhatnók szép-
ségének és fejlettségének teljességében pompázó leg-
fiatalabb virága». (83. 1.) 

Ez volna az ember teste szerint. Igy beszél Gorka. 
Dudek. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Szerkesztő Úr! Sajátszerű az emberek 

észjárása. Az ujabb érában nem volt még magyar 
kultuszminiszter, a ki a protestánsok igényeit any-
nyira respektálta, anyagi helyzetükön annyit javítani, 
szóval az igazságosságot és a méltányosságot a fele-
kezeti egyenlőség állami szempontjából úgy meg-
valósítani igyekezett volna, mint Apponyi Albert gróf 
s mégis őt éri a legtöbb támadás. Még az izraeliták 
vallási ügyei iránt is melegen érdeklődik. Minden-
felé az igazságosság mértékével igyekszik mérni . 
S úgy látszik, minél jobban igyekszik erre, annál 
kevesebb iránta az elismerés. 

Csak a «Pesti Hirlap» cikkeire reflektálok. Csak 
úgy hemzsegnek a «klerikális reakció», a «sötétség 

kora» s nem tudom még miféle frázisoktól. Hogy 
miért? nehéz volna megérteni. Barkóczy báró egyike 
a legelőzékenyebb férfiaknak, a kik a középiskolai 
osztály élén állottak. Mégis támadják s támadják 
miatta a minisztert is, egyszerűen azért, mert magán-
életében tud vallásos is lenni. 

Nálunk divat, hogy egy-két ember lármát csapva 
képes a legjóravalóbb férfiakat is rossz hírbe hozni, 
mert a mi közönségünket oly könnyű elámítani. Hát 
ebben az eljárásban egy csepp igazság nincs. Lesi-
puskásoktól hemzseg a mi közéletünk, ezektől sötét 
a «kor». 

Óhajtandó volna, hogy az irányadók az ilyen 
közvéleményre ne adjanak semmit, mert ez a leg-
értéktelenebb az összes vélemények között. 

Hive L. I. 

D. B u d a p e s t . Kérdezi : olvastam-e a szatmári tanitónak 
fölszólalását a «Magyar Államban» a tanítók lapja, a «Népnevelő» 
ellen? Olvastam és sajnos, annak a tanító úrnak igaza van. 
A húszezer kath. tanítónak szellemi igényeit tartalmasabb 
lappal illenék gondozni, legalább is olyannal, mint a minő a 
kath. hittanárok és hitoktatók «Kath. Nevelés»-e. Valami 
módját okvetetlenül kellene ejteni. 

K. B u d a p e s t . Ha még egy egyetemi tanár se keresné 
őszintén az igazságot s ha meggyőződése nyilt és határozott 
kimondásában őt is az ügyek rovására irányuló személyi 
tekintetek (tehát önérdek) vezetnék, akkor nem érdemelné 
meg, hogy egyetemi tanár legyen. Mit akarhatna még egy 
ilyen tanár elérni, mit adhatnak neki értékesebbet a tudo-
mány művelésénél? Higyje el kérem, ennél szebb és függet-
lenebb állás nincs az országban. Ez a feleletem a hozzám 
intézett kérdésére. 

S. P a n n o n h a l m a . Vaióban látom nagy buzgótkodását 
a «Szent Gellért» körül. «Sok értékes anyag, a mely ott hever 
akárhány hittanár Íróasztalának valamelyik fiókjában gon-
dosan elzárva, minden igyekezetem dacára rám nézve meg-
közelíthetetlen kincs» — írja, és én azt mondom a hittanár 
uraknak, hogy biz ez nem jól van igy. 

R . E p e r j e s . Nagyon helyes. Várom a cikkeket. Görög 
katholikus testvéreink nagyon megérdemlik érdeklődésünket 
szellemi és anyagi tekintetben. 

K. T e m e s v á r . Eberhardt az I. félévre kiegyenlítette a 
tartozást, a II. félévi van hátra. 

T. Kkecs. Hátralékben a II. félévre. 

TARTALOM. Az ó-szövetségi vallás eredete. IV. 
(Vége). Wiedermcinn Károly dr.-tól. — A tekintély alapja. 
IV. Mihalovics Ede dr.-tól. — Az első emberpár nyelvéről. 
I. Velics Antal dr.-tól. — Anglia a visszatérés útján. 
III. (Vége). Jablonkay Gábor S. J.-től. — A biologiai 
világnézlet lélektana. VI. Trikál József dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. —y—Za-tól. — Irodalom. Weszely dr. : 
A modern pedagógia útjain. — Jehlicska: Társadalmi 
kérdés és etika. X-től. — Ö. G. : Az új Syllabus. VI. 
(A «Budapesti Szemlé»-ben.) — Természettudományi 
levelek. XXII. Dudektöl. — Levél a szerkesztőhöz. L. /.-
tői. — Telefon. 

Laptulajdonos é s kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELŐFIZETÉSI ÁRA 
Egész évre... 
Félévre ... 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

к и - D U D E K J Á N O S dr. 
* 6- EGYETEMI TANÍR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Azok a tudós hithirdetők. 
Erős Magyarországra van szükség, mert csak ez 

képes a széthúzó faj népeket államrendszerben együtt 
tartani s elejét venni annak, hogy a Duna völgye 
a versengő népek véres harcaihoz szolgáltasson szin-
teret. S azt véli-e a «Budapesti Szemle», hogy ezen 
erős Magyarország érdekében cselekszik, midőn 
megtámadja a katholikus egyház igazait s e törek-
véseket támogatja? 

így vélekedhetik ő, de nekünk s velünk sok 
másnak más a meggyőződésünk s azért örömmel 
olvassuk a «Religio» szerkesztőjének rendreutasító 
megjegyzéseit. Midőn azonban a szerkesztő a főbb 
dolgokat letárgyalta, a csata alsóbbrendű mozzana-
tainak megvilágítását másoknak bizonyára szívesen 
átengedi. Azért kérünk szót ezúttal. 

A Magyar Tudományos Akadémiá-nak pártolá-
sával kiadott folyóirat azt véli, hogy Jézustársaságá-
nak, mióta fennáll, sohasem voltak «nagy egyénisé-
gei, nagy tudósai». 

Nincs igaza. 
Nem szólunk theologusokról, nem szólunk böl-

cselekről, nem történettudósokról, sem a mennyi-
ségtan s a természettudományok művelőiről ; nem em-
lítjük a szónokokat, nem a nyugalmas körülmények 
között működő költőket vagy nyelvtudósokat. Mind-
ezek közül sok-sok nevet idézhetnénk, oly jeles fér-
fiak neveit, kiket abban, a miben kitűntek, első he-
lyen a legkitűnőbbek között említ a világirodalom. 

Nem utalunk ezek közül egyre sem, csak né-
hány szerény hithirdetőnek (misszionáriusnak) ne-
vét hozzuk fel. Tesszük ezt azért, mert azt véljük, 
hogy így a legbiztosabb uton haladhatunk célunk 
felé. A józaneszű ember ugyanis belátja, hogy bizo-
nyára sok tudós élt azon rendnek tagjai között, 
mely a missziók folyton háborgó embertömegei kö-
zött is oly jeles egyéniségeket, oly nagy tudósokat 
adott az egyháznak. 

Neumann1 azt mondja, hogy ajézustársasági hit-
hirdetők Kínában tartózkodásuk alkalmával «bámu-

1 Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesell-
schaft. I. 115. lap. 

latos eredményt mutattak fel a tudomány terén.» 
S Neumann, ki így beszél, nem barátja a jézustár-
saságiaknak. 

B. Richthofen azt írja,1 hogy a XVII. és XVIII. 
században keletre vándorolt jézustársaságiaknak kö-
szönünk mindent, a mit Kináról tudunk; ha ők 
nincsenek, ma sem ismernők tudományosan Kinát. 
S báró Richthofen, ki így ír, protestáns ember. 
Ugyanez a tudós báró mondja másutt,2 hogy a jé-
zustársasági hithirdetőknek köszönjük ma is a leg-
jobb földabroszokat (mappákat), melyeket Kináról 
birunk. 

Ezen általános megjegyzés után legyen szabad 
a hithirdetők nagy tömegéből Riccit, Noelt, De Gle-
mona Vazult, Prémare atyát s Amyot Józsefet névleg 
is felemlítenünk. A többi tudós sinologust a Kíná-
ban meghalt jézustársaságiak közül hallgatással 
mellőzzük. 

Nocentini 1879-ben Floreneben az orientalisták 
nemzetközi kongresszusán tartott előadásában azt 
mondja,3 hogy az európai tudósok közül «az első 
sinologus» Ricci Máté jézustársasági atya volt 
(II primo sinologo P. Matteo Ricci). Azt állítja egy 
német tudós, hogy Kína nyelvét ismerni majdnem 
lehetetlen s Ricci teljesen birtokában volt e nem-
zet nyelvének. Sok művet irt Ricci kinai nyelven s 
e művekről azt mondja Rémusat,4 hogy ezeket «még 
ma is nagy becsben tartják a benszülött kinai tu-
dósok a nyelv szépségére s az irály tisztaságára 
való tekintetből». 

Noel Neumann szerint5 az a «jeles tudós, ki a 
kinai nyelvben teljesen jártas. 

De Glemona Vazul kinai szótára száz évig a 
szerző halála után ( 1703) csak kéziratokban volt 
elterjedve, de végre elismerték a mű nagy becsét s 
1. Napoleon költségén 1813-ban sajtó alá adták azt. 

» V. ö. Ferdinand von Richthofen. China, 1877. I. 653. 1. 
2 V. ö. Ugyanezen mü 662. lapját. 
3 V. ö. Atti del IV. Congresso internazionale degli Orien-

talisti. Firenze 1880—81. II. 273.; Nocentini, И primo sinologo: 
P. Metteo Ricci. Firenze, 1882. 

4 V. ö. Rémusat, Mélanges Asiatiques. Paris, 1826. Vol. 
И. p. 11. 

5 V. ö. Neumann, Lehrsaal des Mittelreiches. München, 
1836. 11. lap. 
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Rémusat szerint1 e szótárnál jobb az ő idejében sem 
létezett. 

Prémare is Kinát érdeklő oly jeles művet irt, 
melynél jelesebbet ugyancsak Rémusat szerint2 

európai tudós nem írt még soha. Száz évig hevert 
ezen mű is a sárga irigység következtében a könyv-
tárak porában, míg Rémusat a figyelmet rá nem 
fordította. Prémare művét Kingsborough angol lord 
bőkezűsége folytán a protestáns sajtó tette közzé.3 

Amyot szintén rengeteg sokat írt, alaposan is-
merte Kina történetét, nyelvét, művészetét. Schott4  

azt állítja róla, hogy «neki köszönjük a legjobb mű-
vet, a melyet bírunk Kina zeneművészetéről» s 
Langlés «fáradhatatlan tudósnak s Kina nyelve, 
művészete, történelme, tudománya alapos ismerőjé-
nek» nevezi Amyot Józsefet.6 

Ily tudós férfiak voltak a régi jezsuitatársasági 
sinologusok s a mostaniak? 

A mostaniak közül csak Zottoli atyát említjük.6 

Ki nem ismeri a tudósok táborában Zottoli több 
kötetes nagy munkáját? — Erről a protestáns Legge7  

azt mondja, hogy a mai írók ennél jobbat nem írtak 
De hagyjuk el Kinát, menjünk Indiába. 
Beschi jézustársasági atya a nép nyelvét, a tamil-

nyelvet teljesen elsajátította. Caldwell protestáns püs-
pök azt mondja8 Beschiről, hogy a «tamil-irodalom-
ban ma is még ő foglalja el az első helyet». Beschi 
iratait, úgymond egy másik protestáns író,9 «a tamil-
nyelv született tudósai ma is elsőrangú műnek tartják». 
A szintén protestáns Babington így ítél Beschiről10: 
«Beschi jobban értette a tamil-nyelvet, mint bármely 
más idegen, ki a nyelv tanulására adta magát valaha, 
sőt talán jobban értette a tudós jézustársasági a tamil-
nyelvet, mint magok a mai benszülöttek. Az ő sok 
műve, dolgozatai kötetlen és kötött beszédben, nagy 
becsben vannak az előtt, ki a tamil-nyelvet birja s 
feltűnő, hogy a klasszikus tamil-nyelvtanok között 
ma is még a legjobbak között foglal helyet az ő 
nyelvtana». 

Beschi vallásos költeményeket is írt tamil-nyelven. 

1 V. ö. Cordier, Bibliotheca Sinica. I. col. 729 sqq. 
A kéziratokról Cordier ad felvilágosítást. Glemona felől jól 
útbaigazít Ascoli és de Gubernatis, Fr. Ascoli, Studii orien-
tali e linguistici. 1.145 ; Angelo de Gubernatis, Matériaux pour 
servir á l'historié des étud. orient, en Italie. Paris, 1876. p. 
400 sq. 

2 V. ö. Rémusat, Nouv. Mélanges Asiat. II. p. 272 sq. 
3 V. ö. Morrison, Memoirs. II. 228. 1. 
4 -V. ö. Ersch und Grubers Realencyklopädie. Art. China 
» Missions cath. VII. 1875. p. 496. 
6 Zottoli S. 1., Cursus litteraturae sinicae. 5 vol. Chang-

Hai, 1879—1882. 
7 Legge, Sacred Books of the East. Vol. 27. Preface, p. 13. 
8 V. Ö. Caldwell, Comparative Grammar of the Dravid. 

languages. II. edit. p. 149. 
8 V. ö. Hunter, Imperial Gazetteer of India IX. p. 126. 

10 V. Ö. Beschi, A Grammar of the high dialect of the 
Tamil, transi, by Babington. Madras 1822. Translator 's pre-
face I. 

Egyik költeményének cime : Tembavani. Ezen nagy 
szabású költeményről, melyet Beschi szent József tisz-
teletére írt, azt mondja Caldwell,1 hogy «a benszülött 
tudósok ma is a Tembavanit tartják nyelvök leg-
remekebb művének». 

S míg Beschi a nép nyelvén szerkesztette hal-
hatatlan műveit, addig De Nobili, Roth, Hanxleden, 
Calmette és mások szanszkrit-nyelven érlelték meg 
tudományuk nemes gyümölcseit. 

De Nobili szanszkrit ismereteiről így itél Benfey2 

e téren a legilletékesebb szakember: «Már 1620-ban 
(midőn még Európában nem tudták, mi az a szansz-
krit) Robertus de Nobilibus alaposan ismerte e nyel-
vet». Miiller Miksa is azt véli,8 hogy «De Nobili az 
első európai, ki India szent nyelvét értette s a szansz-
kritot rendkívül biztosan kezelte». Egy harmadik 
tudós pedig azt állítja,4 hogy De Nobili irataiban a 
szanszkrit tökéletes kezelését «a tudós brahminok is 
megcsodálják». 

Müller Miksa tanúsága szerint5 Roth szintén töké-
letes mestere volt a szanszkrit-nyelvnek s a németek 
büszkesége, Schlegel6 Benfeyvel7 együtt bámul Hanx-
leden szanszkrit ismeretei fölött. Hanxleden szansz-
krit-nyelvtant is irt s nyelvtanával egyengette az 
utakat Európában a szanszkrit könnyebb megtanulá-
sára. Sekisem tudta nála jobban tudósok között India 
szent nyelvét, úgymond Era Paulino.8 

S ki nem emlékezik közülünk az Ezour Veda 
per esélyeire? Ezen hires költemény másolata Párisba 
került s ott Voltaire barátjainak révén tudomást vett 
róla. Ujongtak a francia encyclopaedisták, hogy drága 
kincs birtokába jutottak. Voltaire bebizonyította, hogy 
az Ezour Veda költőjének bölcsőjét Krisztus előtt 
majdnem ezer évvel ringatták s az istentelen ency-
clopaedisták siettek egybevetni az Ezour Veda tar-
talmát az evangélium tanával és azt találták, hogy 
a kereszténységnek elvei az ősi Ezour Veda forrásaiból 
származnak. Voltairenek s istentelen társainak öröme 
azonban nem tartott soká; mert egy angol tudós 
utazása közben ráakadt Pondichéryben az Ezour 
Veda eredetijére s kétséget kizárólag bebizonyította, 
hogy a szanszkrit-irodalom elismert drága kincse, az 
Ezour Veda, Calmette jézustársasági atyának keresz-
tény elvek alapján készített kedves költeménye. 

1 V. ö. Caldwell, Comparative Grammar of the Dravidian 
languages. II. edit, preface. 

2 V. ö. Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft in 
Deutschland. München 1869. 334. lap. 

3 V. ö. M. Müller, Lectures on the science of language. 
New edit. London 1882. Vol. I. p. 174. 

4 V. Ö. Bertrand, La mission du Maduré. Tom. III. p. 116. 
5 V. ö. M. Müller, Lectures on the science of language. 

I. 175. 
8 V. ö. Fr. von Schlegels sämmtliche Werke. Wien 1846. 

Bd. 8. pag. 277. 
7 V. ö. Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft. 335.1. 
8 V. ö. Examen historico-criticum librorum Indicorum 

bibliotheca Congr. de Prop. Fide. pag. 51., 55., 77. 
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Nos hát, midőn a tudomány ezen óriásainak mű-
ködéséről tudomást vesz s meggondolja, hogy ezek 
annyi nélkülözés, annyi szenvedés s oly sok nyomorú-
ság között dolgoztak a tudomány érdekében, fogja-e 
még állítani a «Budapesti Szemle», hogy Jézustársasá-
gának, mióta fönnáll, sohasem voltak «nagy egyéniségei, 
nagy tudósai»? 

Ki volt az összehasonlító nyelvészet eszméjének 
megpendítője? 

Coeurdoux, Jézustársaságának tagja.1 

Ki volt az első, a ki a legtöbb nyelv összehason-
lítása által az összehasonlító nyelvészetet a helyes 
útra terelte? 

Hervas y Panduro, Jézustársaságának tagja. 
Hervas volt az első, a ki belátta, hogy nem a 

szavak hasonlóságában, hanem a nyelvek nyelvtani 
szerkezetében van az alapja a nyelvek rokonságának2  

s ezen elvre támaszkodva látott a munkához, midőn 
háromszáz (300) nyelv összehasonlításával az irányt 
megadta a későbbi tudományos törekvésekre. 

Mit szól mindehhez a «Budapesti Szemle»? 
Tomcsányi Lajos S. J. 

Л zsidókérdés Magyarországon. 
A zsidóság lázas és diadalmas előtörtetése a 

közpályák és földbirtok felé oly jelenség, mely hova-
tovább több gondolkodó főt késztet eszmélődésre. 

A közelmúltban e nagybecsű folyóirat szerkesz-
tője tette közzé értékes megfigyeléseit. 

Fokozott tevékenységre serkentette keresztény 
véreit, nehogy előálljon az anomália, hogy a kisebb-
ség uralkodjék a nagy többség fölött. 

Kijelentéseit mindenben tartalmasaknak, tárgyi-
lagosaknak itélem s ha mégis szót emelek, ezt nem 
másért teszem, minthogy egy oly hiányra irányítsam 
e komoly lap olvasóit, mely az utóbbi évek számos 
Írójánál feltetszik, kik a zsidókérdéssel foglalkoznak. 

Ez pedig szerény nézetem szerint nem más, 
mint a sötétenlátás. Míg ugyanis a kiegyezést követő 
években a nemzet nagy többsége túlságosan liberá-
lisan gondolkozott e tekintetben s a zsidóságban 
nem látta meg született ellenfeleit minden keresztény 
ügynek; addig mostan az álmából fölébresztett ember-
hez hasonlatosan túlbecsüli a veszélyt, a magyarság 
predesztinált sírásóit látja a zsidóságban. Mértéken 
túl kiemeli erényeit, hibáiról pedig mentől kevesebb 
szót ejt. 

Hát kérem szeretettel, ez politikának lehet helyes 
politika, igazságnak azonban csak féligazság. 

Engem a történelem tanítása arról győzött meg, 
hogy a zsidóság a meglévő lerombolásához nagyon 
is ért, de államalkotásra, kormányzásra nálánál 
gyakorlatlanabb nép a világ teremtésétől fogva is 

1 V. ö. M. Mülter, Lectures on the science of languages. 
Vol. 1. pag. 183. 

2 V. ö. M. Müller ugyanazon müve. Vol. 1. pag. 130. sq. 

alig mozgott a föld hátán. S így, ha szinte meg-
döbbentő fájdalommal látom is azt a mérhetetlen 
pusztítást, mit a közéletben, sajtóban, társas érint-
kezésben, erkölcsökben előidéztek, pillantásnyi ideig 
sem tartok attól, hogy ők valaha ez ország őslakóinak 
urai lehessenek. 

A zsidóság sorsa csak két véglet között mozoghat. 
Egyik a ghettó, másik Bománia. Vagy jogfosztottan 
nyomorognak, mint Oroszországban, mert az ország 
sorsának irányítói tudják, hogy csak ilyképen tehetik 
ez elemet népükre nézve ártalmatlanná; vagy pedig 
egyenjogusíttatnak minden tekintetben az ország ős 
lakósaival. Ilyenkor pedig kezükbe kerülnek a vezető 
állások s az ország földének nagy része. Ez egész-
ségtelen helyzet azonban cselekvésre birja a kiuzsorá-
zott, a kiárverelt népet, mint Bomániában s a 
zsidóság honi földön, Mádon találja magát. 

Ez utóbbi föltevés a maga félelmetes, keresztény-
telen igaztevésében még ezideig nem bontakozott 
ki teljes valójában, csak Bomániában kezdte tanú-
jelét szolgáltatni; de a ki ismeri a nép hangulatát, 
tudja, hogy gondolatfűzésem túllépi az elmélet ködös 
mezeit. 

A zsidóságnak számos jó tulajdonságai mellett 
vannak oly sajátságai is, melyek ha nem is kár-
örömmel, de bizakodással tölthetik meg szivünket 
egy jobb jövő iránt. 

Első helyen említendő e tekintetben a soraik-
ban mindjobban hódító vallástalanság és erkölcs-
telenség. Különösen az intelligensebb osztályok járnak 
elől rossz példával. A mai zsidó orvosoknak, ügy-
védeknek legalább 90% atheista. 

Üres formaságokká zsugorodott szertartásuk nem 
tudja megkapni lelküket s ha olykor-olykor föl is 
keresik a zsinagógát, ezt is inkább a terrorizmus 
hatása alapján, mintsem meggyőződésből teszik. 
Szabados erkölcsi fölfogásuk közismert tény. 

Nem hagyhatom említés nélkül ama jelenséget 
sem, hogy a magyarság vagyonával együtt nem-
zetünk nem egy rossz tulajdonságát: a fényűzést, 
hiú költekezést, úrhatnámságot is magukévá tették. 
Nem szorványos az az eset sem, hogy az uzsorával 
szerzett vagyont a jogász unoka elfecséreli. 

Vigasztaló jelenség az is, hogy a zsidóság terjesz-
kedése a fogyasztási és a hitelszövetkezetek fölállítá-
sával, az antialkoholizmus igazságainak s a keresztény 
népfölvilágosításnak terjedésével a falvakon csökkent. 

A zsidóság csak kulturátlan vidéken tud meg-
élni, csak a lelkileg gyenge, tudatlan nép körében 
üti föl sátorát.1 Egy tekintet hazánk térképére bárkit 
is meggyőzhet ez állítás igazságáról. 

Fölvilágosult, szervezetekbe tömörült nép között 
nincs állandó talaja a zsidóságnak, épen úgy mint 
a gondozott, tisztogatott testen nem él meg az 
élősdi. 

í Hát Budapest hova tartozik ? . Szerk, 
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Én tehát nem attól féltem a magyar nemzetet, 
hogy zsidót fog uralni ; hanem attól, hogy a zsidó-
ság rossz szokásait ölti magára, szabad erkölcseivel 
fog töltekezni. 

Ez okból a zsidó veszedelem orvosságát az ő 
rossz erkölcseiktől való fertőtelenítésben látom. 

Legyen vége a lappangó keresztényvédelemnek. 
Mert most ha csak két keresztény ember is össze-
jön társalogni, kifogyhatatlanok a zsidóság szidal-
mazásában, míg ha egy száztagú társaságban csak 
két zsidó van is, egyetlen figyelmeztető szót sem 
mernek szólani az «izraelitákról». 

Szervezkedjünk minden téren,1 főképen a sajtó-
ban s elmúlik a zsidó honfoglalás veszedelme. 

Zempléni M. Gejza. 
* 

Sopronból ide vonatkozólag ezeket a sorokat 
kap tuk : 

A «Religio» utóbbi számában a vezető cikkelyre azt 
jegyzem meg, hogy bár alig látszik keresztülvihetőnek, 
mégis szükséges a judaizmust visszaszorító, korlá-
tozó intézkedéseket tenni ; mert azon rohamos és 
mérhetetlen térfoglalás és meggazdagodás, melyet 
látunk, nem kizárólag az ő j ó tulajdonságaik révén 
történt és történik, hanem túlnyomóan oly tu la jdon-
ságok által, miket a többi keresztény népnek a ján-
lani nem lehet. Mert, ha csak a jó tulajdonokról volna 
szó, én is azt mondanám : kövesd őket és te is bol-
dogulsz; de a rossz tulajdonságokra senkit sem lehet 
buzdítani: légy szívtelen uzsorás,csaló, tolakodó, irreális 
minden téren. Ilyen eszközökkel mi nem dolgoz-
ha tunk ; s így védelem nélkül lehetetlen a konkur-
rencia ő velük; keresztény népünknek nem lehet 
pedig általában mondani : légy olyan mint a zsidó.2 

Ez degeneráció lenne. X. 

Л tekintély alapja. (v.) 
A tekintély lényegéhez tartozik eredete is, t. i. 

Istenre kell mint okfőre támaszkodnia s ezért csak 
addig tart, míg elismeri eredetét, a míg maga is 
engedelmeskedik Istennek. A ki Istennek megtagadja 
az engedelmességet, mástól sem követelhet ilyent, 
mert követelésének nincs elfogadható alapja. Hogyan 
is tisztelhetnének az emberek olyan hatalmat, mely 
az összes isteni tulajdonokat lefoglalja magának, az 
igazságosságon és önzetlenségen kívül? Az emberi 
tekintély nem emelkedik erőszak és hazugság által; 
ha az emberek az istenit csúffá teszik, nemcsak 
ennek a tisztelete tűnik el, hanem az emberinek 
támasza is. Az emberi tekintély csak akkor erős, ha 
Isten kegyelméből s annak a törvénye alatt áll, mert 

1 És javuljunk, miként kifejtettem. Szerk. 
2 Se általában, se részletesen ezt mondani nem lehet; 

de azt igen: javulj és vesd le ama rossz tulajdonságaidat — 
mint cikkemben kifejtettem — melyek téged az izraeliták 
kezébe juttatnak. Szerk. 

az engedelmesség föltételezi azt a hitet, hogy 
Isten vezeti a világot, máskülönben vagy megszűnik, 
vagy képmutató rabszolgasággá lesz. 

Azért j a j a hatalomnak, ha tekintélyét nem 
Istentől eredezteti és ellene fordul. «Tanuljatok, kik 
a földet ítélitek; szolgáljatok az Úrnak félelemmel, 
fogadjátok el a fegyelmet, nehogy valamikor meg-
haragudjék az Úr és elvesszetek az igaz útról, mikor 
hirtelen fölgerjed az ő haragja». (Zsolt. 2, 10—13.) 
Az emberek akaratát csak akkor hajlí t ja meg, ha 
maga is aláveti magát az ember fölötti hatalomnak, 
Istennek s parancsait ehhez alkalmazza, hogy em-
beri akaratunk bennök fölsőbb akaratnak kifolyá-
sát lássa. A tekintély tisztelete és az engedelmesség 
önérzettel jár , különben szolgalelküséggé fajul s ez 
az önérzet csak akkor van meg, ha az ember meg 
van győződve, hogy nem embereknek, hanem Isten-
nek szolgál, midőn engedelmeskedik. 

Már pedig Istentől elszakad a földi tekintély 
nemcsak akkor, ha egyenesen tagadja isteni erede-
tét és függését, mint ezt a modern államelmélet hir-
deti, hanem akkor is, mikor a fönnebb tárgyalt mó-
dokon visszaél s különösen, mikor az emberek lelki-
ismeretét semmibe sem veszi. Sőt még rosszabb, ha 
Istentől származtatja magát s mégis ellene cselek-
szik, ha Istent csak csendőrként a saját szolgálatára 
használ ja önző céljainak megvalósításánál. így az 
Istent is gyűlöletessé és gúnytárgyává teszi, a mint 
ezt a francia forradalom fortéiméi és a szociál-
demokrácia káromlásai bizonyítják. 

Ilyenképen a földi tekintély kiűzi Istent a világ-
ból, az istentelenség meg nyakát szegi az ilyen 
tekintélynek. S mivelhogy az emberiségnek valakit 
követnie kell, fölsőbb kötelező elv hiányában maga 
csinál magának tekintéseket , melyek szabadosságá-
nak tömjéneznek s bekövetkezik az anarchia, mely 
Isten kegyelméből eredő tekintély helyébe mint 
Isten haragja sujt. 

A földi tekintély visszaélései azonban nemcsak 
azért képezik átkát az emberiségnek, mert Istent 
detronizálják és anarchiát szülnek, de azért is, mert 
erkölcsileg tönkreteszik. Az ilyen tekintély erkölcsi 
föladata ellen fordul s elveszti létjogosultságát. Mert 
nézzük, hogyan hat az emberekre? Az elöljárók el-
ront ják alattvalóikat s ezek viszont megerősítik azo-
kat alávalóságukban, mert a tekintély viselője a tár-
sasággal mint fej egy testet képez s megvan a köl-
csönös visszahatás, mígnem beáll a bomlás. 

Ha az állami hatalom visszaél tekintélyével, 
akár túlkapás, akár önzés által vagy akármilyen más 
módon helyezkedik ellentétbe a tekintély lényegé-
vel, erkölcsileg lealacsonyítja a polgárokat, mert rab-
szolgákká fokozza le. Vájjon milyen eszközökkel fog 
érvényt szerezni törvényeinek, ha nem erőszakkal 
és megfélemlítéssel ? S a polgárok csak félelemből 
vagy önzésből fognak, nem engedelmeskedni, de al-
kalmazkodni a törvényhez. Ezáltal azonban a tár-
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sadalmi élet elveszti erkölcsi jellegét. Alávaló pol-
gárokból alávaló elöljárók lesznek, kik önzésük ki-
elégítésére használják a tekintélyt s a társadalmi 
élet az önzés küzdelmének színhelyévé lesz, melyen 
az alávalóság nagyobb foka fogja eldönteni a győ-
zelmet. A jellemes és önérzetes elemek kiszorulnak 
a küzdtérről, mert egyrészt erkölcsi fölfogásuk távol 
tartja őket a nemtelen versengéstől, másrészt pedig 
fegyvereik össze nem mérhetők azokéval, kiket az 
alávalóság mindenre képesít. 

Milyen erkölcsi tartalma lesz akkor a társa-
dalmi életnek ? Csak annyi, mint a szédelgő ipari 
versenynek. S hova vezet ez? Általános fölfordu-
láshoz, bomláshoz. 

Örökké emlékezetes lesz a népek történetében 
a francia forradalom s intő példa minden tekintély 
számára. Ezt a század filozófusainak tulajdonítják, 
pedig, habár nagy befolyásuk volt ezeknek is, mégis 
a főokot a királyság visszaéléseiben kell keresnünk. 
Semmiféle filozófia sem birt volna ilyen hatással, 
ha a tekintély el nem rontja a közerkölcsöket és a 
társadalmi állapotokat. Hiszen vegyünk egy elöl-
j á ró t ; akármilyen téren, a ki föl nem fogja fölada-
tát, mivel méltatlan vagy alkalmatlan tisztére, ez a 
tekintély tisztelete alatt a személyének tett szolgála-
tokat érti, nem pedig a törvény betartását, vagy a 
közügy érdekében tett szolgálatokat. Hozzá hasonlók 
lesznek az ő tisztelői, a kik szintén önző célokból 
az ő személyének hódolnak s alávalóságukkal meg-
erősítik őt ferde fölfogásában. A jellemesek önérze-
tükkel összeférhetetlennek tartják a szolgai viselke-
dést s távollartják magukat a képzelt tekintélytisz-
telőktől, azután számuk is napról-napra fogy, miután 
a métely ragályos. A szolgai lelkek azonban nem 
egyenlően aratják alávalóságuk gyümölcsét, csak 
néhányan oly szerencsések, hogy aljasságuknak 
óhajtott jutalmát elnyerjék, a tömeg elégedetlen lesz, 
a megalázó szolgai helyzet ruganyos erővel szitja a 
gyűlöletet és megvetést az ellen, a ki vágyait ki nem 
elégítette. S mivel tekintélytiszteletet nem ismer, 
csak szolgai meghunyászkodást, a mint elég erősnek 
érzi magát, ledönti a bálványt s romjai alá temeti a 
tekintélyt is, melyet az képviselt. 

Ez a tekintély bukásának rövid története úgy 
egyes konkrét esetekben, mint az egész emberiség 
történetében. Perditio ex te Israel. Azért a javulás-
nak is onnan kell jönnie, a honnan a romlás vette 
kezdetét. Előbb a vezetők tiszteljék a tekintélyt az 
által, hogy méltókká teszik magukat annak viselé-
sére, vagyis legyen magántekintélyük, személyükkel 
fedezzék a köztekintélyt, tekintéllyel, mely szellemi 
értékükön alapszik s kezeljék a köztekintélyt annak 
lényege szerint s az általános tekintélytisztelet magá-
tól támad. Sem erőszak, sem Istenre való hivatko-
zás nem vezet sikerhez, hanem csak a lényegnek 
visszaállítása. Isteni dolgot istenesen kell kezelni, a 
tekintéllyel Istennek kell szolgálni; nem szabad a 

tekintélyt lealacsonyítani az önzés eszközévé s Istent 
a földi tekintély szolgájává. 

Mihalovics Ede dr. 

Jlz első emberpár nyelvéről. (in.) 
A rövidítés egy másik főmotívuma a szavak 

alaki elváltozásának; így lesz például a török «kaz-
mak» (kop-sz)-ból a magyar «ás», a török «gök»-
ből a magyar «ég», a latin «pug-illns»-ból a magyar 
ök-öl («bök-öl» helyett), a latin «bo-s»-ból (búg, 
bőg) német Och-s, török ök-üz, magyar ök-ör, stb. 
Ugyancsak így lesz a német «helf»-ből latin lev-are, 
a német «ílach»-ból angol low (flach), a klop (és 
llach)-ból magyar lap stb, Túlbővítés által nyerjük 
a «flach»-ból a «Flanke, Planke» szavakat ; ezekből 
rövidítés által lesz: lang, Plan, stb. emellett az ere-
deti értelem minden szóban vagy változatlanul fenn-
marad, vagy valamely rokon fogalomnak ad helyet. 

Miután ütés, vágás, esésnél, stb. ugyanazon zö-
rejek támadnak, azért ezen fogalmakat ugyanazon 
gyökkel fejezhetjük ki. A görög «kop-t-o» annyit 
jelent, mint «vágni», a magyar «bök» (finn «puk-aa») 
annyit mint «ütni», a magyar «pok-t-an» (pottyan) 
annyit mint «esni» ; ugyancsak a szláv «kop-at» 
ásást, a magyar «кар-ál» kapálást (német hauen, 
Haue, francia hue); szláv bok = ütött, lapított, oldal; 
kinai рок (lapos, silány), latin cop-ul-are, olasz 
copp-iare (összeüt, egyesít) stb. Sokkal jobban látjuk 
a fogalmak széleskörű szétágazását a «klop, plok» 
alaknál, vagyis а «кор, рок» bővített alakjának kép-
viselőinél, mint р. o. szláv klop-acs (kalap-ács), 
latin clav-us (szeg), német Pflock, latin bloc-us 
német Hieb = görög kolp-os (ütés), finn kalp-io (kard), 
latin s-colop-s = magyar cölöp, latin s-calp-o (metsz), 
latin calv-us (kopasz), latin bacul-us (bot), magyar 
kolomp (klop-klop), német Plag-e, német Fluch, 
német Fleck, francia plaque (ütött, nyomott, lapos), 
német flach (összeütött), német platt (flach-t = nyo-
mott, ütött, lapos), Brett (lapos), angol broad (lapos 
és széles, breit), német Brod (lep-ény), magyar föld = 
platt (lapos), arab beled (föld), német Feld (föld), ma-
gyar kard (klop-t), német kurz (klap-t = elvágott), 
szláv kolacs = (kalács) klopt, plokt, platt. Ép így ma-
gyar szab = sz-kop, német Säb-el = s-cop-1 = s-clop. 

De mindezen szavak eddig csak az esés, ütés, 
vágás, lapítás fogalmát képviselték; pedig van még 
egy hosszú skálája a legkülönbözőbb fogalmaknak, 
melyek mind ugyanazon ősforrásból, а «кор, рок, 
klop, plok»-ból erednek. így р. о. a német «flach» 
szóval legközelebbi rokoni kapocs fűzi össze a latin 
«llec-to» szavat, melynek rövidítését a kinai fuk 
(fekszik), a magyar fek, buk, latin cub (cumbo), 
német Bug, beugen, latin pac-s (plac-are, flach 
machen, ebnen), laiin pec-us (Vieh, fek-vő, leg-elő), 
kinai hek = magyar fek-ete (lehajlott, lenyugodott, 
sötét, éjszinü), angol black (fekete = német flach 
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flec-to). A magyar Ieg-el, német lieg-en, leg-en, stb. 
is csak a «flec-to» rövidítése; német weid-en = 
ílec-t ; német Weide (fűzfa) = fleet ; magyar fűz = 
bug-s (beugen, flecto) ; német Bett = bug-t, fek-t. 

Az ütés, érintés, egyesítés fogalmát látjuk a latin 
cop-ulare, ol. copp-iare, német kupp-eln, magyar 
koccant (kop-cant) és görög hap-to (érint) szavak-
ban; tehát latin copul-are = klop ; ennek megfordí-
tott alakja: plak, melyből származik a magyar pók 
(plec-to, fon, sző). 

Hasonló módon, mint a «flec-to», de «n» iterá-
ciósképzővel származik a «kop»-ból a «knop» alak, 
mint р. o. német knüpf-en, Knopf, Knoten (knop-t), 
Knötel, Knödel, stb. A «knop» fordított alakja: 
pnok, ennek rövidítéséből ered a német nec-to, 
näh-en, Nadel, Netz (nec-t), magyar nak, nek, német 
nah-e, stb. E szók ősértelme: cop-ulare (egyesít), 
Knüpf-en. 

A német «Klapp-e» abból ered, hogy mi vala-
mely doboz fedelét becsapjuk (klap! klap !) ; ebből 
ered a latin clau-do (klap-t), magyar kaloda (klap-t), 
kalap, (claudo, bezár, befed), kuliba (bezár, tartal-
maz, befoglal), stb. Rövidített alakjai: a latin cap-io, 
német hab-en, fah-en, fah-sen, Hau-s, Haf-en, magyar 
fog-ni, magyar fog, kap, latin cap-ax, harp-ax, magyar 
harap (carpo, foggal fog). Előbbi fogalmakkal közel 
rokonságban van a szláv kop-at (ásni, a földet ko-
pogtatni), magyar kap-ar, német grab-en, grab-zen = 
kratzen, kritzen, ritzen, latin serib-o, s-chreib-en, 
szláv risz-at, magyar resz-el, rajzol, stb. 

Sőt bizonyos fogalmakat is látunk e forrásból 
keletkezni, melyeknél az ütést, vágást a hangtól 
elkülöníteni nem bir juk; р. о. a magyar kolomp 
(klop) annyi mint: ütni és hangzani; a magyar 
fak-ad, pukk-ad — annyi, mint hangot adva kivá-
gódni, р. o. angol bud ( = puk-t, bimbó), latin plod-o 
(robban), latin put-or foet-or, magyar büd-ös stb. 

A mint a «kop» átmegy «kav, vak, haf, hap, 
pah, paf» hangokba (mint р. o. német Huf = finn 
kav-io = sláv kop-ito; vagy magyar bök = finn 
puk-aa, magyar páh-ol, magyar paff, püf-öl), úgy az esés 
fogalmát kifejező szavaknál is találunk külömböző, e 
csoportba tartozó ily őshangokat, melyeknek egysé-
ges forrásához semmi kétség sem férhet. így a ma-
gyar kopp-an (földre koppan, leesik) = pottyan 
( = pop-tan) = görög pip-to, német paff, (bővített 
alakja német plump-sen, plump s talán a latin 
plumb-um, pluv-ia stb). 

S ha a «kop, paff, pap, pip» hangokat a korra 
nézve hasonlítjuk össze egymással, akkor mi a «pap, 
pip» hangokat régiebbeknek tartjuk a «kop» hang-
nál azon okból, mert a gyermeknél is a természet 
sorrendje szerint előbb az ajakhangok (pap, mam), 
később a lágyabb torokhangok «geg, gag» jelentkez-
nek s legvégül látjuk a «g» hang mellett a kemé-
nyebb torokhangokat, «k, ch» is kialakulni a gyer-
mek hangszervein. 

Ezen észlelet annál nagyobb fontossággal bir, 
mert tudjuk azt, hogy a «pap» az első hang, melyet 
a gyermek kiejt, mely hang aztán nemcsak a szü-
lőket, hanem az eledelt (papi) és a beszédet (pap, 
plap) is jelöli. Ha továbbá figyelembe vesszük azon 
körülményt is, hogy a «főlés, forrás» fogalmának 
legegyszerűbb kifejezője a görög «pep» (melyből a 
«hev, heb, hoch, koch, stb. egyszerű alakok s a 
«ferv, forr, harr» stb. bővített alakok keletkeztek), 
akkor azt látjuk, hogy a «pap, pep, pip» hangok vol-
tak valószínűleg azok, melyek a beszéd keletkezésé-
nek hajnalán a legkülönbözőbb fogalmak kifejezésére 
egyaránt szolgáltak. S még nagyobb fontosságot nyer 
e körülmény akkor, ha meggondoljuk, hogy az 
egész hatalmas fogalmi világ három főkörre : 1-ször a 
«kop» körre (ütés, vágás, esés, lapítás, stb.) ; 2-szor a 
«ferv» körre (forrás, emelkedés, hevülés, stb.) és 3-szor 
a «pap, gag» körre (beszéd, evés, ivás, stb.) oszlik, a 
mint azt ez értekezés folyamán bővebben meg fogjuk 
világítani; ebből még azon sejtelmet is merítjük, 
hogy legelső időben a nyelv rendkívül egyhangú 
(homofon), egymástól igen kevéssé elkülönített szó-
elemekből állott, melyek aztán a hangok fokozatos 
átalakulása révén nyertek csak változatosabb jelle-
get és szélesebb körű elkülönítést. 

A «kop» hang egyik érdekes változata az 
angol «kick» (üt, ver, nyom). Hogy «kik» tényleg 
egyértékű a «kop»-pal, azt rögtön be is bizonyít-
juk. Görög pleg-e (ütés, csapás, német Plage) = 
német s-chlag, (ehelyett: s-plag) = francia cla-
que, clique (klak, klik), mely szintén annyi mint 
«ütni, csapni, osztani» ; rövidítve a «klik» úgy hang-
zik, hogy: kik. E hang bővített alakja iterációs «n» 
közbeszurásával : knik (leüt, lenyom, lehajlik). Ebből 
erednek e szók: szláv gnezdo (Nest) = knik-st, Kö-
nig = knik (letör, lenyom), Knecht (letörött, lenyo-
mott), német könn-en (knik = lenyom, bir), magyar 
genge (knik), latin senec-s (s-knik), német Kind 
(knik-t, gyenge), magyar kengyel, könyök, német 
Knöch-el (knik, hajlik), magyar kény (német kön-
nen, König), kín (knik, lenyom), német Enkel (unoka, 
knik), német Ende, (knikt-), magyar nyak, német 
Nacken, német Nacht (knikt), latin nig-er (lehajló, 
éjszínű), német neig-en, stb. 

A fogalmak fokozatos kialakulásának, rend-
szerbe foglalható leszármazásának (a közös ősforrás-
ból) érdekes példájaként említhetjük még fel e cso-
port keretén belül a «plok, flach»-ból származó szláv 
«ploch-o» (rossz, silány) szót, melynek teljesen meg-
felel a német «schlecht» (s-flach-t) alak. A mint 
ugyanis a görög «s-pleg»-ből (görög plege = Schlag) 
összevonás folytán a német «Schlag» keletkezett, 
épen úgy változott át a szláv «ploch-o» a német 
«schlech-t» alakká («s-plech-t» helyett). Ide tartoz-
nak még: latin flacc-us, fiav-us, germán flau, faul, 
lau, stb. 

А «рок» őstipus hangcsere útján átmegy a többi 
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közt а « т а к » tipusba is. Ennek megfelelőleg a 
latin mac-to = pok-to (kop-to), az angol black (flach 
finster) = szláv mrak (sötétség) = német Morg-en 
(Dämmerung, szürkület); rövidített a lak juk: magyar 
reg, reggel. Még a német «dämmern» is így bont-
ható szét : t -hamm-er = t -kmr = t-mrak. Hogy a 
magyar «komor», a német Hammer (kop-r), a német 
Hammel (kop-1 = Schöps, s-kop-s), a latin mart-ellus 
(mrak-t = plok-t = klop-t), a szláv molotok (kala-
pács), a szláv mlad-i (fiatal) = mlak-t, flach-t (ala-
csony korú), a német Mark, Marke, Markt ( = plak, 
flach = francia plaque), a német Messer (mak-s-r = 
pok-s-er), a magyar metsz, mező (mak-s = pok-s) 
stb. is ide tartozik, az minden kétségen felül áll. 
Ép így: latin meta = mac-t = pok-t = francia but 
(meta, cél) = olasz butt-are (vetni, dobni, ütni), a 
görög meta (mit) = mac-t, pok-t, kop-t = latin copu-
lare (összekoppant, összekoccant). 

А «кор, рок» őstipus mellett számos szóban a 
«pat, tap» és a «kat, tak» őstipusokat leljük. Р. o. német 
Stab = s-tap, francia batt-re = pat-r, magyar bot = 
bat, szláv tap-or (balta) = tap-r, j apán but-su (ütni) = 
pat, görög typ-to = tap, szláv pad-nut (esni) = pat, 
stb. A «t» hang «sz» hangba megy át e szókban : 
magyar szab = tap, német Säb-el = tap, magyar 
seb = tap, stb. 

Ép így magyar kat-ona = kat (vágni), arab kat-al 
(ölni), j apán kat-ana (kés), héber kat-ón (kicsi, el-
vágott, elosztott), szláv kasz-a = kat, latin sec-o = 
tak, német Säg-e, Sieg, Sich-el, magy. kés, tör. kesz-
mek (vágni), latin seg-es, magyar köz (med-ius, 
met-o, mac-to, metsz), stb. stb. 

De ha meggondoljuk azt, hogy a magyar 
«söpör» a latin «s-cop-are» szóból ered, akkor mind-
jár t fölmerül azon kérdés, vájjon tekinthetjük-e a 
«szap, tap, pat, pasz, kat, lak, kasz, szak» stb. ala-
kokat egyszerű eredeti ősalakoknak. S valóban rög-
tön meg vagyunk akadva, ha e szókban «doboz», 
«kùt» a «tap» és «kat» tipusokat keressük; mert 
ezekkel itt célhoz ju tni nem fogunk. De ha föltesz-
szük azt, hogy a mint a «söp» a «s-kop»-ból elő-
állott, úgy a «szap, tap» is a «sz-kop», «t-kop»-ból 
(és épígy a «kat, kasz» is a «kop-t, kop-sz»-ból) jöt t 
létre, akkor a fenti két szónak ősértelmét rögtön 
felismerhetjük. Ekkor ugyanis: «kút» = kop-t = 
latin cav-it-as = szláv kop-at (ásni); tehát a «kút» 
szó jelentése (a kiásott) rögtön világosan szemünkbe 
ötlik.1 

Ép így lesz: «dob-oz» = t-cap-s (cap-sa, tar tány) 
Ezek szerint a magyar szab = s-kop, magyar seb = . 
s-kop, magyar zseb = s-cap (cap-sa), magyar zsák = 
s-pak (cap-sa), német Säbel = s-kop-1 = s-klop, né-
met drück-en = t-prak (t-plok t-klop), szláv tolocs 

1 Sőt a fejlődés egyik fokán felismerjük a «kaót» hang-
zású tájszólási alakot is. Ugyanis: «kút» kop-t = kav-t (ca-
vat-us) = kaót = kút. Ép így lesz : «hev-1» alakból «hew-1», 
heől «hôl», «fol» ; vagy a «szav-1» alakból «szaol», «szól», stb. 

( n y o m n i ) = t-plok, latin pra tum = prak-t, p l o k - t ; 1 

német kurz = krap-t, prak-t (klop, plok), török kaz-
mak (ás-ni) = kop-s (kop-at), magyar ás = török 
kaz-mak ( = kop-s). Kell-e ezeknél világosabb példa 
annak bizonyítására, hogy a szók és fogalmak meg-
számlálhatatlan ezrei mindannyian közös ősforrá-
sokból eredtek. 

Helyszűke miatt itt a fogalmak további elágazá-
sára ki nem terjeszkedhetem. De ha szemlét tartunk 
а «кор» őshangból eddig leszármaztatott fogalmak 
csoportján, akkor azt tapasztaljuk, hogy azok a cse-
lekmények fizikai és erkölcsi irányát tekintve is 
szorosabb rokoni viszonyban állanak egymással, ú. m. 
magyar kopogtatni, ásni, ütni, dobni, verni, vágni 
esni, nyomni, hajolni, lapos, silány, rossz, komor 
sötét, stb., stb. ; tehát csupa oly fogalmakkal állunk 
szemben, melyeknél a «lefelé» irányzat a túlnyomó. 

Lászlófalvi Velics Antal dr. 

rr 
Őskori szentélyek Palesztinában. 

I. A leletek. 
Jelenleg sok szó esik a bibliai kérdésről. Sokan 

azt képzelik már, hogy ez a kérdés végleg el van 
döntve és hogy a modern történet tudomány meg-
semmisítő verdictet mondott hitünk ószövetségi alap-
jairól. E véleményen van, úgy látszik, «Ö. G., a 
«Budapesti Szemle» irója is. Legyen kedve szerint. 
Az ellen azonban óvást emelünk, mintha a magyar 
theológusok vagy nem mernék, vagy nem akarnák 
a hazai publ ikumot a kérdés valódi állása felől tá-
jékoztatni. 

A bibliai kérdés nem olyan, a melyet népsze-
rűsíteni könnyű feladat volna. Az egész egy óriási adat-
halmaz, melyben még a szakember sem igazodik el 
egyhamar. Hát még a laikus, vagy épen a mi 
könyviszonyban szenvedő közönségünk! S épen a 
bibliai kérdés olyan, melyről ugyancsak el lehet 
mondani : aut Caesar aut nihil. Az adatok halmaza a 
legszorosabban függ össze. Ha valakinek nincs kellő 
áttekintése az egészről, ha nem vesz magának fá-
radságot megbirkózni azzal a sok apró-cseprő adat-
tal, annak ugyan hiába beszél az ember bibliai kér-
désekről. 

Azután meg arról sem szabad megfeledkeznünk, 
hogy a bibliai kritika — mert hiszen ez képezi a 
bibliai kérdést — az utóbbi időben ugyancsak sok 
vedlésen ment át. Népszerűsíteni pedig tudományos 
föltevéseket vallásos téren kész veszedelem. A laikus 
ember rendesen elfelejti, hogy nem kész igazságok-
ról, hanem föltevésekről van szó, melyeknek célja 
bizonyos irodalmi vagy történeti jelenségek megfej-
tése, és azért a legtöbb theológus visszariad e nehéz 
és kényes feladattól. 

Jelen cikksorozatunkban nem a hypothesisek 

1 Ennek rövidítése a magyar «rét». 
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ködös világába akar juk a «Religio» t. olvasóit beve-
zetni, hanem a régi kana'niták sajátságos vallásos éle-
tébe, a mint azt az európai nemzetek vállvetett munká ja 
Palesztina romhalmainak tömkelegéből napfényre 
hozta. 

Nehéz munka volt ez nagyon. A török kormány 
sohasem nézte szivesen, ha Európa tudósai keresztül-
kasul kutatták birodalmát. Hivatalnokai minden 
ilyen vállalatnál tenyerüket nyújtogatták a kutatók 
felé bahsís után esengve. A téli esők, a nyár tikkasztó 
heve, mindmegannyi akadályai a kutatásnak. De az 
eredmény annál becsesebb, mert a meddő feltevé-
sek világából a történeti empiria terére vezet, a 
hol tények beszélnek. Ép azért nem lesz érdektelen 
e kutatások legfontosabb eredményeivel megismer-
kednünk. Habár elsősorban a leletek vallástörténeti 
jelentőségével akarunk foglalkozni, kötelességünknek 
tart juk olvasóinkat előbb az ú jabb palesztinai ása-
tások története és módszere felől röviden tájékoztatni. 

* 

Palesztina felkutatásában az oroszlánrész a «Pa-
lestine Exploration Fund» cimü tudományos társu-
latot illeti meg, mely ugyan már a mult század 
hatvanas éveiben kezdte meg működését, de a rend-
szeres ásatások terére csak a kilencvenes években 
lépett. 

Ezeknek eredményekben oly gazdag sorozatát 
Tell-el-Hesi (a bibliai Láxís) fölásása indította meg 
1890 tavaszán, Flinders Petrie, a kiváló angol egyp-
tologus vezetése alatt. Flinders Petrie-t 1891-ben 
Bliss váltotta fel, ki azóta szerencsés ásatásaival és 
fontos felfedezéseivel a Palaestinologia terén halha-
tatlan nevet biztosított magának. 

L' appétit vient en mangeant. Evés közben jön 
meg az étvágy. Alig értek végett a laxís-i kutatások 
(1893 elején), a Pal. Expl. F. embereit Jeruzsálemben 
találjuk Bliss-el élükön, kinek oldalán a társulat 
kiváló mérnöke, Archibald Dickie nagy szakértelem-
mel vezette azokat az ásatásokat, melyek főleg Je-
ruzsálem déli falainak fekvésére vetettek új fényt. 
E munkála tok 1894—1897-ig tartottak. 

Gazdag eredményeik Bliss-t a judaeai hegyek 
nyugati nyúlványai között fekvő romhalmazok (ara-
bu l : teli) fölásására serkentették. A munka már 
előre is eredményesnek Ígérkezett, mert nagyobbára 
lakatlan helyekről lévén szó, a lakósság sem gördí-
tett akadályokat az ásatások útjába. így történt, hogy 
1898-tól kezdve Bliss több ilyen tell-t fúratott fel, 
melyek alatt régi zsidó és filiszteus városok romja i 
lappangtak. Ezek közé tar toznak: Teli Sandahannah 
(a régi Maresa), Tell-Zakaríyah (Asekah), Tell-es-
Sáfí és Dsedeideh. 

Mindezeknél az ásatásoknál sokkal eredménye-
sebbnek bizonyult a régi Gezer romja inak felkuta-
tása, melyet az angol palesztinatársulat költségén 
Macalister 1902-ben kezdett meg s mely kisebb-na-
gyobb megszakításokkal most is folyamatban van. 

Gezer romja i a bibliai régiségtan szempontjából 
kincsesbányának bizonyultak és, túlzás nélkül legyen 
mondva, tanulságosabbak az öreg Ugolinusnak a 
bibliai régiségekről szóló sokkötetes gyűjteményénél. 

Ugyanabban az időben, midőn Macalister Gezer 
romhalmazában turkált, Sellin, a bécsi protestáns 
theológiai fakultás volt tanára, a bécsi tudományos 
akadémia s egyes gazdag magánosok által támogatva, 
az ősrégi Ta'annak városának romjaiba vágta ásó-
ját . A három éven át tartó ásatások (1902—4) ered-
ménye valóban meglepő volt. Eltekintve különféle 
vallásos és profán archaeologiai leletektől, előkerül-
tek a város egyik fejedelmének, Istarwasurnak egy 
cserépládába eltett levelei, melyek a tell-el-amarnai 
korszakkal egykorúaknak bizonyultak és érdekes be-
pillantást engednek Délgalileának viszonyaiba a XIV. 
század idejében. 

Sellin példájára Schumacher, hajfai német 
konzul a szomszédban fekvő Tell-el-Mutesallim 
nevü romhalmazt 1 tette beható kutatások tárgyává. 
Kutatásainak eredményét ez idén tette részben közzé. 
Sajnos, a költséges műhöz hozzáférni még ez ideig 
nem volt módomban. 

Az ásatások nagyszerű eredményei a világ 
összes művelt nemzeteinek osztatlan érdeklődését 
felkeltették. Az emberiség mintha azt hinné, hogy a 
kutatók most már a sokat feszegetett «bibliai kér-
dés» pulzusán tart ják kezüket s nemsokára meg-
állapíthatják az eset helyes diagnózisát. Már Amerika 
is képviselve van az ásatok között. A Harvard-Uni-
versity tavaly nyert engedelmet Sebastíyeh (a rég 
Szamária) felásására s a folyó év tavaszán az öt 
évre tervezett nagyszabású ásatások Schumacher 
vezetése alatt már meg is kezdődtek. Eredményeik-
ről ez ideig semmi sem szivárgott ki, noha remél-
hető, hogy Izrael királyainak fővárosa esetleg meg-
lepetésszerű adatokkal fogja gazdagítani biblikus 
tudásunkat. 

Az eddigi ásatások aránylag kevés irott emléket 
hoztak napfényre. Ebből azonban korántsem követ-
kezik, hogy tudományos értéküket kevésre kel-
lene becsülni. Egyik-másik olvasó e kijelentés után 
azt a kérdést vethetné fel : hogyan vehetjük hasz-
nát az ásatások nyújtotta történeti evidenciának, 
ha a feltúrt kulturrétegek korát irott följegyzésekből 
megállapítani nem t u d j u k ? S e kérdés tagadhatatla-
nul nagyon jogosult. 

Szerencsére a történettudománynak oly éles 
szeme van, hogy még a néma emlékekből is kinézi 
korukat és meglehetős biztossággal meg tudja álla-
pítani chronologiájukat. És ebben ép a legközönsé-
gesebb archaeologiai emlékek, cserepek, fazekak, lá-
basok s egyéb törött konyhaedények játszák a leg-
nagyobb szerepet. 

Az eddig felásott romok rétegei ugyanis meg-

1 A régi Megiddo. 
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lepő szabályszerűséget tanúsítanak. Kölcsönös össze-
hasonlításuk azt mutatja, hogy az egyes rétegeket a 
bennük talált keramikai tárgyak sajátos technikája 
jellemzi, mely a különböző mélységű rétegekben 
élesen elüt úgy a megelőző, mint az utána követ-
kezőtől, de mindig kivételt nem tűrő szabályosság-
gal ugyanabban a sorrendben tér vissza. Ebből mi 
következik? Egyszerűen az, hogy azok a rétegek, a 
melyekben egyforma jellegű keramikai leletek for-
dulnak elő, egykorúak és hogy ismerve a cserép-
tárgyakban megnyilatkozó keramikus divatok korát, 
az egyes rétegek s a bennük előforduló egyéb ré-
giségek idejét is megközelítőleg megállapíthatjuk. 

Ha már most az eddig felásott tell-ek cserép-
leleteit a rétegek egymásutánja szerint osztályozzuk, 
a következő keramikus korszakokat állapíthatjuk 
meg: 

1. Legrégibb, neolithikus és bronszkorszak (Kr. e. 
a XVI. századig). A cserepek formája kezdetleges; 
festésük monochrom, díszítésük fésűszerű fadarabbal 
történt ; a cserepes elektromos tekercsre emlékeztető 
párhuzamos rovátkákat rakott fel a díszítendő 
tárgyra. Az ilyen rovátkák olykor több övből álla-
nak, melyek derék- vagy hegyes szög alatt találkoz-
nak. Finomabb tárgyakon agyagba benyomott vessző-
alakú díszítéseket, néha kezdetleges madár- és állat-
képeket találni. 

2. Aegaeo-kana'nita korszak (XVI—XII. század 
Кг. е.). Jellemzők az elegáns, hegyben végződő ampho-
rák. A keramikus tárgyak kétszinűek: olajsárga ala-
pon sötétvörös díszítések, melyek rendszerint mér-
tani alakokból (körök, hullámvonalak, átlós négy-
szögek) állanak. Az ú. n. «létramotivum» különös 
kedveltségnek örvend. A díszítések rendkívül hason-
lók a mykenei leletekéhez, a mit bajosan lehet 
máskép megfejteni, mint azzal a feltevéssel, hogy a 
mykenei előrehaladott kultura művészete a Szent-
földre is utat talált, művészi fölényénél fogva a 
bennszülött cserepeseknek erős versenyt csinált, kik 
a verseny nyomása alatt az importált cikkek divat-
ját voltak kénytelenek utánozni. 

3. Izraelita korszak (XII—IX. század). Kerami-
kai tárgyait úgy az agyag, mint a művészi izlés 
hanyatlása jellemzi. A cserepek az előző korszak al-
kotásainak ügyetlen, kezdetleges utánzatai. Az ampho-
rák fent vékonyodó, alul tojásszerűen gömbölyödő, 
idomtalan, nagyhasú fazekakká lesznek. Az orna-
mentika két szinü, de az előző korszak művészi Íz-
lését meg sem közelíti. Az anyag is silányabb: ba-
zalt porral kevert agyag. A korszak vége felé gya-
koriak a szűrővel ellátott kulacsalakú korsók, me-
lyek kyprosi befolyásra vallanak. A tárgyakon egy-
általában meglátszik, hogy a régi lakosságot új nép 
váltotta fel — értve a zsidókat, — melynek művészi 
izlése a régi kana'nitákéhoz képest jóval alacso-
nyabb fokon állott. 

4. A görög befolyás korszaka (VIII. századtól 

kezdve). Kezdete a héber monarchiák fénykorába 
esik s keramikai szempontból a hellén befolyás je-
gyében áll. A romok ezen kullurrétegeiben számos 
eredeti s valószínűleg foinikiai közvetítéssel impor-
tált görög váza s egyéb cserépedény került elő. 
A belföldi edények pedig ezeknek a görög eredeti 
cikkeknek ügyetlen utánzatai. Az edények alapszíne 
többé nem olaj-, hanem sötétsárga, fekete díszítések-
kel, melyek leginkább koncentrikus körök és gyű-
rűkből állanak. Gyakoriak az állatformájú lámpák. 
A technika határozottan görög befolyásra vall s 
mintegy előre veti árnyékát annak a nagy kultu-
rális befolyásnak, mely a hellenismus korában a 
zsidóság nemzeti létét halálos veszedelembe sodorta. 

Látnivaló, hogy e négy korszak keramikai tár-
gyai technikájuk, művészi ízlésük szempontjából 
oly jellegzetes különbségeket árulnak el, hogy egy-
részt lehetővé teszik az ásatási rétegek megkülön-
böztetését, másrészt módot nyújtanak időtani egy-
másutánjuk megközelítő megállapításához. A romok 
tömkelegében csakis a keramikai tárgyak bizonyul-
tak megbízható kalauzoknak és ezek tették lehetővé 
tudományos értékelésüket.1 Kmoskó Mihály dr. 

Л biologiai világnézlet túlzásai. (vu.) 
A lelki élet törvényeinek realitása. 

Ezen kérdés kimerítő tárgyalása önálló dolgozat-
nak is gazdag anyagát képezné. Kénytelen vagyok 
azért egyes dolgokat bizonyítás nélkül egyszerűen 
megjelezni annál is inkább, mert célom most nem 
annyira a lelki élet törvényeinek milyenségét, számát 
megállapítani, mint inkább a már megállapított és 
elfogadott nézetekből folyó következményeket érté-
kelni. 

Vannak a lelki életnek törvényei. Leibnitz, az 
angol asszociációs psychologusok, Kant, Herbait, 
Spencer, Mill, Wundt, Külpe és iskolája fáradoztak 
és jelenleg is nagy energiával dolgoznak e törvények 
felkutatásán, elemezésén, s a szellemi tudományok-
ban való alkalmazásán. 

A materializmus, mely mindent egy szempontból 
és egy kauzalitásból iparkodott kimagyarázni, inkább 
célszerűségi okokból, mint bölcseleti elmélkedésből, 
vagy exakt lélektani kutatásokból táplálkozott. A cél-
szerűségből, mert a nagy problémák iránt érzéket-
lenül egyszerűsíteni és egységesíteni törekedett. Mert 

1 Jelen cikkünk P. Vincent, jeruzsálemi dominikánus: 
Canaan d'après l'exploration récente (Paris 1907.) cimű művén 
alapszik. A mű az 1907. év elejéig végzett ásatások ered-
ményét foglalja össze s a leletek adataiból történeti syn-
thesis-t csinál. Szerző, ki egyúttal kiváló rajzoló és az építé-
szethez is alaposan ért, e munkájával óriási szolgálatot tett 
a szentírástudománynak. A keramikai korokhoz v. ö. Benzin-
ger, Biblische Archaeologie, Tübingen, 1907. 229-232.11. Sellin, 
Te — Täannek (Denkschriften der kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, B. L. IV. Abhandlung, 
Wien, 1904.) 89. és köv. 11. 
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bármikor lépett is föl, első dolga volt a lelki élet 
törvényeit, a lélektani kauzalitást fizikaiba átültetni. 

A materializmus megállapította a fizikai világ tör-
vényeit, mi pedig reméljük, hogy a lelki élet törvényei-
hez is eljutunk, amelyet az illúziónak csúfolt. Hisszük, 
hogy amint a fizikai élet törvényeiből a szubjektív 
elemeket sikerült kirekeszteni, a lelki élet törvényei-
től is távol tudjuk majd tartani azokat az alanyi 
elemeket, melyek a lelki élet törvényeihez hozzá-
tapadnak. 

Minden félreértés elkerülése végett megjegyzem, 
hogy a modern tapasztalati lélektan szempontjából 
nézem e kérdéseket, mert a problémák megoldásá-
nál legalább is egy alapra kell helyezkedni. 

Mellőzve tehát a régibb kutatók Leibnitz, Hume 
stb. nézeteit, a tapasztalati lélektan képviselői, első-
sorban Wundt, arra a meggyőződésre jutottak, hogy 
a testi és lelki világ nemcsak parallel haladnak, de 
különböző törvényszerűséget is mutatnak föl. A testi 
élet törvényei mechanikusak, a lelkié spontánok, 
szabadok. S a mint a fizikai világ kifejlődése mecha-
nikus elveken történik, a lelkié szabad, spontán 
törvények szerint. A kettő ugyan soha sincsen egy-
mással ellentmondásban, de azért azok sui generis 
különböző törvények. 

Ezen föltevésre vezetett úgy az individuális, mint 
a néplélektan. Egy érzet, képzet, vagy gondolat ép 
úgy mint egy érzelem, ösztön vagy indulat, akarat 
önmagukban léteznek, s mind a mi legközvetlenebb 
élményeink. Maga az öntudat pedig mindezen eleme-
ket önmagában hordozza. Ezeket az egyéni élmé-
nyeket, azok qualitativ gazdagságát hiába igyekezünk 
fizikai, quantitativ folyamatokkal összehasonlítani, 
vagy belőlük levezetni. Fizikai törvényeket rájuk 
eddig még hiába alkalmaztak. Mindig útját állta a 
lelki élet spontaneitása, szemben a szigorú fizikai 
törvényekkel. 

Az egyéni lélektanon nyugszik a néplélektan 
egész megnyilatkozásával, az erkölcstannal, esztétiká-
val, vallással és jogbölcselettel együtt. Bár ezek a 
szellemi összefüggések is különböznek az elemeik-
nek az egyéni tudatban való kapcsolatától, de mégis 
az egyéni tudaton épülnek föl. A szellemi tudomá-
nyok alapja másszóval mégis az egyéni lélektan. Ha 
tehát a vallásbölcseletről, erkölcsbölcseletről stb. van 
szó s mindezek körében törvényeket akarunk meg-
állapítani, elismerjük az egyéni lélektannak sui generis 
törvényeit. Elismerjük, hogy más törvények lépnek 
e tudományok keretében érvényre, mint a természet-
tudományban. 

A kik ezt a nézetet mellőzték, mint Spencer, 
Schäffle, Lilienfeld, Onetelet, Buckle, a kik a szigorúan 
biologiai felfogást egészen mechanikus irányzattal 
alkalmazták, részint túlzásba estek, részint nagy téve-
dések áldozataivá lettek. Tudjuk, hogy főkép mivel 
az erkölcstannak és esztétikának törvényei nem oly 
exaktak, mint a mathematíkáé és fizikáé, sokan e 

tudományágak objektiv értékét elvetették, anélkül 
hogy meggondolták volna, hogy vele együtt egy nagy 
elvet is elvetnek, t. i. azt, hogy mindenben van tör-
vényszerűség, tehát objektív érték. 

Melyek már most a lelki történés alaptörvényei? 
Wundt két osztályba sorozza. Az első osztályba 

azok tartoznak, a melyek a képzetek és a gondolatok 
alakulását mozdítják elő; a másodikba pedig, a me-
lyekből az egyéni és a történelmi élet egyes nagyobb 
mozzanatait magyarázzák ki. Az elsőbe tartoznak a 
szellemi resultansok törvénye, mely téri és idői kép-
zeteink, képzelmi, értelmi munkásságunk alapja ; a 
relatiok törvénye, mely a vonatkozás és összehason-
lítás minden neménél szerepel és képzeteinknek 
világosságot és tisztaságot kölcsönöz ; a lelki kontras-
tok törvénye pedig érzelemvilágunkat, a kedély, akarat 
hullámzását értelmezi. 

A második csoportban van főleg az ellentétek 
szerint való fejlődés törvénye, mely a történelmi élet, 
a célok heterogoniája pedig az erkölcsi élet fejlődé-
sét, áramlatait akarja megoldani. 

Csak röviden jeleztem e törvényeket, a melyek 
valóságos osztályfogalmak és számtalan árnyalatot 
ölelnek föl. 

Van-e azonban értékük e törvényeknek ? Igényel-
hetnek-e elismerést legalább nagy vonalakban ?| 

A vonatkozástörvények adatait sok példával iga-
zolja a kísérleti módszer, a néplélektan, pathologikus 
esetek megfigyelése, a Külpe-féle iskola lelkiismere-
tes kísérletei, tanulmányai. Egyet azonban ki kell 
emelni, hogy a vonatkozástörvények sohasem vonat-
koznak quantitativ érzékekre, hanem qualitativ érték-
nagyságokra, a melyeket szubjektív értékeknek is 
nevezhetünk. A tudatállapotokat nem lehet mérték-
egységgel megmérni, még az érzeteket sem, annál 
kevébbé érzelmeket, akarattényeket. Egy erkölcsi vagy 
esztétikai érték sem mérlegelhető quantitative, hanem 
csak qualitative. Egy és ugyanazon értéknek az alany 
különféle állapota szerint más-más értéke lehet, vagy 
a mint mondani szokták még, egy-egy képzet, vagy 
érzelem más-más jelentőséggel bir, más-más tudat, 
vagy lelkiállapotban. Azért subjektiv értékek ezek. 

Azért a kauzalitás is más természetű a lelki élet-
ben, mint a fizikaiban. A fizikaiban mechanikus 
minden, okukból kikövetkeztetem, előre látom a 
következményeket ; a lelki életben nem ! Ott az okok 
mellett az egyén élményeinek, érzelmi és képzet-
világának ép akkor meglevő milyensége is nagy befo-
lyással van az okokból és a tudásból kialakuló új 
lelkiállapotra. Ezért is meg azért, mert a lelki életben 
akarat, spontaneitás van, az okoknak és következ-
ményeknek egymáshoz való viszonyát a lelki életben 
matematikailag előre kifejezni nem lehet. 

Midőn ezt a materialisták látták, legalább arra 
törekedtek, hogy a fizikai kauzalitásból magyarázzák 
ki a lelkit. íme a biologiai szemponti De hogyan 
lehet az okság egyik neméből a másikat leszármaz-
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tatni. Egy fizikai tény tapasztalatilag mindig csak 
egy másik fizikait szül, de sohasem egy tudatállapo-
tot. Mechanikus oknak csak mechanikus következ-
ménye lehet és nem egy oly egészen más természetű 
tény, mint a lelki kauzalitás. Mindezen elmélkedések 
minket a végső következtetések miatt érdekelnek. 

Semmiféle biologiai felfogás nem képes a lelki-
élet törvényeit megmagyarázni. Vagy azonosnak fogja 
mondani a ketlőt, vagy egyiket a másikból leszármaz-
tatni, vagy a kettő parallelizmusát állítja elénk. A két 
első nézet helytelen, a harmadik a kérdés eldöntését 
felfüggeszti, de meg nem oldja. Megnyugtató választ 
tehát nem nyerünk tőlük, sőt gondolatelemeik, bár-
mily sok új anyagot ölelnek is föl, meggyőződést 
nem teremtenek. 

A modern lélektan kísérlete a lapján vívmányul 
tudja be magának, hogy megoldotta azt a kérdést, 
mi az ember lényege? Megfejtette, hogy mi pszicho-
fizikai lények vagyunk s a két elem bennünk, t. i. a 
lelki és a testi, a legbensőbb kapcsolatban vannak 
egymással.1 De tévednek! Ezt a keresztény filozofia 
mindig tanította s e tant a Descartesi filozofia eltorzí-
totta. A keresztény filozófia a test és lélek substantiá-
lis egységét tanítja. A modern lélektan ott tér el 
tőlünk, mikor a lelket mint substantiát, a lelki folyama-
tokkal helyettesíti s tagadja, hogy a folyamatoknak 
van hordozója. Csodálatos I Az anyagi folyamatok-
nál fölvesznek substrátumot, a lelkieknél nem. A mo-
dern lélektan legnevezetesebb képviselői elvetik a 
lelket, mint hordozót s azon folyamatok önállóságát, 
közvetlenségét tanítják. Azt gondolják, hogy megért-
hetők a folyamatok maguk közvetetlen valóságukban 
is. Előttem ez mindig csodának tűnik föl. Csoda, 
hogy a cselekvő ész, összes képzeteivel, logikus gon-
dolatmenetével, képzelmi és értelmi műveleteivel 
semmi más ne legyen, mint a jövésben menésben 
levő elemeknek összerendeződései. James hires ame-
rikai pszichológus tanítja a lelket, tehát az aktuali-
tás elve még sem napnál világosabb valami. Külpe 
«Einleitung in die Philosophie» с. munká ja 3. fejeze-
tében a substantialitásnak védelmére kel azon meg-
okolással, hogy bár a lelki substantia nem tárgya 
észrevevésünknek, de hiszen az atomok sem és mégis 
felvesszük az atomokat. 

Érdekes még Külpének ugyanezen fejezet 9. pont-
jában tett kijelentése: «Nach alledem wird man den 
Dualismus als eine mögliche, j a wahrscheinliche 
metaphysische Richtung ansehen dürfen. Denn mit 
der Naturwissenschaft und der Psychologie verträgt 
er sich offenbar besser, als der Materialismus und 
der Spiritualismus. Er wird nicht nu r der thatsäch-
lichen Verschiedenartigkeit von Körper und Seele 
gerecht, sondern auch den zwischen beiden erfahrungs-
gemäss bestehenden Abhängigkeitsbeziehungen. Er 
entspricht zugleich den Bestrebungen der modernen 

1 Gu. Villa: Einl. in d. Psych, d. Gegenwart 470. o. 

Biologie, die einseitig mechanistische Auffassung der 
Lebensvorgänge, die sich zur Deutung derselben nicht 
als ausreichend erweist, zu überwinden, und vermag die 
Bewusstseinserscheinungen als ein nothwendiges Glied 
in der Entwicklung der Lebewesen zu begreifen. 
Nicht minder befindet er sich im Einklang mit der 
Erkenntnisstheorie, die das Subjective und das 
Objective als die beiden phänomenalen Factoren 
der vollen Erfahrung nachweist, und hält er sich 
von der willkürlichen Ausdehnung des Psychischen 
frei, die wir am Spiritualismus zu rügen hatten und 
am Monismus zu beanstanden haben werden. Auch 
verliert sich der strenge Charakter des Gegensatzes 
zwischen seinen beiden Realitäten, wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass innerhalb einer jeden von 
ihnen ganz erhebliche Unterschiede thatsächlich 
bestehen». Einl. i. d. Phil. 199. o. 

Bizony sok dolog van, a mit a fizikai eszközök 
előreláthatólag sohasem fognak kifejteni, mégis léte-
zik. Csak a növény, az állat és az ember sejtjére 
gondolok, ezekre az egyszerű protoplazma organiz-
musokra, melyek quantitative egyformák, de qualita-
tive egy egész világ különbözősége fekszik közöttük. 
Ki látja azokat a belső erőket, a melyek az egyiket 
növénnyé, a másikat állattá, a harmadikat emberré 
fejlesztik ki. Pedig azok ott vannak. Test és lélek 
kapcsolata is ily benső, lényeges egység, titokzatos, 
mint az anyagnak és erőnek, melynek teleológiai 
hatásai vannak, összefűződése. 

Ez a nézőpont a pszicho-fizikai parallelizmus-
ból pszicho-fizikai uniót alkot. A testi és lelki világ 
függetegségi viszonyát nem tart ja függőben, de meg-
oldja, és egységes világnézletnek alkalmas talajt ad. 

Végeredmény gyanánt még azt is lát juk, hogy e 
lélektani problémák rendkívül nehezek és sok elmélye-
désre szorulnak. Főleg azok között, a kik nincsenek 
velünk egy nézeten, igen nagy nézeteltérés mutat-
kozik és gondolataik így nem alkalmasak, nem ele-
gendők még arra, hogy világnézletet alkothassanak, 
vagy teljesen megállapított főigazságokra mutathassa-
nak. Viszont azok lelkiismeretlensége is kitetszik 
ezekből, kik egyes elemeket, féligazságokat képzele-
tük erejével mint tendenciózus igazságokat állítanak 
oda. Legtöbb iró igy fesz és hint port az emberek 
szemébe. Tanulmányaink közben ezek a legveszedel-
mesebb ellenségeink, mert többnyire félrevezetnek. 
Ezektől a zsurnalisztáktól nagyon kell tartózkodni. 

Trikál József dr. 

Berlin. Kiáltó igazságtalanság. A porosz állam erő-
szakosságra alapított természetét soha semmiben meg 
nem tagadta eddig. A hol joggal célt elérni nem bir, 
ott szabad pórázra ereszti erőszakos természetét. Isme-
retes dolog, hogyan tiporta le Porosz-Lengyelországban 
kisajátítási törvényével a lengyel nemzet kárára a tulaj-
donjog természeti törvényét. Most ujabb kiáltó igazságta-
lanságot készül elkövetni a lengyel katholikus papság ellen. 

"Egyház 
világ-
krónika. 
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Belátták Poroszország sorsának az intézői, hogy a 
katholikus papság ellátásán javítani kell, máskülönben 
tisztességesen megélni nem tud. Elhatározták tehát, hogy 
a katholikus papság fizetését országszerte 800 márkával 
fogják fölemelni. Helyes, mert szükséges és igazságos. 
De most következik az égbekiáltó bűn. Kimondották, 
hogy a gnesen-poseni érseki és a kulmi püspöki egy-
házmegyék papsága, mert lengyel, nem fog kapni sem-
mit. Azaz fog valamit kapni, de az rosszabb lesz a 
semminél. Míg ugyanis a németajkú katholikus papnak 
fenntartás és hiány nélkül ki fog járni az évi 800 márka 
javítás : a lengyel katholikus papság számára a porosz 
kultusz-miniszter egy rendelkezési alapból esetről-esetre 
fog, ha fog, kiutalványozni kegydijat, ha t. i. jól viseli 
magát, vagyis ha a kormány rendelkezésére bocsátja 
lelkiismeretét. 

Tehát halál vagy becsület, ez a porosz királyság 
jelszava a lengyel katholikus papsággal szemben. Szé-
gyen-gyalázat, hogy Berlinben a civilizáció élén akarnak 
haladni és ilyen barbárságnál alábbvaló eljárásokban 
nem szűnnek meg tetszelegni. Már abban is igazság-
talanságot követ el a porosz állam, hogy a katholikus 
papságnak kevesebb kongruát juttat, mint a protestáns 
lelkészeknek. Most a lengyel papsággal szemben teljes 
erővel belegázol az elvetemültség feneketlen posványába, 
a melyből aligha lesz menekvése. Justitia est regnorum 
fundamentum. 

A bűn megőrli a népek erejét, akármilyen nagy 
legyen az. Hihetetlen, hogy a protestáns öntúlbecsűlés 
milyen tettekre ragadja az uralkodó porosz-protestáns 
társadalmat. 

Minap panaszkodtak a német katholikus lapok, 
hogy a porosz állam hivatalos hirdetésekben hirdeti, 
hogy a közadóból eszközölt földbirtok telepeire csak 
protestánsokat kíván telepíteni. Alighogy a részrehajlás-
nak és igazságtalanságnak ez a megrovása elhangzott, 
megjelent itt Berlinben egy hirdetés az «Altalános Villa-
mossági Társulat» részéről, a mely pályázatot nyit mér-
nökök számára, a következő szégyenletes megszorítással : 
«Idegenek, zsidók és katholikusok alkalmazást nem nyer-
nek». Poroszországban tehát a katholikusok idegenek, 
hogy ne mondjam, a zsidók sorsára vannak lebecsülve. 
Jó ez egyrészt a végett, hogy a poroszországi katho-
likusok el ne aludjanak. Életrevaló emberekben az ostor-
csapások emelik az öntudatot. —y—la. 

Iroda-
lom. 

Vázla t egy k e r e s z t é n y a l a p o n á l ló e s z t é t i k á h oz. 
Első rész : Alapvetés. Altalános művészettan. Irta : 
Kőszegi László főgimn. tanár. Budapest, 1908. Nagy 
nyolcadrét 153 oldal. Ara 3 kor. 50 fill. 

Lázas törtetésben az ismeretek után, pihenés nél-
küli hajszában a vagyon, jólét és élvezetek megszerzéseért 
telt le a XIX. század. Nagy eredmények a tudományos 
kutatás terén, páratlan sikerek a technikában jelezték 
az ember győzelmes előhaladását a külvilág meghódítá-
sában, élvezetet élvezetre habzsolt s emellett éreznie kelle, 
hogy elért eredményei után csak benső «én»-je maradt 
kielégítetlen, hogy a tudomány és technika vívmányai 
s a jólét nyújtotta összes gyönyörök nem képesek neki 
megadni szellemi világának azt a művészi elmélyedését, 

mely a kedélynek vallásos megtisztultságával egye-
sülve, egyedül nyújtja az élet nemes, derűs élvezetét. 

S a mikor a modern ember önmagát már-már tel-
jesen elveszítette, benső harmónia után szomjazó lelke 
egyszerre befelé fordult: keresi önmagát. Keresi önmagát 
a művészetben, keresi a szép formák élvezetében s éle-
tének azok szerint való kialakításában, külső életének 
finom tónusok, művészi motivomokkal való átszövésé-
ben s ünnepli azokat, a kik őt erre megtanítanák ; legyen 
elég itt csak a fölpezsdült művészeti életre, egy Gabriele 
d'Annunzio, egy Wilde Oszkárra hivatkoznunk. 

Sajnálattal kell jeleznünk, hogy a modern világ 
számára ez új, magában véve oly értékes kincseket tar-
talmazó iránytól is kevés jót remélünk. Amily nemes, 
tiszta és fölemelő örömöknek forrása lehet a műélvezet 
az erős erkölcsi alapon álló lélekre nézve, mely a szép-
ben egy fensőbb élet visszfényét, szimbólumát szemléli ; 
époly sülyedés kezdőpontját jelölheti azon lélekben, mely 
azt céljánák tekintvén, magát a szép határtalan csodálata 
s élvezetének átadja. Innen van, hogy ugyanazon mű-
vészet az egyiket fölemeli, a másikat lealacsonyítja, egyik-
ben az öröm nemesebb élvezetét kelti, a másikban csak 
az érzéki élvezetvágy lobogó tüzét növeli s csak akkor, 
ha a művészettel annak legmagasztosabb fölfogása egye-
sül, csakis akkor lehet kitűnő eszköze lelki művelődé-
sünknek. Ehhez a nemes, tisztult felfogáshoz azonban 
kizárólag az erőteljes valláserkölcsi alap segít, mely 
egyedül tudja a szépet az érzékiből emancipálni s annak 
lankasztó, csábító igéretét, mellyel az a szemlélő elé lép, a 
lélekben ellensúlyozni. 

A modernek, kik a szépet, művészit valami «Ding 
an sich»-nak tekintik, mely egyedül önmagáért van, 
ezt az összefüggést természetesen nem sziveihetik s 
Wilde-el hangoztatják, hogy a művészetnek «azok a 
választottjai, kiknek a szép dolgok semmi mást nem 
jelentenek, mint szépséget.» 

Kőszegi könyvének érdeme, hogy bennünket az 
esztétikának egyedül való, örökalapjára állít : «Ez írásom : 
képe küzdelmeimnek az esztétikai igazság felé, igyekezve 
az alapot a legnagyobb és legreálisabb értékekre he-
lyezni : Istenre és a jónak magasabb értelemében vett 
szépre» (4. old.) s hogy miért kivánja az alapot keresz-
ténynek, megmondja az «Előszó»-ban : «A jól értelmezett 
kereszténységben az energia földiképe a leghatalmasabb 
haladás a tökéletesség felé... S a tökéletességnek, mely 
az anyagon átragyog, ily leghathatósabb kultuszával a mű-
vészet legsajátabb és legbiztosabb alapján állunk». (5 old.) 
«Ki akarom mutatni, hogy a művészet nemcsak eddig 
állhatott meg keresztény alapon, hanem a jövőre is 
megál lhat . . . behatolva erről az alapról a művészet leg-
modernebb törekvéseibe is». (6. old.) 

Mint látjuk, Kőszegi tiszta programmot ad ; vájjon 
sikerül-e célját elérni? «Biztos alap kell és értékes, 
mert hisz mit ér az egész létem, ha — mint Arturo 
Graf oly szépen kifejezte — nem tudom valami abszo-
lút értékühöz csatolni. És annyira biztos és értékes 
alapra van szükségünk, hogy reá ne csak értékítéletből 
álljunk, hanem kedvünkön, aspirációnkon kívül a tiszta 
ész is vezessen rá ; és rá is vezethet.» (13. old.) És itt 
megkezdi Kőszegi kalauzolását : filozófia és pszihológia 
lesznek útbaigazítóink. Vizsgálja az élet két főproblemá-
ját : az egyéni lét örök értékét és Istent, a kettőnek 
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pedig egymáshoz kötöttségét és így a főbb támaszló-
pontokat érintve (öntudatom és Isten, törekvéseink a 
tökéletesség felé, a fejlődés törvénye, az ész megismerő 
ereje és az igazság, monizmus és dualizmus, halhatat-
lanság és pozitivizmus, a szép és a Végtelen, pantheiz-
mus az esztétikában, relativ és abszolút, kozmologikus 
és teleologikus érv, a rossz problémája, keresztény ön-
uralom mint felsőbb értékek hordozója, viszonybalépés 
a Végtelennel, a pokol léte az esztétikába beleillesztve, 
a kinyilatkoztatás, a megváltás) eljut ahhoz az egységes 
világfelfogáshoz, melynek gerincét a lét alaptényei mint 
ontologiai, vallás-etikai és esztetikai kategóriák képezik. 
És valóban : Ha az esztétika, mint a «szép»-nek meta-
fizikája, a filozófián épiil fel : úgy keresztény esztetika 
csakis keresztény világfelfogáson épülhet fel. Kőszegi 
esztétikájának alapvető része, melynek cime : «Elhelyez-
kedés keresztény alapon», a metafizikának két világot 
fönséges harmóniában egybekapcsoló hatalmas pillérein 
épült fel s e rész könyvének legértékesebb darabja. 

A II. fejezet «A módszer kérdésé»-vel foglalkozik, 
mire nézve Kőszegi eklektikusnak vallja magát azon 
alapon, hogy «a mi jó van a kereszténységen kívül, az 
csak elburkolt kereszténység». (69. o.)1 Értjük Kőszegi 
gondolatát, kijelentését méltányoljuk s főleg arra magya-
rázzuk, hogy különféle rendszerekkel megismerkedvén, 
mindből kivette a használhatót s a mellett iparkodott 
önálló véleményét megőrizni, miről könyve valóban 
tanúskodik. E rész főleg a pozitív esztétika egyoldalú-
ságát van hivatva kiemelni s igen ügyes megjegyzések-
kel szolgál a pozitív esztétika fizió-pszichológiai fel-
fogása egyoldalúságának megvilágításához. 

A III. fejezet «A tökéletes és szép tana» már labili-
sabb alapon mozog. Szerzőnk itt kénytelen a részlet-
adatok gyűjtésében előhaladottabb pozitív esztétikához 
fordulni, mint mikor pl. a «szép» pszichológiai határoz-
mányait adja. Mindazáltal itt sem enged felfogása tiszta-
ságából s a kapcsolatot világfelfogásával mindig köny-
nyedén megtalálja. Nem állhatjuk meg, hogy ki ne írjuk 
a 78. oldal e szép gondolatát : «Akaratunkban, e csodá-
latos kimeríthetetlen erőforrásban, érdekes érintkező 
pontunk van a végtelennel. Az akarat szabad. Csak ön-
magával szuggesztionálható, mint a gyémánt csak saját 
porával köszörülhető. Van még az akaratnak egy égibb 
gyémánt pora : a malaszt». 

A könyv II. része : «Általános müvészettan», mely 
nyolc fejezetben főleg a műalkotás szempontjából tár-
gyalja előadni valóit. E részben éreztük, hogy a mű-
élvezet, művészi szemlélet, a képzelet munkája, eszté-
tikai élvezet csak futólagos méltatásban részesülnek s 
mellékesen vannak érintve. Ám e hiányt, ha annak ven-
nők is egy «vázlat»-ban, mint részletkérdésekre vonat-
kozót, melyekről szellemes irók olyannyi sokat írtak 
össze, szívesen elnézzük. 

Hiszen egyiknél-másiknál e kérdéseknek (mint pl. az 
utánzás, eszményítés, esztétikai élvezet) a finomult ízlés 
alig hajlandó többé maga fölött urat elismerni, épen 
ez az a tér, a hol az esztétika legintimebb, legszubjek-
tivebb örömeit éldeljük az esztétikai képzelet révén, 
mely a tárgyak képét a saját «én»-jéből vett színekkel 
körülburkolja s azt úgy elegyíti, hogy többé nem va-

1 Bizonyára úgy érti, hogy mindenben van valami az öskinyi-
latkoztatásból. Szerk. 

gyünk képesek megismerni, mi abból az övék, mi a 
magunké s Kőszegi művét, mint műalkotást vizsgálván, 
magunknak is éreznünk kelle, mily igaz az, a mit 
Cherbuliez mond : «Minden műalkotásban benne van a 
természeti igazság, a mely mindenkinek közős java ; de 
benne van egy-egy embernek a lelke is, ki azt az igaz-
ságot kereste és ki csak önmagához hasonló». (Művészet 
és természet 37. old. Ford. Geőcze Sarolta.) 

Elismerésünk kifejezése után legyen szabad azokra 
térnünk, a melyekben szerzővel nem értünk egyet. Esz-
tétikát olvasván jól esik az olvasónak, ha annak úgy 
kompoziciójában, mint kifejezéseiben az esztétika elveit 
megvalósítva találja. 

Kőszegi gondolatai itt-ott bizarrok, kifejezései gyak-
ran nehézkesek, szakadozotlak. Gondolatmenete sok 
helyen rapszodikus, az összefüggést megtalálni nehéz. 

Túlbecsüli az aforizmát, melynek folytonos halmo-
zása művét nehézkessé teszi azáltal, hogy rendkivüli 
figyelmet követel. Végül is alapozó munkában, mely 
bizonyára tanítani is akar, méltánytalannak tartjuk a 
legszélesebb olvasottságot elvárnia (8. o.) s a kezdőktől 
azt kívánnia, hogy a töredékes, esetleg szubjektiv gon-
dolatot önmaguknak kiegészítsék. 

Ezzel szemben másutt túlságosan bőbeszédű, mint 
mikor pl. a liturgiáról beszélvén, azt is megígéri, hogy 
abban a közegészségi szempontok (dezinficiális etc.) is 
mindinkább figyelemben fognak részesülni. Vagy mikor 
a pokol pszichológiai alapját védelmezvén, azt is meg-
tudjuk, hogy egy angyal elkárhozását biztosabban (?) 
sejthetjük, mint egy emberét. (47. o.) Túlsókat filozo-
fál; így fölöslegesnek tartjuk a kinyilatkoztatás apoló-
giáját, mert ha erősebb is a széles keret, de ez alapon 
Gutberiet, Schanz, Hettingert mind belevehetné művébe. 
Néhol igen szubjektívnak találtam, a mi mélyen szántó 
léleknél bár könnyen érthető, de nyilvánosság elé lépő 
irónál előnynek nem tekinthető. Haragszik a jó «Theo-
logus Dantes»-ra a «Pokol» miatt s főleg, hogy annyi 
lelket helyez el benne,1 «örök becstelenségbe lökdösvén 
történeti személyeket», a mi «becsületsértés illúzióban». 
(146. o.) 

Mi azt tartjuk, hogy az «Inferno» nélkül nagyon 
is csonka maradna a Divina Comedia s ha elsőrangú 
theologusok, mint Bellarmin, Suarez, oly szigorúak2 íté-
letükben, e messze kor szereplőit «illúzióban» megsértő 
«s az Isten legsajátosabb és épen Őáltala legfölségesebb 
diszkrécióban tartott cselekvései közé magát» — illúzió-
ban — «föltoló» költőt. Velencéért nem lelkesedik; azt 
írja róla : «Egy-két tündéri palotája van a tenger arájá-
nak, de a mai művészet megoldaná azt szebben s 
emberileg élvezhetőbben, mely utóbbi szempontnak segí-
tője a biztonság® és hozzáférhetőség» (148. o.). A Doge-
palota mennyezetképeinél «éreztem, hogy hiábavalóság 
volt azt a sok dolgot oda tenni mindaddig, míg az 
emberek nyaka más szerkezetű nem lesz».4 

Szubjektivitásából kifolyólag néhol hiányzik az ön-
1 Hisz még a Júdás elkárhozása sem föltétlen határozottsággal 

kinyilatkoztatott tétel. Kőszegi m. 146. o. 
2 Bellarmin de Gen. Col., lib. I. с. Vi. Suarez de Deo liber VI. 

с. III. п. 5. : «Communior sententia tenet, ex christianis plures esse 
reprobos, quaiu praedestinatos». Hasonlóan Cajetan card., Alphonsus 
Tostatus. 

3 Az olaszok enyves kezeire gondol ? Szedő. 
* Tükör nem volt kéznél ? U. az. 
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kritika, a fegyelmezettség, a mi abban nyilvánul, hogy 
nem fejezi be gondolatát, a hol kellene. 

így a házasság szentségéről gyönyörűen megirt 
gondolatát a polyandriára térve e gixerben végzi : «s ha 
az osztozást nem kisérnék élettani reakciók . ..» (113. o.) 
A mit pedig a szexuális megindulásról mond,1 azt soha-
sem fogjuk aláírni. 

Mindeme apró kifogásaink nem változtatják meg 
Kőszegiről való véleményünket, melynél fogva erős 
logikája, ideális felfogása, széles olvasottsága őt müve 
befejezésére, esetleg annak szélesebb alapon való kidol-
gozására kiválóan hivatottá teszik. Főereje mégis abban 
a filozófiai készültségében van, mely őt bizton viszi 
előre, tegyük hozzá: a keresztény filozófia erejében, 
mely az embert szemlélődő, kereső s vágyakozó lelké-
vel nemcsak a nagy kérdések elé állítja — mint a 
milyen a «szép» s a bennünk rejlő, kiirthatatlan művé-
szeti törekvések is — hanem vele a mindenségben való 
elhelyezkedését is megtaláltatja s a világnak helyes 
szemléletéhez vezeti. 

Mit is mondott a Görres-Gesellschaft idei közgyű- • 
lésén a Schneider püspök?: «Wer mit seiner Welt- und 
Lebensansicht grundsätzlich im reinen ist, der ist frei für 
alle Forschungsgebiete». 

Az ilyen észbelileg iskolázott, fegyelmezett lelken 
nem fog többé e világ tüneményeinek bűbája, a lélek, 
mely a keresztény esztétika alapján áll, sohasem fog 
azoknak elbűvölő rabságába esni — föllebbentvén erős 
kézzel a külső szépség varázsfátyolát, annál teljesebben 
fog előtte a belső igazságnak, az örök szépnek, igaznak, 
jónak birodalma föltárulni. így lesz az esztétikai művelt-
sége is nem lelkének Kirke-i kerítöje, hanem végső célja 
felé törekvésében útba vezetője. Hiába iparkodik öt meg-
téveszteni, a Faust-i szó, melyet a szivárványról mond : 

«Der spiegelt ab das menschliche Bestreben. 
Ihm sinne nach, und du begreifst genauer: 
Am farbigen Abglanz haben wir das Leben». 

(Faust, II. Th. I. Aufzug.) 

mert mindig szeme előtt tartja s mélyen átérzi annak 
a tisztultabb, intuitiós lángésznek a szavát, hogy hiszen 
«mindaz, a mi itt őket magával ragadja, a Te fényed-
nek köröskörül özönlő sugáriból fakad». (Augustinus. 
De liberó arb. II. n. 43.) 

Kívánjuk szerzőnek, folytassa nemes irányú művét 
az örök igazság Napja fényének derűs, tiszta, állandó 
sugárzatában. Némethy Ernő. 

* 

Ö. G. Az új Syl labus. (A «Budapesti Szemle» 
októberi füzetében.) 

VII. Nagyon rossz májú ember ez az Ö. G. Némely 
sorából szinte kondenzált gyűlölet rí ki a Bóma, a ka-
tholicizmus és a jezsuiták ellen. Pedig egyes olasz pikan-
tériáiból gyanítom, ki légyen; hát bizony ez az ember 
Bómának és jezsuitáknak csak kezüket csókolhatná 
(még annak a pesti páternek is, kihez háromszor for-
dult és a ki mind a háromszor oly készségesen teljesí-
tette kérését), mert azok tanították és sok jót tettek vele. 
Tudvalevő, hogy még Voltaire is kegyeletesen szokott 
megemlékezni egykori jezsuita tanítóiról. Szomorú álla-

1 «Ezen elburkolt szexuális megindultság oly hatalmas, hogy 
még akkor is megvan mindenkiben, ha a legrendesebb nuditás nél-
kül való körülmények közt lát másik nembeli személyt.» 115. o. 

pot, hogy egy ilyen toll, melynek csak a «Népszavá-
ban» volna helye, helyet talál a «Budapesti Szemlében». 

De hát hogyne? Eltalálja ő Gyulai Pál kedvét. 
Előbb csak azt hajtogatta, hogy a modernisták a divi-
numokat akarják kihajigálni a kereszténységből. Ez azon-
ban nem elég világos Gyulai Pálnak, ez nincs eléggé 
protestánsul mondva. No hát megmondja ő azt úgy, a 
hogy Gyulainak is telszhetik. «A modernizmus — úgy 
mond — iparkodik a vallást bensőségessé tenni s ezért 
a protestantizmushoz kell visszanyúlnia, a mely eltüntet-
vén a papi közvetítést, a hivő lelkeket közelebbi érint-
kezésbe hozta Istennel.» (61. 1.) 

Ezt már megérti Gyulai Pál, ha a modernisták a 
katholicizmust protestantizmussá akarják átgyúrni. Ne-
kem azonban e tekintetben két kérdésem van a tisztelt 
Ö. G.-hez. Hogyan is vagyunk tulajdonkép azzal a papi 
közvetítés eltüntetésével a protestantizmusban, mikor a 
minap is Erőss Lajost három legöregebb esperes «szen-
telte» püspökké s különben a káplánon kezdve fölfelé 
egész hierarchiájuk van még azokkal az elnevezésekkel 
is, mint a katholikusoknál? Annyi-e ez, mint a papi 
közvetítés eltüntetése? A második az, hogy vagy Ö. G. 
nem ismeri a protestantizmust, vagy a magyar protes-
táns egyházi lapok szerkesztői nem ismerik jól. Ö. G. 
szerint a vallásnak bensőségesebbé tétele egy fogalom 
a protestantizmussá tevéssel, azok a protestáns lapok 
meg majdnem minden számukban arról panaszkodnak, 
hogy hiányzik hitfeleiknél a bensőség s a vallás iránt 
való érdeklődés. Mi légyen tehát ebben az igazság? . . . 

Hogy azonban tovább fonjam a megkezdett fona-
lat, O. G. a modernisták megdicsérése után visszatér 
előbbi nótájához s újból gyümöszöli az új Syllabust, 
mivel hogy attól «tárgyilagosságot nem várhatunk, ha 
annak az irányzatnak ellensége állítja és foglalja össze 
a rendszert». Tehát most meg a Syllabus tárgyilagos-
ságával van baja. Vájjon miért? Nos hát az egészen 
sajátszerű megindokolás, hogy miért ? Idézem őt magát, 
lássuk «tudományos szempontból» hogyan tudja meg-
indokolni simfelését. «Ez a tárgyilagossága (X. Piusnak) — 
úgy mond — sem lesz teljesebb, mint volt az, mikor 
velencei patriarcha korában elhitette az ottani popolinó-
val, hogy Velencét dechristianizálják, mert Biccardo 
Selvatico, az ismert költő és polgármester, 1895-ben el 
akarta törülni az elemi iskolában a tanítást megelőző 
és befejező imádkozást. . . Ugyanilyen logika szerint 
azonban — úgymond — Velence nem volt dechristia-
nizálva, mikor a XVIII. század derekán annyira elhara-
pódzott ottan az apácákkal való szeretkezés, hogy a 
föloldozást alóla a patriarchának fenntartott esetnek 
mondották ki.» 

Ez az első ok, hogy Ö. G. szerint miért nem lehet 
az új Syllabus tárgyilagos. A szoba szögletében a bot, 
tehát esni fog : ez is egy indokolás. 

A másik ok : «Hasonló tárgyilagosság és higgadt-
ság — úgy mond — mutatkozott Bómában, midőn a 
mult tavasszal X. Pius dicsérő levelet intézett Commer 
praelatushoz, bécsi egyetemi theologiai tanárhoz . . . 
Commer tizenhárompróbás és korlátolt scholasticus...» 

A harmadik ok, miért nem lehet az új Syllabus 
tárgyilagos «az olasz reformistáknak, vagyis modernis-
táknak mind bátrabb föllépése». (Eddig folyton le-
szamarazta az olasz theologiát, most meg kisül, hogy 
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ott is vannak okos theologusok.) «Mi lesz — úgymond — 
еёУ jövendő közzsinatból, ha az olasz püspökök (van-
nak 250-en) nem biztosítják a többséget s a modernis-
tákból kerülnének ki a jövendő olasz püspökök ? De — 
lélegzik fel megkönnyebbülve s ez még mindig indoko-
lás ! — egyetemes zsinatra tulajdonképen nincsen is 
szükség, a mióla a pápa csalhatatlan. Nagyobb baj, hogy 
ezek a modernislák csak a hit és erkölcs dolgában 
akarnak a pápának engedelmeskedni (előbb meg folyton 
azt hajtogatta, hogy a divinumokat hajigálják ki !) s vég-
zetes tévedésnek tartják, hogy évtizedeken át sürgették 
az egységessé alakult Olaszországgal szemben a szokott 
kétértelműséggel a világi uralom helyreállítását. A püspö-
kökre is azt mondják — még folyton tart az indoko-
lási — hogy maradjanak a vallás és erkölcsnél s ne 
legyenek politikai vezérek, közgazdasági hangadók (mi-
csoda ? a szegény olasz püspökök gazdasági hangadók ?) 
s másodfokú csalhatatlansággal fölruházott kezelői annak 
a hatalomnak, a melyet az esetleg mögöttük álló, eset-
leg analfabéta, de művelendő és fölvilágosítandó tömeg 
képvisel. Szóval az olasz katholikusok nem akarnak 
bábuk maradni a Vatikán kezében (kérem még mindig 
arról van szó, miért nem lehet az új Syllabus tárgyi-
lagos !), hogy kicsike kis sakkhuzásainál használja 
őket. Szabad mozgást, szabad szervezkedést követeltek, 
sőt szabad szövetkezést még a szocialistákkal is. (No lám !) 
Világos — s ez a veszedelem — hogy a tetterős fiatal-
ság velük van (ez a fő !) s nem akarja tovább tűrni a 
pasce — oves — meas elvnek a bárány türelemig foko-
zott s visszaélésekkel telített magyarázatát». 

Ez a harmadik oka annak, miért nem lehet az új 
Syllabus, mint hangsúlyozza, «tudományos szempontból» 
tárgyilagos. Az olasz viszonyok körül való nagy jártas-
ságánál fogva azonban még több körülményt is fölemlít-
hetett volna, hogy az indokolás, ha nem is «tudomá-
nyos», de még teljesebb legyen. Pl. hogy Crispi kétnejű 
miniszter volt, hogy lazzaronik lusták, hogy a Vezúv 
most csendes, hogy neki, t. i. Ö. G.-nek, valamikor nem 
izlett ott a maccaroni, hogy az Abruzzók kopárak, hogy 
Tiber nagyon sárga, hogy az olasz katona csúnya s 
több effélét. Mindezért s még sok egyébért nem lehet 
tehát az új Syllabus «tudományos szempontból» tárgyi-
lagos. Hát ilyenek a «tudományos» szempontok? 

Nem tudom tanulmányozta-e Ö. G. a piacon a 
zöldséget áruló hölgyeket, mikor irigységből heves szó-
váltásba keverednek. Zöldségből indulnak ki s hol, 
milyen epitetonoknál végzik ! Én azt gondolom, hogy 
Ö. G. ezek körül végzett alapos tanulmányokat, mert 
nyelve úgy pereg, úgy összehadar tücsköt-bokrot, hogy 
szinte elfelejti az ember, hogy tulajdonkép az új Sylla-
bus tárgyilagosságának «tudományos szempontból» való 
elbírálásáról volt szó. 

Természettudományi levelek. <ххш.) 
Kedves Barátom! Ha figyelmesen olvasta előbbi 

levelemet, mérlegelve benne Gorka anatómiai, biolo-
giai, fejlődéstani adatait, bizonyára azt gondolta : ha 
így áll a dolog, akkor palaeontologia ide, palaeonto-
logia oda, az ember és a ma jmok között lévő ro-
konság kétségbevonhatatlan ! Gorka adatait hallva, 
csakugyan ez a látszatja a dolognak. Azonban, bará-

tom, ne hamarkodjuk el Ítéletünket I A tudomány 
nem szereti az egyoldalúságot; a tudomány a haláro-
zottságot, a bizonyító erőt a tényekben s nem a 
szavakban keresi. 

Figyelmeztetnem kell valamire. 
Bütimeyer Haeckel iratait «Phantasielíteratur»-

nak nevezi, mivel az organizmusok átváltozás által 
való leszármazását tárgyaló munkái olyan adatokat 
tartalmaznak, melyek megbízhatósága ellen alapos 
kétség merült föl ; tényeket állít föl, miket soha sem 
ő, sem más nem látott, nem tapasztalt. Gorka pedig 
a fölsorolt adatokat Haeckelből állította össze, tehát 
azokat eo ipso ellenőrzés alá kell vetnünk, annál is 
inkább, mivel már a palaeontologiai adatok meg-
beszélésénél is tapasztaltuk azt a nem helyes eljá-
rását, hogy a szisztéma érdekében olt is haj landó bizo-
nyítékokat találni, a hol azok egyáltalán nincsenek. 

Nem szabad felednie, hogy a tudomány, illető-
leg a tudósok is pártosak lehetnek, még pedig nagyon, 
akárcsak a politikusok. Már pedig nemde az érdek 
más s más ismét az igazság? A jelen esetben is 
szakasztott így áll a dolog. Lássa, a Gorka által felso-
rolt rokonsági adatok túlzottak, színesek, a látszatot a 
valósággal felcserélök. Azért feltétlenül szükséges 
őket közelebbről szemügyre vennünk. Eligazodásunk 
nem is j á r különös nehézséggel. A mint Gorka rövi-
den összeállította az ember állítólagos állati rokon-
ságát bizonyító anatómiai stb. adatokat, hasonlókép 
Platz is egy igen érdekes fejezetben összeállította a 
lényeges különbségeket az ember és a ma jom teste 
között, e fontos kérdésben megszólaltatván elsőrangú 
anatómusokat, biologusokat. (Az ember. 1905.31—58.1.) 

Az «audiatur et altera pars» elve szerint hall-
juk először az anatómiai adatokat. 

Miután konstatálta a «tagadhatatlan tényt, hogy 
a gerincesek országa testileg egy típus szerint van 
alkotva s azt is, hogy testi szervezetre nézve az ember 
a majmokhoz áll legközelebb» előadja a kettőnek 
bonctani összehasonlítását, illetőleg a kettőnek teste 
közt fenforgó s a szaktudósok által megállapított lénye-
ges különbségeket. Csak az eredményeket emelem ki. 

A gorilla alsó végtagjában —-* ezek Platz dr. 
összeállított adatai — kétségkívül feltalálhatók mind-
azon csontok, melyek az emberi lábat alkotják, csak-
hogy egészen más szervvé alakultak benne, t. i. 
fogószervvé, vagyis kézzé. A ma jomnak alsó vég-
tagja s az emberi láb között igen lényeges különb-
ségek vannak. Egy majomnál sincsen meg a hen-
geridomú, a térdfelé kúpmódra vékonyuló comb ; 
teljes joggal mondhat juk, hogy combbal csak az 
ember bir. Ily különbségeket tüntet föl az egész testi 
szervezet. Az emberszabású majmok medencéje, 
mind méreteiben, mind az alkotó csontok alakulá-
sában az emberétől feltűnően eltér. Minden egyes 
majomcsigola oly ismérvekkel bir, melyek őt a meg-
felelő emberitől világosan megkülönböztetik. Az em-
berrel megegyezőleg csak a gibbon szegycsontja áll 
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egy darabból, a másik három emberszabásúé, tehát 
az emberhez legközelebb állóé, az oráng, csimpánsz, 
s gorilláé három, négy darabból áll. Az ember s a 
majom és az egész állatvilág közt lényeges külön-
bözést képez, hogy minden organizmus közt a kettős 
«decidua» (a méhlepényben), a vera és reflexa, az 
embert egyedül illeti meg. Az emberi és a m a j o m -
test között azonban a leglényegesebb, legdöntőbb 
különbözések a fejen és hozzá tartozó részein talál-
hatók. Az emberi koponyaüreg köbtartalmához képest 
a csimpanszé csak 3806, az orángé 2926, a gorilláé 
csak 35'40 százalékot tesz ki. Topinard szerint az 
említett három emberszabású m a j o m n a k há rom-
szorta kisebb a koponyaürege, mint az emberé. 
Aeby szerint nem az úgynevezett emberszabású m a j -
mok koponyája áll a tökéletesség legmagasabb fokán, 
hanem a sokkal kisebb majmoké. A koponya felü-
lete az embernél aránylag sima, míg a majomnál , 
különösen a gorillánál, óriási dudorodások vannak, 
melyekhez az izmok, különösen a rendkívül erős 
rágó izmok tapadnak. Különösen feltűnő az igen 
erős csontnyulvány, mely a koponya közepén vonul 
s hátrafelé valóságos csonttaréjjá egyesül. A koponya 
és arc helyzetét illetőleg az embernél egymásfölötti-
ség, a majomnál egymásmögöttiség uralkodik. A ma-
jomnak sem homloka, sem álla nincs. Az agyvelő 
különbözése az ember és ma jom között olyan nagy 
jelentőségű, hogy Topinard szerint itt «a szakadás 
erőszakossá válik.» Nemcsak az agyvelő súlyára, ha-
nem annak fejlődésére és belső berendezésére nézve 
is lényeges különbözeteket találunk. Gratiole szerint 
minden ma jomná l a nagy agy hátsó barázdái kép-
ződnek ki először, a mellsők később ; az embernél 
ellenben a barázdák a homlok-karélyon láthatók 
először. Tehát a fejlődés, mint Vogt mondja, itt alfá-
tól ómegáig, ott ómegától alfáig megyen. Az agyve-
lők súlyát tekintve (busman nő agya 974, angol fér-
fié 1427, ellenben gorilláé Broca szerint 540 gramm) 
Gerland azt mondja , hogy ily hatalmas nagyságú 
emberi agyvelő majomi agyvelőből nem származha-
tott. Mert az agyvelő tömegének ilyetén nagyobbo-
dása miáltal származott volna? A létért való küzde-
lemben a természetes kiválasztás ál tal? Ez lehetet-
len. Mert minő más harcokat kellett az emberek 
állati ősnemzőinek végig küzdeniök, mely más ki-
választást eszközölhettek, mint a majmok, vagy más 
ál la tok? Tehát miért fejlődtek azok, s miért maradtak 
ezek, a mik voltak? A természetes kiválasztás, mondja 
Wallace, a vadembert csak oly agyvelővel láthatta 
volna el, mely csak kevéssel múl ja felül a majomét. 

Összegezve a sok anatómiai különbséget az 
emberi és a majom-test között, melyekből csak 
a nem szakember által is megérthetőket emeltem ki, 
Platz a következő eredményt vonja le : 

1. Az élő embervilág és a majom között össze-
kötő kapocs nincs. (Épen az ellenkezője annak, a mit 
Gorka állított.) 

2. Az ember és majom, illetőleg az ember és 
emberszabásúak között levő bonctani különbség a 
testnek minden részében akkora, hogy termé-
szettudományi szempontból téves Huxleynak s utána 
másoknak azon állítása, miszerint az emberszabásúak 
közelebb állanak az emberhez, mint legalsó majom-
rokonaikhoz. 

3. Az állítólagos majomjellegek, melyeket külö-
nösen a négereken akartak fölfedezni (Platz előbb 
részletesen foglalkozott velők), nem azok. 

S lia az embert egészében, nemcsak testében 
elvontan, hanem egészében, céljában, életében, cse-
lekvéseiben, terveiben, haladásában, alkotásaiban, 
eszményeiben tekintjük és így hasonlít juk össze az 
élö majommal , szinte önként következik, hogy mind-
ehhez, eltekintve a tipustól, mégis csak más berende-
zésű, más összealkotású test kell, mint a majomé. 
Minek is volna a majomnak az ő egyhangú, állati 
életéhez az a test, melyre az embernek szüksége 
vagyon ? Dudek. 

D. Baja. Köszönöm. Januárban sorra kerül. Tudja, kérem, 
dolgozatán mi tetszik legjobban? Az, hogy ilyen tárgyú dol-
gozatot magyar szerzetes tanártól már régen nem olvastam. 

H. Budapes t . A «Prot. Egyházi és Iskolai Lap» utolsó 
számában Gálik apatelki lüth. lelkész nyilatkozatával foglal-
kozik, arra vonatkozólag, hogy miért nem csatlakozott az 
«Evangéliumi Szövetség»-hez, mely tudvalevőleg a lutheránus 
és kálvinista atyafiakat egy szövetségben akarja egyesíteni. 
«Református testvéreink minket — úgymond — uszályhor-
dozóknak elfogadtak ugyan, jók vagyunk a gesztenye kikapará-
sára, de már valódi protestáns keresztyéneknek nem ismer-
nek el. Egy evang. lelkészleány, a ki ref. lelkészhez ment 
férjhez, kénytelen volt reverzálist adni» stb. — No lám, én azt 
hittem eddig, hogy a kétféle atyafiak között szinte dühöng, 
olyan nagy a «keresztyén» szeretet ! Ez a kis Röntgen-sugár 
azonban máskép mutatja a sziveket és veséket amott a túl-
oldalon. 

H. U n g v á r . Jönni fog. Tessék csak részletes kérdésekkel 
foglalkozni ; azok az érdemlegesek, azokkal lehet jól meg-
világítani a helyzetet. 

Igazítás. A «Religio» előbbi, 39. számának 639. lapján, a 
párisi krónika vége felé, a szövegben értelemzavaró sajtóhiba 
maradt. A 9-ik sorban felülről «az ifjabbik szerkesztő» helyett 
szerzetesnöt kell olvasni. 

TARTALOM. Azok a tudós hithirdetők. Tomcsányi 
Lajos S. J.-től. — A zsidókérdés Magyarországon. 
Zempléni M. Geyzától. — A tekintély alapja. V. (Vége). 
Mihalovics Ede (lr.-tól. — Az első emberpár nyelvéről. 
II. Velics Antal dr.-tól. — Őskori szentélyek Palesz-
tinában. I. Kmoskó Mihály dr.-tól. — A biologiai világ-
nézlet lélektana. VII. (Vége). Trikál József dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika. — y—/а-tól. — Irodalom. Kőszegi: 
Esztétika. Némethy Ernőtől. — Ö. G. Az új Syllabus. 
VII. (A «Budapesti Szemlés>-ben.) — Természettudományi 
levelek. XXIII. Dudektől. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Slephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Az egyházi házasságkötés nyilvánossága 
viszonylatban a «7Ve temere» decretummal. 

I. A trienti zsinat «Tametsi» decretuma (sess. 
XXIV. de ref. matr . c. 1.) a házasságjog és a házas-
sági hiráskodás terén nagy bizonytalanságnak és sok 
zavarnak vetett véget, a midőn a házasságkötésnek 
nyilvánosságát és pedig szorosan meghatározott forma 
(plébános és két vagy három tanú előtt) mellett, a 
házasság érvénytelenségének terhe alatt előírta ; a 
mit azután u jabban a doctrina negativ formulázással 
úgy szokott kifejezni, hogy a trienti zsinat nevezett 
fejezetében felállította az «impedimentum clandes-
tinitatis» bontó akadályát.1 

A trienti zsinat előtt a házasságkötés nyilvános-
ságát (solemnisatio matr imonii) az egyházjog szintén 
előírta, viszont pedig a titkos házasságkötést megtil-
totta és büntetéssel sújtotta, de az így mégis, a nyil-
vánosság mellőzésével, megkötött házasságokat m a -
tr imonia clandestina) érvényeseknek elismerte, a jogi 
fó rumban azonban csak azon esetben, ha a felek 
mindegyike a házassági consensus-csere tényét és 
«maritalitas»-át elismerte, vagy egyiknek tagadása 
esetén, ha az állító fél tanúk által vagy okirattal a 
házassági consensus-cserét vagy az ez alapon meg-
kezdett hitvesi életközösséget bebizonyította. 

A dolgot még zavarosabbá tette az, hogy a tri-
enti zsinat előtt, épen a «clandestinitas» miatt, a há-
zassági consensus-cserét (sponsalia de praesenti, ma-
trim. ratum,) sok esetben igen nehéz volt megkülön-
böztetni az eljegyzési consensus-cserétől (sponsalia 
de futuro) és még nehezebb volt perrendtartásszerii-
leg bizonyítani a consensus-csere «házassági» (de 
praesenti) avagy «eljegyzési» (de futuro) jellegét, a 
mely nehézségek halmazatban állottak elő akkor, ha 
valaki több személlyel váltott consensus-cserét vagy 
kezdett együttélést.2 

Ily esetben a biró, legalább III. Sándor óta (a 
francia egyházban előbb is), a consensus-ok termé-
szetét és megtörténésök időpontját igyekezett meg-

1 R. Scherer, Handbuch des Kirchenrechtes II. köt. (1898), 
196. 1. 144. j. 

a R. Scherer i. m. 195—6. 1. 

állapítani és a többit megelőző «consensus de prae-
senti»-nek érvénytelenítő erőt adott az összes követ-
kező házassági consensus-okkal (de praesenti) szem-
ben — még ha itt copula volt is, ott pedig nem — 
és feloldó erőt a megelőzőleg vagy csak követőleg 
kötött «consensus de futuro»-kkal szemben, hacsak 
e megelőző eljegyzési consensus-cserék egyikénél az 
illető jegyessel való «copula carnalis» nem volt kap-
csolatos. 

Megtörténhetett így sok esetben, hogy az egyházi 
biró egy nem bizonyítható, de előzőleg tényleg tit-
kosan megkötött házasságot nem létezőnek nyilvání-
tott és viszont érvényes házasságnak jelentette ki 
ugyanazon személynek később mással, bizonyítható 
módon, talán «in facie ecclesiae» is, kötött házassá-
gát, a mely pedig, tekintettel az előző és még fenn-
álló házasságra, érvénytelen volt. 

Ezen zavaros idők millieu-jében érthető meg a 
párisi iskola (ecclesia Gallicana) és a bolognai iskola 
(ecclesia transalpina) küzdelme a kö rü l : felbontja-e 
a megelőző, de a «copula carnalis»-sal be nem feje-
zett «sponsalia de praesenti»-t, az ezt követő a «co-
pula carnalis»-sal kapcsolatos bármiféle sponsalia 
(de praesenti, de fu turo)? E kérdésre Par is (theolo-
giai iskola) tagadólag, Bologna (jogi iskola) igenlőleg 
felelt; mig végre III. Sándor (a saját maga régi — 
bolognai — álláspontja ellenére) a párisi iskola j a -
vára döntött, mégis úgy, hogy a «matr imonium ra-
tum non consummatum» felbontható a pápa által, 
esetleg egy másik, későbbi (invalidum) consumma-
tum-ra való tekintettel vagy egyéb olyan okokra való 
tekintettel, a melyekből (a fentemlített okon kívül) a 
bolognai iskola szintén «ipso iure» a «matrim. ra tum 
non consummatum»-nak felbomlását beállónak vélte. 
Egyet azonban ezen okok közül III. Sándor is el-
ismert ilyen «ipso iure» házasságbontó (ratum, non 
cons-al szemben) okúi és ez: a szerzetesi professio.1  

III. Sándor által statuált ezen jog ma is még érvény-
ben van. 

II. Ezen zavarok megszüntetése lebegett a trienti 
zsinat atyáinak szeme előtt. A házasságkötés tényé-
n e k és maritális természetének jövőben való bizo-

1 R. Scherer id. m. II. k. 167-170. 551. 1. 
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nyitására legbiztosabb eszköznek az kínálkozott, ha 
a «solemnisatio matrimonii»-t «sub invaliditate» ír-
ják elő és egyúttal elrendelik, hogy a plébános az 
előtte és tanuk (2—3) előtt történt házasságköté-
seknek összes adatait egy hivatalos könyvbe1 jegyzi be. 
Igy lőn a «Tametsi» decretum-ban az egész egyházra 
nézve elrendelve a házasságkötések nyilvántartása, 
a «matricula copulatorum» (de még nem volt ez a 
neve) vezetése. 

A «Tametsi» decretum tárgyalása és elfogadta-
tása a trienti zsinaton nem ment simán ; komoly 
ellenvetések hangzottak el ellene a zsinaton. Laynez 
Jakab, a Jézus-Társaság généralisa (1558—1565), ki-
nek mint «theologus Papae»-nak döntő szerep ju-
tóit a zsinat utolsó ülésszakában, névleg a XXII 
XXIV. üléseken (1562. jun.-tól 1563. nov. 11.), illetőleg 
az ezen ülések tárgyait előkészítő «congregatio gene-
ralis»-okon, a XXIV. ülést megelőző tárgyalások alatt 
felszólalván, a régi házasságkötési jognak változat-
lanul való meghagyását és a házasságkötési nyilvá-
nos formának irritatorie kötelező előírásának mel-
lőzését indítványozta és ebbeli indítványát, a francia 
és a spanyol püspökök indítványával szemben (ezek 
hozták ugyanis javaslatba a «forma Tridentina»-t), 
tiszteletreméltó theologiai és célszerűségi érvekkel 
indokolta. Nem vonta ő kétségbe az egyház jogát a 
házasságkötés nyilvánosságának hatálytalanító erővel 
való előírásához, de nem tartotta kívánatosnak, hogy 
az egyház ebbeli jogával éljen. Külön azt is felhozta 
Laynez, hogy az akatholikusok, sőt talán némely 
katholikus népek is, nem fogják ezen új törvényt 
elismerni és megtartani, a miből töméntelen házas-
ságnak érvénytelensége fog következni. A zsinat atyái 
ugyan az érvényességhez megkívánt házasságkötési 
formát a «Tametsi» decretum-ban ennek dacára tör-
vénybe iktatták, de, Laynez kezdeményezésére, be-
vették utolsó mondatként azon életbeléptetési záradé-
kot, hogy a decretum kötelező ereje csakis az egyes 
plébániákban történt kihirdetés napjától számított 
30 nap múlva kezdődjék. 

III. A trienti zsinat a «Tametsi» decretummal 
nagy lépést tett a házasságkötés nyilványossága te-
kintetében ; de még tovább ment X. Pius pápa a S. 
Congr. Conc. által 1902. aug. 2-án kibocsátott «Ne 
temere» decretumban. 

Először is: a «Ne temere» decretum előírja a 
nyilvánosságot az eljegyzési «consensus-cserére» nézve 
is és pedig szintén «sub invaliditate sponsalium» (de 
futuro). 

De érdekes eltérés van itt a házassági consen-
sus-cserére nézve előirt («Tametsi» és «Ne temere») 
consensus kijelentési formától. 

Az eljegyzésnek érvényességéhez ugyanis a «Ne 
1 Deer. «Tametsi" (vége felé) : «Habeat parochus librum, 

in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum con-
t r a c t matrimonii describat, quem diligenter apud se cus-
todiat.» 

temere» Írásbeli alakot ír elő1 (a házasság érvényes-
ségéhez írásbeli szerződést nem ír elő sem a «Ta-
metsi», sem a «Ne temere»). 

Továbbá az eljegyzési consensus-cserének vagy 
egymaga a plébános (püspök) vagy csupán (plébá-
nos nélkül) két tanú előtt kell (sub invaliditate) tör-
ténnie és az irást az előbbi esetben a feleknek és 
a plébánosnak (püspöknek), az utóbbi esetben a fe-
leknek és a kél tanúnak kell (sub invaliditate) alá-
irniok. Házasságkötésnél, mint ismeretes, a plébános 
és két tanú jelenléte («Tametsi» és «Ne temere» sze-
rint) együttesen, «conjunctive», nem vagylagosan, 
«disiunetive», van előírva. 

A «Ne temere» ezen intézkedése folytán a klan-
desztin eljegyzések is érvénytelenekké váltak, más-
képen: az eljegyzésre nézve is ezentúl érvénytelenítő 
ok lesz a teljes «clandestinitas» ép úgy, mint a 
nem a «Ne lemere» szerinti nyilvánosság (pl. csak 
egy tanú előtt, vagy egy nem plébános pap előtt 
stb.). 

Másodszor: a «Ne temere» decretum hatályon 
kívül helyezte a «Tametsi» decretumnak (Laynez 
által proponált) halasztó és restringáló záradékát, il-
letőleg annak a mai jogterületekre jelentkező hatá-
sát és így egy csapásra megszüntette a «ius Tri-
dentinum» és a «ius antetridentinum» közti különb-
séget a házasságkötés 1908. évig szükséges formájá-
nak kötelező ereje tekintetében.2 Az «antetridentinum 
ius» területén is, 1907. év előtt is már, elő volt irva, 
már a trienti zsinatot megelőző régi jogból folyólag, 
az, hogy «in facie ecclesiae» kell a házasságot meg-
kötni, de ez az ilyen házasságkötés «érvényességé-
hez» nem volt szükséges. 1908. ápr. 19. óta azonban 
az egész földkerekségén «sub invaliditate» kötelező 
a «Ne temere» decretumban előirt házasságkötési 
forma. Kivétel (a deer. XI. 2. §. és a S. C. C. febr. 1. 
és márc. 28. resolutiói szerint) csakis a Németország-
ban németországiak által kötött vegyes házasságokra 
nézve van, ezek, ha klandesztin módon (akatholikus 
lelkész vagy polgári hatóság előtt vagy egészen nyil-
vános forma nélkül) köttetnek is, érvényesek lesz-
nek a jövőre is. 

Harmadszor: a «Ne temere» decretum kifejezet-
ten kijelenti, hogy az eljegyzés és a házasságkötés 
nyilvános, katholikus egyházjogi formája nem köte-
lezi az akatholikusokat (kereszteltek vagy nem ke-
reszteltek), ha azok «egymás közt» kötnek házassá-

1 «I. Ea tantum sponsalia habentur valida et canonicos 
sortiuntur effectus, quae contracta fuerint per scripturani 
subsignatam a partibus et : vel a parocho aut a loci Ordina-
rio, vel saltern a duobus testibus.» 

3 A «ius Tridentinum» területén (máskép : intratriden-
tina territoria) a «forma Tridentina» kötelező volt «sub inva-
liditate», a «ius antetridentinum» területén» (t. i. a hol nem 
lőn kihirdetve a «Tametsi» vagy pedig, a vegyes házasságo-
kat illetőg hatályában megszorítva), azonban a forma Trid. 
nélkül is érvényes házasság volt köthető, még pusztán pol-
gári kötéssel is. 
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got.1 így tehát a Laynez által keltett aggodalomra 
most 1908-ban az egyház, más formában, az orvos-
lást, legalább részben, megadta. 

Negyedszer: A «Ne temere» decretum a kopu-
láló plébánost a házasságkötést illetőleg az általános 
egyház közjegyzőjévé, házasságkötési hivatalos köze-
gévé teszi, a ki előtt, az ő plébániája területén, az 
ellenlábas világrész hivei is, két tanú jelenlétében ér-
vényes házasságot köthetnek, ha az ő kérdésére kije-
lentik a házassági consensust. Ezen intézkedéssel a 
«Ne temere» eltörölte a «proprius parochus»-nak a 
trienti jog szerinti abbeli kizárólagosságát, hogy csu-
pán ő előtte (proprius parochus sive sponsi sive 
sponsae) lehetett a feleknek érvényes házasságot 
kötniök. 

Arról ugyan szó lehetne, vájjon ezen «trienti» 
jogot a «Tametsi» törvényhozói szándékolták-e vagy 
pedig, hogy azt (a «proprius» kizárólagos joga a 
házasság érvényességéhez) csak a doctrina konstru-
álta-e. Legalább is feltűnő, hogy a «Tametsi» épen 
az irritatorius, kijelentő résznél csak «parochus»-t 
említ (nem «proprius» parochus-t).2 És ha e feltevés 
valóság lenne, akkor a «Ne temere» nem is refor-
mot végzett a «Tametsi»-vel szemben, hanem csak 
a joggyakorlattal szemben correctio-t gyakorolt és 
érvényre emelte a «Tametsi« szövegét. 

A dolognak másik oldala azonban az, hogy a 
házasság benedictio-ja és papi copulatio-ja (a «co-
pulatio laica» a gyámi hatalom alapján, régebben 
szokás, későbben tiltott volt) a szorosan vett plébá-
nosi jogok közé tartozott és stóladíjjal jár t már a 
trienti zsinat előtt is, a mely copulatio akkor még 
az érvényességhez szükséges nem volt ugyan, de az 
ünnepélyességhez megkívántatott. Ezen «ius stricte 
parochiale» a trienti jog által (a doctrina szerinti 
constructio-ban) hatályosan volt megvédve ; a «Ne 
temere» decretum azonban csak a «parochus proprius 
sponsae» jogait védi meg némileg (a mennyiben, ha 
nem ő kopulál, az ő engedélyét «implicite» előírja 
és így stóla-követelési jogának érvényesítését lehe-
tővé leszi), de a «parochus sponsi» joga már az eset-
ben is illuzóriussá lesz, ha az ő hive a copulatio 
idegen helyén egy hónapig (a copulatiot megelőző-
leg) tényleg lakotl. 

Mindezeket összevéve, a «Ne temere» decretumban 
a plébánosnak a copulatio érvényes végzésére nézve 
adott általános felhatalmazás a házasságkötés nyilvá-
nosságának áll szolgálatában, mert azt tetemesen meg-

1 «XI. §. 3. Acatholici sive baptisati sive non baptisati, 
si inter se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam spon-
salium vet matrimonii formám servandam.» 

2 Decr. «Tametsi» (közepe tá ján): «Qui aliter, quam 
praesente parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi seu 
Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimoni-
uin contrahere attentabunt, cos sancta synodus ad sic con-
trahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contrac-
tus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto 
irritos facit et annullat.» 

könnyíti, amikor a gyakran nehezen megközelíthető 
«proprius»-tól kérendő delegatiok és dimissorialek 
nyűgétől jórészben felszabadítja. 

Ölödször: A «Tametsi» decretum törvényhozói 
még csakis «solemnis copulatio»-t ismertek. Akkor 
még a vegyes házasságot ( impedimentum «haereseos») 
az egyház máskép meg nem engedte, mint : «abiurata 
haeresi» ; tehát nem volt még akkor ismert a «pas-
siva assistentia.» Nem gondoltak a trienti atyák arra 
sem, hogy a plébános előzetes tudta nélkül vagy 
akaratja ellenére is elébe állhatnak a felek két tanú-
val és kijelenthetik előtte a házassági consensus-t. 
És mivel erre nem gondoltak, azért, bár a decretum 
elején a «solemnis assistentia» rítusát, a kérdezést, 
feleletet és cselekvő copulatiot («Ego vos cuniungo» 
etc.) említik, az irritatorius (fent a jegyzetben idé-
zett) kijelentésben csak a plébános és két tanú előtti 
«contrahere matrimonium» aktusát írták elő érvény-
telenség terhe alatt. 

Ez okozta, hogy a doctrina később a «Tamelsi» 
decretumnak ezen irritatorius részét («Qui aliter» 
etc.) joggal úgy magyarázta, hogy tehát érvényes az 
olyan házasságkötés is, a melynél a plébános csakis 
hallotta és tudomásul vette a házassági consensus-
kijelentést, de a kijelentés átvételére előzőleg fel nem 
kéretett, sőt ha az ellen előzőleg vagy pedig a ki-
jelentés pillanatában tiltakozott is. 

Ez okozta továbbá azt is, hogy a mikor XIV. 
Benedek óta a vegyes házasságoknak cautio-k meg-
adása után való dispenzálása szokásba jött, ezen 
vegyes házasságoknál alkalmazásba jött «passiva 
assistentia»-nál némelykülföldi országokban (Belgium-
ban ma is így) nemcsak a rituális megáldást és imá-
kat, hanem a consensusnak kérdések útján való kítu-
dakolását is elhagyták,1 mindenesetre azért, mert egy-
részről akkor már tudták, hogy kérdezés nélkül, az 
egyszerű consensus-kijelentéssel is elég van téve a 
«forma Tridentiná»-nak, ha jelen volt együttesen a plé-
bánossal két tanú is ; másrészt azért, mert a bár dis-
penzált vegyes házasságban is, az akkori felfogás 
szerint, «communicatio in sacris»-t látván, csakis a 
házasság érvényes létrejövését kívánták lehetővé tenni. 
Más országokban azonban a dispenzált vegyes há-
zasságok teljes vagy korlátolt solemnis copulatioban 
részesültek. 

A XIX. század eleje óta cautio-k nem adása ese-
tében is, és épen ezért nem is dispenzálható vegyes 
házasságkötéseknél is, először önkényes gyakorlat 
folytán,majd pápai engedélyek (Magyarországra: «Quas 
vestro» breve, 1841. ápr. 30.) folytán alkalmazásba 
kezdett jönni a «mere passiva assistentia», a melyet 
nevezetesen a magyar püspöki kar a pápai breve alap-
ján 2 kibocsátott 1840. jul. 2. és 1844. évi instructiojá-

1 R. Seherer i. m. 422. 1. 72. j. 
2 «Quas vestro» breve : « . . . materiali tantum praesen-

lia», «acsi partes unice ageret testis qualificati seu auctoriza-
bilis, ita scilicet, ut utriusque coniugis audito consensu...» 
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ban, majd az esztergomi tartományi zsinat ügy sza-
bályozott, hogy a vegyes vallású felek a plébános és 
két tanú előtt egy consensus-formulát olvasnak fel, 
hogy így a kérdezés is elhagyható legyen. 

A «Ne temere» decretum úgy az előbbi, meg-
lepetés útján való házasságkötések, mint az «assisten-
tia mere passiva» (kérdezés nélkül) mellett való há-
zasságkötések érvényességének véget vetett, a midőn 
kijelentette : 

«IV. Parochus et loci Ordinarius valide matri-
monio ads is tunt . . . 

§. 3. dummodo invitati ac rogati, et neque vi 
neque metu gravi constricti requirant excipiantque 
contrahentium consensum.» 

Ezen intézkedés folytán a plébánosnak már nem-
csak «testis auctorizabilis»-nak, hanem minden eset-
ben aktiv házasságkötő közegnek kell lennie 1908. 
ápril. 19. óta a házasságkötésnél ; és aktivitásának az 
érvényességhez megkívánt minimuma ebben áll : 

1. A plébánosnak a felek előzetes felszólítására 
kell megjelennie ; tehát ha a felek csak meglepik őt, 
a házasságkötés, még ha hirtelen kérdést tenne is 
hozzájuk és így átvenné a consensust is, érvénytelen. 

2. A plébánosnak szabad elhatározásból kell as-
sistálnia a házasságkötésnél ; tehát, hacsak kényszer 
hatása alatt tett kérdést és hallgatta meg a consen-
sus-t, a házasságkötés érvénytelen. 

3. A plébánosnak ezentúl kérdeznie is kell (eddig 
is megtörtént némely országokban, úgy a nem dis-
penzált — passim mi nálunk is — mint, még inkább, 
a dispenzált vegyes házasságok kötésénél, de a «kér-
dezés» nem volt szükséges a házasságkötésnek ér-
vényességéhez) és kérdezés út ján kiváltania a felek-
ből és átvennie a házassági consensus-ki jelentést.1 

Tehát érvénytelen 1908. ápr. 19. óta az «assistentia 
mere passiva» mellett, bár a plébános és két tanú 
jelenlétében, történt házasságkötés, és a házasságkö-
tés érvényességéhez okvetlenül megkívántatik, hogy 
a plébános, legalább is az említett minimalis mére-
tekben, «activa assistentiá»-t adjon a házasságkö-
tésnél. 

A «Ne temere» ezen újítása a dispenzált (cau-
tio-k megadása után) vegyes házasságok kötési for-
mája tekintetében nehézséget nem okozott, mert az 
1858. évi Antonelli-instructio értelmében a püspökök 
jogot kaplak, ily házasságok kötésénél a rituális meg-
áldást is (exclusa tamen Missa nuptiali) megadni ; 
mennyivel inkább megengedhették már eddig is a 
püspökök és 1908. ápr. 19. óta elrendelhették azt, 
hogy ily esetben a plébános a régi szigorú «assis-
tentia mere passiva» helyett (például Belgiumban) a 
minimális «activa assistentia»-t adja meg. (Magyar-
országon ősi szokás szerint, a nászmisét kivéve, so-
lemnis copulatio-ban részesültek az ilyen felek.) 

1 Lásd e tekintetben cikkemet e folyóirat ápr. 19. szá-
mában. 

De kétségesnek látszott ez: megadható-e a nem 
dispenzált vegyes házasságok eseteiben is az eddigi 
«assistentia mere passiva» helyett az említett mini-
mális activa assistentia? 

A «Religio» f. é. ápr. 19. számában erre nézve 
tagadó választ adtam. 

De azóta a S. Congregatio Concilii 1908. évijul . 27. 
határozata (ad dubium III,) és az e határozathoz (ad 
III.) a Congregatio consultora (Tabea) és canonistája 
(Ojetti) által adott1 és az Acta S. Sedis. f . é. aug. 
havi számában közzétett «vélemények [Votum /., II.) 
kétségen kívülivé tették, hogy a Congregatio felfo-
gása szerint a csupán kérdezés és feleletátvevésből 
álló «activa assistentia» ezentúl (1908. ápr. 19. óta) 
megadható minden vegyes házasságnál, dispenzált-
nál és nem dispenzáltnál egyaránt, és pedig a nem 
dispenzált vegyes házasságoknál nemcsak a régi «pas-
siva assistentia»-ra pápai privilégiummal biró orszá-
gokban (Poroszország 1830. márc. 25., Bajorország 
1834. szept. 12. Ausztria 1841. máj. 22., Magyarország 
1841. ápr. 30.) hanem mindenütt az egész világon. 

És pedig ezen minimális «activa assistentia»-t a 
Congregatio jul. 27-én nem új kegyként vélte meg-
adni, hanem a «Ne temere» decretum XI. pontja 2. 
§-ában már kifejezetten megadottnak tekinti.2 A «Vo-
tum I.» szerzője — úgylátszik — épen ezen 2. §-nak 
«etiam» szavában látja (implicite és «e contrario» 
megadottnak az «activa assistentia»-t, nem dispenzált 
vegyes házasságok esetében is. 

Ezen kúriai magyarázat ellen ellenvetésnek nincs 
már lehetősége sem, még kevésbbé jogosultsága. Ez 
indított arra, hogy véleményemet feladva, a fentebb 
ismertetett törvénymagyarázatot tegyem én is maga-
mévá. 

Ebből a címben felvett tételemre nagy fontos-
ságú következtetések folynak. 

Az 1908. jul. 27. congregatioi határozat után a 
liturgiái formákkal kisért «solemnis assistentia» mellé, 
mint másodrangú, csupán a jogi lényeghez és érvé-
nyességhez szükséges házasságkötési forma, egy merő 
jogi forma lép, minden liturgiái keret nélkül. Az 
eddigi «mere passiva assistentia»-nak «testis auctori-
zabilis»-a helyébe a házasságkötési aktiv jogi közeg 
lép. A kopuláló plébános ugyan ezentúl is megtagad-

1 Magából az 1908. jul. 27. határozatból ezt első tekin-
tetre nem olvasná ki az ember. A határozat így szól : 

«Dubium III. An vi decreti «Ne temere» etiam ad ma-
trimonia mixta valide contrahenda, ab Ordinario vel a parocho 
exquirendus et excipiendus sit contrahentium consensus ?» 

«Resp. : Affirmative, servatis ad liceitatem quoad reliqua 
praescriptionibus et instructionibus S. Sedis.» 

2 Decretum «Ne temere :» «XI. §. 1. Statutis superius 
legibus tenentur omnes in ecclesia catholica baptizati. §. 2. 
Vigent quoque pro eisdem, de quibus supra, catholicis, 
si cum acatholicis sive baptizatis sive non baptizatis, e l i a m 
post obtentam dispensationem ab impedimento mixtae re-
ligionis vel disparitatis cultus, sponsalia vei matrimonium 
contrahunt ; nisi pro aliquo particulari loco aut regione ali-
ter a s sede sit statutum». 
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hatja a liturgiái ünnepélyességet, eltilthatja cautio-
kat adni nem akaró jegyeseket a szent áldozástól, a 
gyónásban megtagadhatja a feloldozást, de nem tagad-
hatja meg többé házasságkötésüknél a minimális 
aktiv közreműködést, t. i. hogy mint az egyház köz-
tisztviselője és házasságkötési hivatalos közege kér-
dezés, felelet-átvevés és (hazánkban) eskü-elfogadás 
és (mindenütt) anyakönyvezés által active közremű-
ködjék az ilyen jegyesek házasságkötésénél. 

Ezt a Votum I. így fejezi ki : 
«12. Atvero per decretum «Ne temere» prorsus 

immutata est, quoad parochi assistentiam in coniu-
giis celebrandis sine Apostolica dispensatione, vetus 
disciplina. Hodiedum enim parochi praesentia in iis, 
quamvis illicitis matrimoniis, non amplius habetur 
ad instar concessionis ex causa tolerantiae ad incom-
moda graviora evitanda, sed est absolute praecepta, 
ne his temporibus infirmae fidei multiplicentur co-
niugia civilia tantum, vel haeretico more celebrata. 
Unde et parochi vi novae legis assistere tenentur, et 
nupturientes ubique terrarum, Germania excepta, 
iubentur parochum adire sub poena nullitatis. Clare 
id evincitur art. XI. §. 2. novi decreti, qui ait : «Vi-
gent (statutae leges) quoque pro iisdem» etc. (itt idézi 
a fentebb a jegyzetben általam idézett törvényszö-
veget.) 

Ez világos beszéd. És ezt nemcsak a «Consul-
tor» mondja, hanem ezt magáévá tette a Congre-
gatio is és épen ezért egész terjedelmében közététette 
az «Acta S. Sedis» félhivatalos folyóiratban. 

Ebből továbbra az a következtetés folyik, hogy 
a nem dispenzált vegyesházasságoknál a jövőben 
adandó minimális «activa assistentia» módját pon-
tosan kellene az egyes egyházmegyékben, vagy pedig 
egy-egy országra egységesen szabályozni. 

Ha ezentúl az egyház kötelező jogi aktust (a 
plébánosra) és megkövetelhető hivatali ténykedést 
(a hívőre) lát az ilyen assistentiá-ban és a «commu-
nicatio in sacris»-tól eltekint, akkor ezen aktusnak 
a házasságkötés komolyságához, a hitvespár «hol-
táiglan» teendő fogadalmához illő keretben (kizárva 
a liturgiái ruhát és szerelvényeket) kell végbe men-
nie: tehát, akár a sekrestyében akár a plébánialak-
ban, de egy, erre a célra szolgáló külön asztal és 
rajta levő kereszt előtt stb. A részletek iránti for-
mális javaslattételre illetékesnek nem érzem maga-
mat, elég a dologra rámutatnom. 

Ezen szabályozás azért is szükséges, hogy a 
cautio-kat megtagadó felek mégis némiképen von-
zatva legyenek ezen másodrangú, mert csupasz jogi 
aktusból álló, papi assistentia kérésére és ne men-
jenek (mint eddig, legalább hazánkban, úgyszólván 
mindig) az akatholikus lelkész elé, főleg dacból az 
«assistentia passivá»-nak rendezetlen, ismeretlen és 
magukra nézve sértőnek tekintett módja ellen. 

Persze vannak, a kik ilyen vonzó erőben nem 
hisznek és azért múlhatatlan szükségnek vélik a 

Lambruschiniana instructioban birt indultum-unknak 
megújítását. 

Erről kár volna most vitatkozni. 
A fent előadottak megfontolása mellett, látva e 

céltudatos átdolgozását a házasságkötési jognak, a 
mely a «clandestinitás» dacára is «érvényes» házas-
ságok fajtáját teljesen kihalásra kényszeríteni akarja,1 

a curia elvi kiinduló pontjával való ellenmondásnak 
látszik minden a «clandestinitas» bontó akadályát 
felfüggesztő engedmény. Ilyen (bár érthető) elvi ellen-
mondásnak mutatkozik a Németországnak meghagyott 
engedmény is («Provida»). A «Ne temere» ugyanis 
úgy az eljegyzés, mint a házasság megkötése tekin-
tetében az egyházi nyilvánosságnak a «Tametsi-ben 
formulázott elvét intensive kifejlesztette és extensive 
is kiterjesztette. Épen ezért még a németországi en-
gedmény is a helyzet konzekvenciája szerint nem 
Ígérkezik hosszú életűnek.2 Hanug Ferenc dr. 

Jl francia nép pusztulása. 
M. de Eoville, az Institut tagja és az Académie 

des sciences morales et politiques elnöke, az «Opinion» 
hasábjain szomorú statisztikáját közli Franciaország 
elnéptelenedésének. Adatai azt mutatják, hogy Francia-
ország, mint nemzet, a lassú, de biztos kihalás útján 
van. Száz év alatt a születések számaránya 1000 lakos 
között 32-ről 19'7-re esett le, manapság pedig elő-
ször és egyedül Franciaországban a halálozások száma 
meghaladja a születéseket. 

A XX. században a hanyatlás a következő ijesztő 
arányokat mutatja fel : a születések számának többlete 
a halálozásoké felett: 

1902-ben ... ... ..84.000 
1903-ban ... ... ... 73.000 
1904-ben ... ... ... 57.000 
1905-ben... ... 37.000 
1906-ban ... ... ... ...27.000 
1907-ben végre a halálesetek száma 20.000-rel 

haladta meg a születéseket. 794.000-en hallak meg és 
csak 774.000-en születtek. Nem túlzás tehát, hanem 
szomorú valóság kifejezése a «dépopulation» szó, 
melyet de Foville használ. Elnéptelenedés ez a szó 
szoros értelmében. Vájjon nem-e a vég kezdete is 
egyúttal'?! 

1 Megmaradnának még a tisztán akatholikusoknak (ha 
ilyeneknek születtek és kereszteltettek és soha a kath. val-
lásra át nem tértek) egymás közti házasságai. Ezeknek há-
zasságkötéseit az egyház hihetőleg soha többé nem fogja a 
«clandestinitas» bontó akadálya alá vonni. 

2 A «Provida»-t máris lényegesen módosította a «Ne 
temere» ; a «Provida», a hol a «Ne temere»-vel ellenkezik, 
mindenütt a «Ne temere» szerinti módosítással alkalmazandó. 
Csakis egy marad érintetlenül : a németországi klandesztin 
«vegyes» házasságoknak érvényessége, de már itt is csak 
akkor áll ezen érvényesség, ha a házasság «Ne temere» sze-
rint is «vegyes» volt t. i. ha az egyik fél sem katholice meg-
keresztelve nem lőn, íje«^ soha kath. vallásra át nem tért. 
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Ha ez így halad tovább, Franciaország csakhamar 
meg fog érni az invázióra. Nem is várhat egyéb sors 
olyan országra, a mely eltarthatna 80,000.000 lakost 
s nem tart el többet a felénél. 1895-ben Németország 
lakosainak száma hat millióval haladta meg Francia-
országét, ma több mint 20 milliónyi a különbség. 
Húsz év múlva két német fog esni egy franciára 
s így Franciaország óriás léptekkel közeledik végzete 
felé, a hogy Foville mondja . 

Élesen rávilágít Franciaország elnéptelenedésére 
s ezzel kikerülhetetlen hanyatlására az az összehason-
lító táblázat, melyet Foville az európai államok 
népesedési mozgalmairól 1907-ben összeállított. E sze-
rínt az európai államok szaporodása a következő: 

Ausztria — — ... ... ... ... -f- 323.078 
Belgium - - + 67.387 
Németország ... ... -f 822.839 
Magyarország - + 229.163 
Olaszország — - - + 374.108 
Hollandia ... ... + 87.695 
Oroszország ... ... ... ... + 2,464.258 
Svájc — ... ... . ... ... - + 36.400 
Franciaország... ... — 20.000 
Egyszóval egész Európában minden államban 

lélekszámához mért jelentékeny szaporulattal talál-
kozunk, egyedül a francia köztársaság az, a melynek 
lakossága fogy. Az elnéptelenedés egyedül Francia-
országban kezdődött meg. 

Éles az ellentét Franciaország és Németország 
népesedési viszonya közölt. 1870-ben a német-francia 
háború idején körülbelül egyforma volt a két állam 
létszáma. Ma Németországban 20 millió emberrel él 
több, mint Franciaországban. Igaz, hogy a nemzetek 
jelentősége és boldogulása nem csupán a lélekszám-
tól függ, de mégis sokat nyom a latban a sűrű népes-
ség olyan államnál, melynek termékeny földű anya-
országa van és kiterjedt gyarmatai s főleg olyan 
államnál, a mely nagyhatalmi igenyeket táplált és 
érvényesített évszázadok óta. Ha nem sikerül ezt az 
elnéptelenedési folyamatot megállítani, akkor tragikus 
valóra válik, a mit most emlegetnek, tudniillik a 
francia faj öngyilkossága (race-suicide). 

Annak, hogy Franciaországban a sír a bölcsőn 
immár győzelmet vett, hogy a «gloire» nemzete hanyat-
lik, természetesen több oka, több forrása, kútfeje van. 
Rossz történetíró, rossz államférfiú az, a ki egy okra 
akar visszavezetni valamely általános okozatot, ered-
ményt. Mindazonáltal nem csalódunk, ha a főokot a 
nagy forradalomban keressük. Franciaország ma is 
annak betege, hogy egész történelmi múltjával oly 
erőszakosan, oly radikálisan szakított, mint azt a 
nagy forradalomban tette. Nem véletlen dolog az, 
hogy Európában az egyetlen köztársaság hanyatlik, 
a monarchiák pedig emelkednek. Taine óta min-
denki tisztában van azzal, hogy a francia forrada-
lomban a nemzet söpredékének egy csekély töre-
déke zsarnokoskodott az egész nemzeten. Francia-

ország elűzte és tétlenségre kárhoztatta egy század 
óta azokat, a kik a nemzet vezetésére hivatottak 
leltek volna : a Bourbon-ház tagjait, uralkodó családját, 
az arisztokráciát és a nemesség nagy részét. Az ural-
kodásra alkalmatlan elemek természetesen olyan 
törvényeket hoztak, a melyek ugyan az enciklopédisták 
elveivel megegyeztek, de annál vészthozóbbaknak 
bizonyultak a vallásosságra, erkölcsösségre, a családi 
életre s ezzel az állam legbiztosabb alapjaira nézve. 
Nem mi írjuk, a «Public Opinion» november 26-iki 
számában olvassuk: «A törvény igen engedékeny 
bizonyos bűntettekkel szemben (abortus, sodornia) ; 
nevetségesen könnyűvé tette a válást s veszedelmes 
tanokkal kacérkodik. Valóban semmit sem tettek 
arra nézve, hogy egy nagy faj fokozatos kipusztulá-
sát megakadályozzák. «The law is lax in regard to 
certain criminal practices, it has made divorce 
ridiculously easy and it winks at pernicious teachings. 
Nothing, in fact, is beiug done to arrest the gradual 
extinction of a great race.» 

A hatvanas, hetvenes évek írói Dumas fds-sel 
élükön a házasság felbonthatóságáért harcoltak. Alig 
mult el húsz év a válás törvénybeiktatása óta, 
Brieux, Bourget és egy sereg kiváló iró a fölbontha-
tatlanság mellett törnek lándzsát. 

Nem csuda. Mig a népesség egyre fogy, a gonosz-
tévők száma egyre szaporodik. A kriminalitás ijesztő 
mérvben nő, főleg Párisban. A rendőri és birói 
személyzetet meg kellett szaporítani a XX. század 
nagyobb dicsőségére. A «ville lumière» az apache-ok 
terrorja alatt áll s a mi még aggasztóbb, a kiskorú 
bűnösök száma egyre növekedik. Sokáig tudatlan-
ságnak tulajdonították a bűnt s egyenes viszonyt 
állapítottak meg a tudatlanság és a kriminalitás 
között. Ma már Párisban senki sem ringathatja magát 
ilyen illúzióban; az 1905-ben büntetett kiskorúak 
közül 2845-en tudtak írni, olvasni, 95-en magasabb 
képzettséget nyertek s csak 368 an voltak analfabéták. 
Ilyen számok láttára lehetetlen azt állítani, bogy a 
tudásban való haladás szükségképen maga után 
vonja az erkölcsösségben való haladást is. Még 
népszerű folyóiratokban is, mint a Lectures pour tous 
(Xéme année 1907—1908. p. 840) azt hirdetik Francia-
országban, hogy általános az erkölcsi sülyedés, «un 
abaissement général de la moralité publique» s ez 
egyik oka az if júkori és gyermekkori bűnösség ter-
jedésének. 

A főok azonban a család szétzüllése. Mais comme 
l'a prouvé le savant eriminaliste Henry Ioly, la cause 
primordiale de cette criminalité est la défaillance 
de la famille. A családi kötelékeket kellene szoro-
sabbá tenni a gyermekek erkölcsisége érdekében. 
La famille derrait etre plus étroitement unie, et 
cela dans l 'intérêt de la moralité de l'enfant. 

Tiszta családi élet elég biztos alapja csak a 
vallásosság lehet, melynek kiirtására a harmadik 
köztársaság radikális és szociálista kormányai, melye-
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ket egy képtelen választói rendszer a nemzet ne-
mesebb, jobb elemei ellenére uralomra juttatott, 
mindent elkövettek és elkövetnek. De a francia tan-
férfiak is a vallásos nevelés ellen nyilatkoztak a 
londoni erkölcsnevelési kongresszuson, ellentétben 
az angolokkal. Mig ilyen kezekben lesz Francia-
ország kormányzása és az ifjúság nevelése, addig 
szó sem lehet renaissance-ról.1 

Némethy Gyula dr. 

Jlz első emberpár nyelvéről. (ív.) 
Ebből aztán joggal azt is következtetjük, hogy 

kell lenni egy oly fogalom sorozatnak is, melynek 
láncszemei épen ellenkező fogalmakat képviselnek 
s mely csoportnál a «fölfelé» irányzat lép előtérbe. 

E fogalomcsoport vezető elemét a «főlés, for-
rás» fogalma képviseli. Ősi kiindulási pontjuk pedig 
egy oly természetes zörej, melyet valamely vízforrás 
bugyogásánál vagy a forrásban levő víznek, avagy 
ételnek morgásszerű sercegésénél észlelünk. 

Hogy melyik volt a «főlés, forrás» cselekményét 
kifejező legelső, legrégibb szó, azt ma már megálla-
pítani alig leszünk képesek. De nem fogunk nagyot 
tévedni akkor, ha a görög «pep-t-o» (fölni) szóhoz 
legközelebb álló s élettanilag is legegyszerűbb «pep» 
hangot vesszük föl kiindulási pontunk gyanánt. 
A «pap, pep» ugyanis a beszéd és hang legelső meg-
nyilatkozását képviseli a gyermek ajakán. Lehet, hogy 
a «főlés, forrás»-nál észlelt morgó zörejeket is a 
«beszéd, morgás» képzetével hozta fogalmi kapcso-
latba az első emberpár. Ha ez ősi «pep» hang to-
vábbi átalakulásait figyelemmel kisérjük, akkor a 
következő alakokat nyer jük : görög pep-to (fői), görög 
hep-o (fői), liep-ar (máj, a mi fölforr, haragszik), m. 
hev. görög sep-sis (fölés, erjedés), szláv tep-lo (meleg), 
német heb (forr, emelkedik), német hoch (emel-
kedő), német koch (forr, emelkedik) stb. Bővített 
alakok : hev-r = herv, ferv ; heb-r = herb, Berg = 
szláv vrh (hegy, emelkedés), német helf (emelés, se-
gítség). A «ferv», «helf» alakok rövidítései: latin 
lev-are, magyar rév (part, emelkedés, szláv bereg = 
par t ; part = vrh-t) stb. 

Ezek után könnyen meg fogjuk érteni a követ-
kező szavak alaki és fogalmi szoros összefüggését : 
német heiss = liev-s, szláv oh-en, og-en (tűz) = 
hoch, koch; magyar ég-ni = szláv og-en; török gök 
(ég, menny) = magyar ég = hoch; magyar hág = 
hoch, heb-en ; német Hüg-el (halom, szláv holm) = 
hoch-1; magyar em-el = hemb-1, heb-1; német 
Himm-el = em-elt ; finn Yum-ala (Isten) = em-elt, 
magas; arab ham-al = em-el, visz; német meh-r 
em-elt ; latin mag-nus = em-el t ; latin mons = 

1 Nálunk a francia regények és színdarabok terjesztésé-
vel ugyanezt az erkölcsi romlást igyekeznek népszerűsíteni 
bizonyos lelketlen emberek. Szerk. 

mong-s, mag-n-s ; szláv mnog-o (sok) = mag-n ; 
latin mult-us (sok) = mulh-t, muh-l- t ; magyar sok = 
s-hoch, török csok (sok) = t -hoch; magyar szök = 
s-hoch, hoch-s, hopp-s; magyar kabóca = heb-s, 
hopp-s ; latin s-cab-ellum = s-heb, hopps, hebs; 
latin scala = s-heb-1; kinai hiep (fej, finn pää) = 
heb-en; német Haupt = heb-en ; magyar hom-l-ok = 
heb-en ; magyar ok = hoch, heb-en, ur-heb-er ; ma-
gyar hegy = hoch ; török dagh (hegy) m. dag = 
t-hoch ; német Haute = hoch, heb ; magyar víz = 
hihs, hebs, hev-s; német Wass-er = hochs ; német 
helf-en = heb-1; arab gebei (Berg) = heb-1; német 
Berg = beh-r, lieber; szláv vrh (hegy) = vh-r, heb-r ; gö-
rög geph-yre (= né. Brücke, török köp-rü) = hoch-r ; 
latin Gig-as hih-s, hoch-s; magyar bérc = szláv 
vrh-s ; német Fels = szláv vrh-s ; magyar orr = 
szláv vrh (emelkedés); német Wald = vrh-t'; magyar 
erdő = vrh- t ; török balkh (hegy, magaslat) = 
v rh ; német Burg = vrh ; szláv bereg (part, véde-
lem) = vrh ; ennek rövidítése : magyar rév, latin 
r ipa; görög pyrge (íurris) = v rh ; latin turr-is = 
t-vrli; magyar forr latin ferv = hev-r ; magyar 
lorog = forr-ong ; szláv vrata (Thür) = forgó ; latin 
verto (fordít) = ferv-t; latin rota = frv-ta; német 
Dieb = t-heb, elemelni ; szláv teplo (meleg) = t-pep ; 
t-koch ; német Topf = t-pep, t-koch ; latin tollo = 
t-hlb, t-heb-1; magyar vér = ferv-eo; szláv krv 
(vér) = ferv-eo ; magyar bor = ferv-eo, forrni ; né-
met trag-en = t-vrh, t-heb-r; magyar terh = t-vrh, 
t-heb-r; német Freude = ferv-eo; magyar öröm = 
vrm, f rv ; magyar orom = vrh, emelkedés; török 
ormán (erdő) = vrh, emelkedés, védelem ; szláv be-
reg (védeni) = vrh, emelni ; magyar verem (ha-
lom) = vrh, emelkedés; latin lev-are = a «helf». 
«heb-1» rövidítése; arab ras (fej) = lev-s; héber rafa 
(emel, gyógyít) = lev-are; magyar gyógy-ít = 
lioch-t ; magyar ép-ít = heben ; latin solv-o, salus = 
s-lilv = lev-are; magyar bálvány = hlv, lev-are, 
emelni ; német laden, Last = lev-t, levare; német 
ragen = «vrh» rövidítése; latin latro = lev-l-r, 
levare, elemelni; latin fero (visz) = heb- r ; magyar 
visz = hih-s, heb-s stb. Ép így bonthat juk föl a 
szláv «hnev, gnev» (harag) szót «hev» gyökre és «n» 
iter-ativumra ; a «hnev» tipus rövidített alakjai : ma-
gyar növ-ény, szláv neb-o (menny, emelkedés), j apán 
nob-ori (emelkedni) stb. 

Ezen elemzésekből azt is tanuljuk, hogy 1. az 
«r, 1, n, t, s» betühangok eredetileg az iteráció szü-
leményei voltak; 2. hogy az «1, r, 11» betüliangok-
kal kezdődő szavak mindig az ősgyök iterációs alak-
iának rövidítései; 3. hogy az «11» hangzó «ap, av»-
ból az «0» hangzó «ep, ev, erv»-ből származott stb. 

Ha pedig a két nagy szócsoportot fogalmi tartal-
mukat illetőleg hasonlítjuk össze, akkor azt látjuk, 
hogy a két csoport egymással teljesen ellentétes fo-
galomkört képvisel; a miből még azt is következ-
tetjük, hogy a nyelvek egységének megállapításánál 
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az annyira szerény és egyhangú külső szó alakza-
tok melleit a fogalmi kapocs ép oly fontos ténye-
zőként szerepel. Mennyire meg lesz könnyítve a 
szavak őselemzése az által, ha tudjuk, hogy min-
den szóban vagy a «kop», vagy a «heb», vagy vala-
mely ősi beszédhang (pap, mam, gag, huh stb.) fog-
laltatik. 

Áttérve a harmadik és utolsó fogalmi csoportra, 
kiindulási pontul a gyermek legelső beszédhangjait 
(pap, mam, waw, gag stb.) továbbá jól ismert álla-
toknak (tehén, ökör, farkas, kakas stb.) hangjait vá-
lasztjuk, ezekhez csatolva még egyes természeti tüne-
ményeknél (a szél fúvása, a mennydörgés stb.) ész-
lelt speciális hangokat és zörejeket. Ha ezen hang-
nyilvánulásoknak megfelelő szavakat a különböző 
nyelvekből összeállítjuk, megkapjuk a hangcsere tö-
kéletes skáláját, mely aztán a legkülönbözőbb sza-
vak megfejtésénél alkalmas kulcsul szolgáland. A ki-
nai «hu» tigrist jelent ; nem nehéz kitalálnunk, hogy 
e hang egyenértékű a «huh» = «magyar búg, bőg 
latin mug-io stb.» szókkal. Ugyancsak a mongol 
«uh-er» (iterációs alakja a «huh» őshangnak) = 
magyar ök-ör, török ök-üz, német Och-s, latin boh-s 
(bos, ökör); a német Kuh = latin vacc-a = magyar 
vakkant, = olasz mucc-a (tehén, mug-io) = szláv 
krav-a ; a német Wolf (vlp. plp) = latin vulp-es = 
skrt. vrk-as = magyar fark-as = angol bark 
(ugatni) = német bell-en = török kurd (krk-t, far-
kas) = perzsa gurg (grg, farkas) = görög alop-ex 
(plap) stb. ; a latin «lup-us» csak rövidítése a német 
Wolf (plp) szónak ép úgy, a mint a magyar «róka» 
is csak rövidítése a magyar «fark-as» szónak. Mind-
ezen szavak gyökei annyit jelentenek, mint «ordítani», 
gyökeik teljesen egyenértékűek, mert a hangcsere is-
mert törvényei alapján keletkeztek. Ebből aztán meg-
értjük azt is, hogy a beszéd, ordítás, bőgés gágogás, 
ének stb. fogalmak kifejezésére ugyanazon szavak 
szolgálnak s e fogalmak nyelvileg egymástól el nem 
különíthetők. Azért e szempontból tekintve a dolgot, 
rögtön meg fogjuk érteni a következő szavak ősfo-
galmát : német heu-l-en = huh-1, mug-1 ; magyar 
bug-ár = mug-io ; német Mücke = mugio ; magyar 
méh = mugio; latin musca = mug-s ; német 
Möwe = m u g ; szláv komar (szúnyog) = mug- r ; 
szláv magarac (szamár) = mug- r ; magyar bika = 
búg, mug- io ; török buga (bika) = búg; arab bekr 
(ökör) = búg, mugio; magyar bag-oly = búg; ma-
gyar fúv, fúj = huh, weh; magyar hell = huh, 
weh ; német Wetter = weh- t - r ; német hauch-en — 
fúv ; szláv ducii, dich-at (fúv) = t-hauch ; magyar 
zih-ál = s-hauch-1; finn tuuli (szél) = t-hauch-1; 
finn talvi (tél) == t-hauch-1; német Winter = weh-n- t ; 
magyar szél = s-hauch-1 ; német Seele = s-hauch-1 ; 
német blas-en, angol blow = weh-1, heh-1, hauch-1; 
magyar pih-en = pih-eg (kifújja magát = szláv 
vi-zdich-nut). 

Lászlófalvi Velics Antal dr. 

skori szentélyek Palesztinában. (n.> 
Előbbeni cikkünkben említett ásatások leg-

fontosabb eredményei közé kell sorolnunk azoknak 
az ősrégi szentélyeknek felkutatását, a melyekben a 
Szentföld legrégibb lakói, a csiszoltkő-korszak barlang-
lakói mutatták be hódolatukat Istenüknek. 

Az ásatásokból tudjuk ugyanis, hogy mielőtt a 
Szentföldön vagy 3000 körül Kr. e. sémi törzsek letele-
pedtek volna, az ország bennszülött lakosságát 
ismeretlen eredetű nép képezte, melynek műveltsége 
a neolithikus korszakénak felel meg. E nép persze 
semmiféle írott emlékeket nem hagyott maga után. 
Szerszámai után Ítélve a már ismerte földművelést1; 
lakóhelyei a Szentföld mészkőhegyeiben oly gyakran 
előforduló barlangok voltak; itt kerültek elő azok a 
nagyszámú kőkések is, melyek egyes biblikusoknak 
kalandos föltevésekre adtak alkalmat.2 

Az ásatások nemcsak e szerény odúk belsejét 
tették megközelíthetőkké, hanem napfényre hozták 
e kezdetleges műveltségű troglodyták — barlang-
lakók — primitív kultuszhelyeit is. 

Azaz, pardon ! talán kelleténél többet találtunk 
mondani, illetve olyasmit állítottunk, a mi még bizo-
nyításra is szorul. A tényállás a következő. A gezeri 
teli (romhalmaz) legalsó kultuszrétegei egészen a 
természetalkotta szikláig érnek. A teli közepét egy 
völgy szeli át, melynek alapja vagy 670D-méternyi 
területen emberi építkezések legkisebb nyomait sem 
árulja el, e helyett azonban e területen 83 kőszer-
számokkal sziklába vájt, kisebb-nagyobb gödörszerű 
üreget találtak, melyek alakja kevés kivétellel henger-
alakú, átmérőjük olykor 1'8 métert is kitesz, mély-
ségük pedig 2*4—0'23 méter között ingadozik. A göd-
rökkel borított szikla alatt mintegy kilenc méter 
hosszú és vagy hat méter széles barlang terül el, 
mely tömérdek disznócsonlot rejtett sötét belsejében 
és két nyílással volt ellátva ; az egyik csatornaszerűen 
vezetett a barlangba és lejárat gyanánt szolgált, a 
másik a mennyezetet kéményszerűen kötötte össze a 
külvilággal.3 

Kérdés, mi volt e berendezés rendeltetése? 

1 Vincent, Canaan, p. 405. 
2 Ide tartozik Józsue állítólagos tibneh-i sírja, melyet 

V. Guérin 1864-ben fedezett föl. Abbé Richard 1870-ben e 
sírban kőkéseket talált s mivel a LXX Józsue 2442-nél meg-
jegyzi, hogy «Józsue fogta a kőkéseket, melyekkel körül-
metélte Izrael fiait, mikor a sivatagban uton voltak és 
8a|ivaaaxáp-ban helyezte el azokat», azt vélte hogy az általa 
fölfedezett és az 1871-ben Edinbourghban tartott tudományos 
kongresszuson bemutatott kőszerszámok a LXX-ban emiitett 
késekkel azonosak. Utóbb azonban kisült, hogy a sírban 
nemcsak kőkések, hanem más kőeszközök is voltak és hogy 
kőkéseket Palesztina egyéb helyein is találunk, mi miatt 
Richard fölfedezése Józsue könyvének történeti értékelése 
szempontjából értékét vesztette. V. ö. Vigoruonx, La Bible 
et les découvertes modernes en Palestine, en Égypte et en 
Assyrie. Paris, 1884. III, 206-219. Vincent, Canaan, p. 375 sq. 

3 Vincent, Canaan, pp. 92—102. 
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A gezeri romoknál egy nagyon fontos körülmény 
szolgál útbaigazítással a probléma megoldásánál. Az 
t. i., hogy e hely közvetlen közelében feküdt a ké-
sőbbi kana'nita lakosság bämäh-ja (kultuszhelye), a 
mi nagyon valószínűvé teszi azt a föltevést, hogy a 
kana'nita bevándorlást megelőző időkben is e hely-
nek alkalmasint kultuszhelynek kellett lennie. Azon-
kívül ilyen gödörszerű és szintén a neolithikus idők-
ben sziklákba vájt üregeket a tell-es-sáfí-i, gedeideh-i 
és a megiddo-i romok alján is találtak, a mi kizárja 
azt a föltevést, mintha e gödröknek nem vallásos 
jelentőségük lett volna. 

Macalister e gödrök megbeszélésénél Gedeon 
áldozatára hivatkozik, ki Birák 620 szerint az áldozat 
céljaira szánt gödölyét megfőzi és a levesből libatiót 
mulat be a sziklán. Sajnos, az idézett helyből nem 
világos, mit kell a szikla alatt értenünk, mert az 
esetleg oltár is lehetett ; azután meg a bibliai esemény 
sokkal messzebb áll a neolithikus időktől, mintsem 
hogy belőle a régen letűnt kor vallásos szokásaira 
következtetnünk lehetne. Annyi azonban valószínű, 
hogy a sziklába vájt üregek libatio céljaira szolgál-
tak és beléjük vizet, tejet vagy vért öntöttek. 

Biblikus szempontból figyelmet érdemel az a 
körülmény, hogy sem a föld felszinén, sem a kultusz-
hely alatt elterülő barlangban szoros értelemben vett 
bálványokat nem találtak. Itt-ott előkerültek ugyan 
részben a talaj mészkövéből faragott, részben agyag-
ból formált apró-cseprő figurák, melyeknek élénk 
képzelet mellett emberalakot lehetne tulajdonítani ; 
de alig hihető, hogy alkotóik célja az istenség emberi 
ábrázolása lett volna, a mint előkerültek bizonyos 
bizarr cserépplaketták is, melyek szemmelláthatólag 
emberi alakot ábrázolnak ugyan, de oly torzítások-
kal, hogy az ember önkéntelenül arra gondol, hogy 
e tárgyak művészi kezdetlegessége aligha önkéntelen, 
hanem inkább szándékos és hogy alkotójuk nem 
anthropomorph istenképeket, hanem valószínűleg 
symbolumszerü amuletteket akart előállítani1, sőt, 
úgy látszik, az istenség anthropomórphizálását szánt-
szándékkal kerülte. Technikus kifejezéssel élve, a 
neolithikus korszakbeli nép kultusza anikonikus, 
képnélküli volt. 

E fölfedezés theologikus és apologetikus hord-
ereje nagy. Tudvalevőleg a történeti pozitivizmus 
hivei a darwinista evolutionismus elméletét az emberi-
ség szellemi életének fejlődésére is alkalmazzák és 
egy, a priori konstruált schemával magyarázzák a 
zsidó monotheismus keletkezését is, mely Renan 
szerint a sivatag vallása volna s a nomád népek 
életviszonyainak felelne meg leginkább. 

A történettudomány ujabb fölfedezései, hál' Isten-
nek, betekintést engednek rég elmúlt korok, teljesen 
elfelejtett népek vallásos és kulturális viszonyaiba 
és megszabadítanak a históriai darwinizmus igájától, 

1 Vincent, Canaan, pp. 152—157. 

melynek varázsa oly sokáig fogva tartotta az emberi-
ség szellemét. Mainapság minden józanabb régész 
látja, hogy az evolucionisták schemája, mely a külön-
böző vallások eredetét és kialakulását volna hivatva 
megfejteni, egy fabatkát sem ér, mert ellenkezik az 
empirikus valósággal. 

S ezt nemcsak a palesztiniai ásatások bizonyít-
ják, hanem azok a gazdag archeológiai fölfedezések 
is, melyek színhelye Minős mythikusnak tartott biro-
da lma: Kréta szigete.1 Alig nyolc éve annak, hogy 
Arthur Evans Gnosos romhalmazába vágta ásóját és 
ma már feltárult szemeink előtt az a nagy és hatal-
mas kultura, mely kortársa volt a régi egyptomi 
műveltségnek és még az ú. n. mykenei kultúrát is 
megelőzte vagy ezer esztendővel. E romok történeti 
jelentőségének vázolását más időre tartogatjuk és 
jelen alkalommal a «Religio» tisztelt olvasóit csak 
arra az egy körülményre akarjuk figyelmesekké tenni, 
hogy Minős országában, ugyanakkor, mikor a kana'ni-
ták Palesztiniában letelepedtek, de végtelenül maga-
sabb kulturális viszonyok között, szintén anikonikus 
kultuszformák voltak divatban. 

Az istenség szoboralakban való ábrázolása nincs 
ugyan teljesen kizárva, de csaknem kizárólag egy 
nőnemű lényre szorítkozik, melyet Lagrange találóan 
«deésse aux serpents»-nak nevez, mert dereka, vállai 
és karjai köré kigyó tekerődzik.2 Hímnemű isten-
ségek ábrázolásának biztos nyomait fölfedezni eddig 
nem sikerült; a knossos-i palota romjainak falain, 

O < 1 kövein a kettős fejsze , görögül Àà(3puç jelvényé-
vel találkozunk. Innen van Minős palotájának görög 
neve: Labyrinthos.3 A kettős fejsze jelentését ugyan 
egykorú források hiján minden kétséget kizárólag nem 
i smer jük ; de tekintettel arra a körülményre, hogy 
a régi egyptomiak az «isten» szót — ntr, koptul 

VOUT£ — szintén fejszeszerű szerszámmal ^ fejezték ki 

hieroglyphikus Írásukban,4 nagyon valószínű, hogy a 
knossos-i kettős fejsze az istenség symboluma volt. 
E föltevésben megerősít minket a palota egyik kápolna-
szerű helyisége is — templomnak sehol sincs nyoma, 
az áldozatokat a palota tágas és kövezett udvarain 
mutatták be — melyben áldozati korsókon kívül 
egy pódiumszerű emelvényen két pár «cornu con-
secrationis»-t, vagyis két oldalt szarvszerű csúcsokban 
végződő alapot találtak, mely a kettős fejsze tartó-

jául szolgált.5^ [ j Azonkívül a sziget déli partján 

fekvő Hagia Triaga városa mellett egy szarkofagot 
találtak, melynek oldalait áldozati jelenetek rajzai 

1 Az erre vonatkozó irodalmat 1. Lagrange O. P., La 
Crète ancienne, Paris, 1908. 1—3. 

3 Lagrange i. m. 71—79 11. 
s Lagrange i. 111. 10., 20., 50., 54., 79. köv. 11. 
4 Budge, Egyptian Religion, London, 1899. 2. s a köv. 11. 
5 Lagrange, i. m. 54. t. 
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borítják. E képek központja a nyélen álló kettős 
fejsze, melyen galamb ül; előtte oltár áll, melyre 
egy női alak áldozati tárgyakat rak,1 úgy hogy a 
Xaßpus említett symbolikus értelme beigazolhatónak 
vehető. 

Tekintetbe véve már most azt az előrehaladott 
kulturát, melyről Minős palotájának minden zuga 
napnál fényesebb tanúságot tesz, a bálványok hiányát 
csak úgy magyarázhatjuk meg, hogy a sziget lakosai 
az istenség ábrázolásától szándékosan tartózkodtak2, 
úgy, a mint azt Palesztinia neolithikus őslakóinál 
találjuk. Tudjuk továbbá azt is, hogy a görög 
mythologia színpompás alakjai, melyekből a nyelvé-
szek nem is olyan régen ősrégi természetmythosokat 
akartak kihámozni, nem az áriái népek őshazájának 
közös szellemi örökéből erednek, hanem bizony 
kívülről — alighanem a sémi világból betolakodott 
jövevények, kik a mykenei kultura józan vallásos-
ságát és anikonikus kultuszát a hanyatlás lejtőjére 
juttatták. 

Igaz, hogy ezekről a dolgokról még mindig 
vajmi keveset tudunk. írott hagyományok hiányá-
ban különösen nehéz e régi népek isten-fogalmát 
meghatározni. De már a mostanáig ismert biztos 
adatok után ítélve mindinkább nyilvánvaló, hogy az 
evolutionisták vallástörténeti schemája teljesen hibás 
és hogy sok esetben ép ott, a hol a kultura ala-
csonyabb fokának megfelelően kevésbbé tiszta vallásos 
fogalmakat várnánk, nagy bámulatunkra sokkal 
józanabb vallásosságot találunk, mint egy rákövet-
kező történeti időszakban, melynek nagyobb anyagi 
jóléte és műveltségi foka mellett a vallásos eszmék 
megzavarodását s a vallásos élet hanyatlását kell 
konstatálnunk. 

E tüneményre klasszikus példa a kana'nita nép, 
mely Palesztina földjén a neolithikus korszak lakos-
ságát a Kr. e. III. ezredévben felváltotta. Erről leg-
közelebb. Kmoskó Mihdli/ dr. 

avházi Róma. Az egyház győzelme. Te Deum a pápa ajkain. 
Hány kislelkü ember esett csüggedésbe, mikor Francia-

Hág-
országban az üldözések legújabbikát megindulni látta. 
Minden arra mutatott 3—4 év előtt, hogy az egyház 
Franciaországban alapjaiban fog megrendülni, oly óriás 
csapást mért az istentelen állami hatalom az egyház 
alapkövére. És mi történt? 2—3 év alatt az egyház 
helyzete Franciaországban úgy alakult, hogy X. Pius 
pápa november 18-iki allocutiojában, melyet teljes köz-
vetetlenséggel olaszul intézett ezernyi francia zarándok-
hoz, Te Deum-ot hangoztatott az egyház győzelme, az 
egyház diadalmas helyzete fölött Franciaországban. Ez 
a november 18-iki pápai allocutio korszakos jelentő-
ségű X. Pius pápaságának és a francia egyház viszontag-
ságainak a történetében. Ime a nevezetes pápai allocutio: 

«Köszönöm önnek, bibornok úr, a gyengéd szetetet-
1 Lagrange, i. m. 61. köv. 
2 Dibelius, Die Lade Jahves. Güttingen, 1906. 104. 1. 

tői sugallt érzelmeket, a melyek kiséretében ön nekem 
honfiait, az én tisztelendő püspök-testvéreimet és ennek 
a francia zarándoklatnak hiveit bemutatta. 

Ön engem egész a lelkem mélyéig meghatott ; na-
gyon jól mondotta ön : Az Úristennek tetszik a fájdal-
makat és örömeket vegyíteni és a szenvedések Miserere-
jét az örvendező hála Te Deum-ja váltja fel. Ön meg-
ható s gyengéd módon beszélt fájdalmaimnak okáról 
és örvendezésem indítékairól. 

Fájdalom volt látni, mikép ragadják ki magukat 
anyjok kezéből a fiúk, kik hadat üzentek az egyház-
nak, kik kifosztják őt és nevetség tárgyává teszik, 
mialatt az anyai szeretet karjait tartja kitárva mind-
nyájuk üdvösségére. Szegény anya ! És szegény fiúk, 
kik szorosan ragaszkodnak ehhez az anyához és a kik 
vigasztalni igyekeznek öt nagy fájdalmaiban 1 

Hanemhát le kell borulni az isteni Gondviselés 
intézkedései előtt! És én sohasem fogok elég hálát ad-
hatni az Úrnak azért, hogy nekem azt a tanácsot su-
gallta, a melyet Franciaország püspökeinek kellett ad-
nom. Én nekik azt mondottam : Kövessetek engem a 
fájdalomban. És nekem a legnagyobb fájdalmat az 
okozta, hogy nem lehettem közöttetek, hogy veletek 
küzdjek és szenvedjek. 

Istenünk jóra fordította a rosszat. Ime a vigasz-
talás: Franciaország a jelen körülmények között annak 
bizonyult, a mi volt, az egyház idősb leányának, nem-
csak szóval, hanem tettekkel is, még pedig a leg-
fenségesebb tettekkel. 

Én azt mondtam a püspököknek : Mondjatok le 
palotáitokról, vonuljatok ki szemináriumotokból, ne fo-
gadjatok el méltóságtok és szabadságtok árául semmi-
féle anyagi segítséget azoktól, a kik titeket megrabol-
nak. Szálljatok szembe a nyomorúsággal; nézzétek, 
Krisztus is meztelen a kereszten, de már másnap fel-
támadásának diadalmában megdicsőül. Hozzátok sem 
lesz hűtlen a győzelem. 

És megérkezének a napok, a midőn a püspökök 
látták legkedvesebb fiaikat, a szentély gyengéd palán-
táit, kényszerítve elhagyni papnevelőiket, látták az 
istenszerető szerzetesnőket, a szegények irgalmas test-
véreit a nyomor menedékei elé kidobatva, látták az 
ifjúság nevelésével foglalkozó szerzetesrendeket kény-
szerítve hazájokat elhagyni s menedéket idegen, messze 
földön keresni, mert elfajult (dénaturée) anyjuk az 
apai házból kiűzte őket. 

Ekkor megjelent a Gondviselésnek a történelem-
ben nem hallott csodája. Az erkölcsi csoda. Nagy szó a 
pápa ajkain — a francia püspökök dicsőségére. Vala-
mennyi püspök mint egyetlen ember hallgatott a pápa 
szavára, mint magának az Istennek szavára. Az áldozó 
papok követték a pápát, melyet egyházaik angyalaitól 
kaptak. A hivek szakadatlanul jelentették pásztoraik-
nak : Számítsatok reánk, nektek nem lesznek ugyan 
királyi kényelmes palotáitok, de mi gondoskodni fo-
gunk számotokra menedékhelyről, a hol apostoli mun-
kától kifáradt fejeteket megpihentethetitek, de azért ti a 
szentély árnyékában nevelhettek szolgákat az Urnák. 
Nem lesznek segítségtekre szerzetes rendek, de egész tö-
mege a hűséges lelkeknek fogja azoknak buzgóságát 
helyettesíteni és a mi kezeink és a mi sziveink meg 
fogják nektek adni a szükséges támogatást arra, hogy a 
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ka tho l ikus anyaszentegyházat h a z á n k b a n Franc iaország-
ban fentar tsá tok. 

Ime ez az oka, a miér t én ha s írva Misereret kiál-
t o t t am f á j d a l m a m b a n , mos t az e l i smerésnek Te Deum-àt 
vagyok köteles hangoz ta tn i . Ugy van, ahányszo r csak 
Franc iaországra gondolok , a h á l a a d á s Te Deum-ja tör 
elő le lkemből . 

Nagy gyönyörűségem van tehát nekem a b b a n , 
hogy titeket itt egybegyűlve látlak, hogy megköszön jem 
nektek m i n d azt a jót , a mi t tet tetek, a mi t tesztek és 
a mit tenni fogtok Isten dicsőségére és hazá tok dicső-
ségére. 

A je len a l k a l o m m a l ismételni k í v á n o m előttetek 
szent Pál tan í tásá t a ko r in thus i akhoz : State in fide. Idéz-
zétek fel le lketekben keresztségtek hi tval lását és val l-
j á t o k meg hi te teket n e m c s a k szavakkal , h a n e m egész 
magaviseletetekkel . Stateáin fuie. Ellenségtek nem a lsz ik ; 
ha csalfaságaitól és hizelgéseitől meghagy já tok m a g a -
tokat fogni ; és ez az ellenség szakada t l anu l ó lá lkodik 
körülöt te tek. Tehá t ébren legyetek : Vigitate ! Fortiter 
ogite. Legyetek á l lha ta tosak a ha rcban , legszentebb joga i -
tok védelmében, melyeket Isten maga ruházot t rá tok, 
védelmére szabadság toknak , ennek az Istentől kapo t t 
d rága a d o m á n y n a k . 

É s azalat t m i n d e n t szeretetben tegyetek : Omnia 
vestra fiant in charitate. Szeressétek az embereket , mer t 
testvéreitek, ugyanazon mennye i A tyának gyermekei , 
k iket ugyanaz az isteni vér váltott meg s k ik u g y a n -
a r ra az örökségre h ivatot tak . 

Még h i te teknek ellenségeivel szemben is ez a szeretet, 
ez a jóságos j ó a k a r a t sugal l jon benne teke t s a k k o r sza-
vai tok és jó e l járás tok észrevétlenül fogja őket a hite-
t ekben való osztozásra rávezetni . 

Ime, ezeket a j á n l o m én nek tek , a ka tho l ikus 
F ranc iao r szágban élő szeretett f ia im. Bízzatok : az Úr 
veletek van a h a r c o k b a n és győzelmekben, a szenve-
désekben és v igasz ta lásokban . 

Mindenér t há la legyen ! Hála legyen a Gondvise-
lésnek, hála nek tek is, fiaim, k ik sz ivemnek a vigaszta-
lás legédesebb örömét hoz tá tok meg. 

Visszatérve hazá tokba , m o n d j á t o k meg a ti k a t h o -
l ikus honf i t á r sa i toknak , hogy a pápa t i teket csodál, 
hogy ő veletek van f á j d a l m a i t o k b a n és reméli, hogy ő 
veletek lesz a d iada lom betetőzésénél is. Mond já tok 
m e g nekik , hogy folytassák imá ika t a pápáér t , hogy a 
min t ő teszi ezt Franc iaországér t , Isten a d j o n neki se-
gítséget m á s nemzetek j avá ró l is gondoskodha tn i . 

Száll jon reátok az Ur á ldása . Száll jon le a p ü s p ö -
kökre, az én k o s z o r ú m r a és gyönyörűségemre : gyö-
nyörűsége im ők, mer t segítenek az egyház k o r m á n y á -
nak a viselésében, koszorúm ők, mer t ragyogó csil lagok 
az egyház égbol tozatán . 

Száll jon Isten á ldása az á ldozópapokra , hogy híveik-
nek m i n d i g m i n t á u l szolgál janak, forma gregis ex 
animo és az Úr hadserege inek mind ig jó vezérei legyenek. 

Száll jon Isten á ldása a szülőkre és gyermekeikre , 
a gazdagokra és szegényekre, hogy m i n d a n n y i n k szá-
m á r a ez az á ldás a legédesebb ö römek s a legbősége-
sebb kegyelmek forrásává vál jék». 1 

1 Lucon b ibornok re imsi érsek beszéde, me lyre a pápa 
beszéde válasz volt , szintén történeti nevezetességű nyi latkozat , a 
m e l y b e n fensőbbséges erővel vannak rendreutasí tva Franciaország 

Páris. Hivatalos polgári «keresztelések.» Tragi-komé-
diák. Coûtan t országos képviselő Joryböl , a hol egy-
úttal po lgármes ter , a vá rosházán a következő felhívást 
szögeztette k i : 

«Értesí t tet ik a lakosság, hogy a város i ha tóság a 
városházán , m i n d e n h ó n a p másod ik vasá rnap ján , reggel 
10 órától délig polgári keresztelések ( bap têmes civils) 
cél jából rendelkezésre fog állni. 

Bejelentéseket kell t e n n i a po lgármes ter i i r o d á b a n 
(secrétar ia t de la mair ie) , legalább négy nappa l az 
illető szer tar tás t megelőzőleg». 

Ehhez a fu rc sa polgármester i h i rdetéshez az «Uni-
vers» a következő megjegyzéseket f ű z t e : «Coûtant» kép-
viselő polgár tá rs anny i r a l i i jával van az érdekességnek, 
hogy m á r j o b b an nem is lehet. Kezdeményezése n e m 
kezd semmit , mer t a dolgot a nagy fo r rada lom m á r 
e lkopta t ta . Ha n é h á n y követőre ta lá lna is, törpe m a j -
molás m a r a d az egész. Egyébi rán t a do lognak van k o -
moly oldala is. Val lomás rejl ik b e n n e arról, hogy az 
ember i t á r sada lom szer tar tások, vallás, papság né lkü l 
ellenni n e m tud. A hol ez hiányzik, pót lásáró l s ietnek 
némelyek gondoskodn i . Igy t á m a d n a k azu tán új pon t i -
fexek, kiket részint a közszükség, részint sa já t h iu sá -
guk serkent — a szereplésre.1 

A tragi -komédiák sorából Clemenceau minisz ter -
elnök esetét eml í tem fél. Valaki levelet írt a «Francia 
Akadémiá» -nak , hogy Sa rdou helyébe Clemenceaut 
valassza be. A h a m i s levélíró célt ért . Országos neve t -
ség keletkezett . Most egyszerre Clemenceau még j o b b a n 
elvesztette a fejét és a rendőrséggel k o m o l y a n kerestet i 
a levél í ró j ának a gonosz személyét. Az «Ünivers» sze-
r int ( november 21.) a h í r c s a r n o k b a n a következő jelen-
tés látott napvilágot : «Hennion úr, a közbiz tonság igaz-
gatója megbízás t kapot t ku t a t á s r a az i ránt , hogy fel-
fedezze, ki í r ta a F r a n c i a A k a d é m i á n a k azt az ál leve-
let, a melyben Clemenceau úr jelöl tetet t az üresedésben 
levő egyik székre». 

A más ik t r ag i -komédia hőse abbé Hu t in , a ki 
szakítot t az egyházzal és csa t lakozva a s zabadkőműves 
k o r m á n y h o z , lelkészséget vállalt egy p á p a és p ü s p ö k 
nélkül a lakul t ú. n. cultuelle h i tközségben. Most meg-
tör tén t vele az a komoly eset, hogy sa já t édes a n y j a 
halá los ágyához ka tho l ikus papo t kellett h ívnia , mer t 
sa já t édes a n y j a nem aka r t fiának s z a b a d k ő m ű v e s 
va l l ásában meghaln i . Milyen lecke 1 Némely e m b e r 
nem t anu l t m e g soha tanuln i . —g—la. 

A p á p a i p l é b á n i a t ö r t é n e t e . Ir ta Kiss Is tván. Jrodc 
218 1. Oklevél tárral . Veszprém, 1908. Ára 3 kor . . 

A veszprémi egyházmegye tör ténetére vona tkozó 
m u n k á k száma i smét szaporodot t egy művel és ez 
Kiss Is tván veszprémi k a r k á p l á n n a k a föntebbi c imü 
müve . 

uralkodó államférfiai a miatt , hogy a nemzetek és fe jedelmek sorá-
ban, kik t isztelettel és ajándékokkal járultak a pápa elé, a «hivata-
los Franciaország» he lyén ürességet hagytak. Az új életre t á m a d t 
keresztény Franciaország töltötte ki az űrt. Milyen dicsőséggel , a 
pápa ajkairól hal lottuk imént. 

1 Angolországban druida papokként , Franciaországban «laicus 
papokként» óhajtanak a szabadkőművesek szerepelni . Nép, a me ly 
az i lyen szertartásokat elfogadja, megérett arra, hogy a népek haho-
tájában sütyedjen el. 
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P á p a v á r o s á n a k tör ténetéről s így közvetve a p lébá-
nia múl t j á ró l is meglehetős szép s z á m m a l és köztük 
derék m u n k a is jelent meg, de nem hiányzot t t e rmé-
szetesen az i rányza tos sem. S i rányzatosságuk mi elle-
n ü n k , ka tho l ikusok ellen fordul t . Ez az i rányza tosság 
kü lönösen egyes események — elhal lga tásában nyi lvá-
nul t . Kiss I. könyve e l sősorban ar ró l jó , hogy mos t 
m á r a tények, a tör téntek elhal lgatása úgy a hogy 
lehetetlen lesz. Különben e felől sem lehe tünk b iz tosak . 
Hogy csak P á p a mú l t j ábó l emlí tsek esetet. Az ellen-
re fo rmác ió «erőszakos puszt í tását» bőven emlegetik, de 
ar ró l , hogy a város r e fo rmá lásakor miképen űzték, ver-
ték ki a ka tho l ikus plébánost , miképen foglalták el a 
ka tho l ikusok m i n d e n ingó és ingat lan vagyonát , arról 
mélységesen hal lgatnak. (Pápa város egyetemes leírása 
c. műben . ) Holott ezt n e m c s a k valami hozzáférhetet len 
levéltárból, h a n e m aká r Bakonyvá r inak P á p á n meg-
jelent művéből is t u d h a t t á k volna. (A pápa i kath . g imn. 
tört . I. 49.) Azonban ez sem első, sem utolsó ilyen eset. 
De legalább, a k ik elolvassák azokat a könyveket is, 
melyek nem ha l lga tnak ott, a hol helyén van a beszéd, 
a hol a ha l lga tás szinte hazugság, t isztán lá t ják m a j d 
az érem más ik oldalát is. Kiss I. m i n t h a erre töreke-
dett vo lna . Nem vitatkozik, nem is cáfol, csak e lmond 
eseményt esemény u t án . 

A pápai p lébánia a XI. században keletkezhetet t . 
1225-ben m á r a pápa i főesperesről beszélnek okleveleink ; 
az első névszer int i smer t p lébános Pál volt, IV. Béla 
kirá ly «kedves káplánja» . 

A p lébán ia a Gara iak fö ldesurasága idején erősödik, 
a Szapolyayak idején szépen virágzik. Szapolyay J á n o s 
1510-ben «ex devot ione s ingular i erga in t emera t am Dei 
Genitr icem Virginem Mariam» szép mise-a lap í tványt is 
tesz (11. oki.). Az Enyingi T ö r ö k ö k u tán T h u r z ó Elek 
fö ldesurasága idején 1531-ben befogad ja a város a refor-
máció t . A p lébános ott hagy ja a város t , a zonban a 
ferencrendiek, h a b á r csak t i t okban , 1560-ig a vá rosban 
ta r tózkodtak . 1638-ban Csáky László betelepíti P á p á r a 
a pá losokat s'ezzel megindul az el lenreformáció, mely a plé-
b á n o s n a k 1659. t á j á n való visszamenésével s a ferenc-
rendiek 1677-ben való visszavezetésével végre is győze-
delmeskedet t . 1660-ban visszaszerezték t e m p l o m u k a t a 
protes tánsoktól . Szerzetesek vol tak az utolsók, a kik 
e lhagyták a város t s az elsők, a kik v isszamentek . 
1752-ben megszünte t ték P á p á n a p ro tes táns istentiszte-
letet s ezek a szomszéd községbe j á r t a k istentiszteletre. 
József császár tü re lmi rendelete engedte meg ú j ra a 
p ro tes táns kul tuszt . 

A ka tho l ikus val lás föllendítése Csákyn kívül az 
Es te rházyak , főként Miklós és Károly egri püspök 
érdeme. Az u tóbb i építtette a r emek és h a t a l m a s plé-
bán i a t emp lomot i s ; a város várossá tételében is óriási, 
de nagyon kevéssé mél tányol t é rdeme van. 

A p lébán ia 1400-ig a győri, 1776-ig esztergomi, 
ezóta pedig a veszprémi egyházmegyéhez tar toz ik . Ott . a 
bol Kiss I. az esztergomi főegyházmegyéhez való csatolást 
említi , egy henye s esetleg félreérthető kifejezést hasz -
nál. Azt í r ja Ugyanis, hogy «ezen kivevés csak a jog-
ha tóságra vonatkozot t , mer t területi leg a pápa i p lébánia 
1776-ig á l l andóan a győri egyházmegyéhez tar tozot t s 
okleveleink is említik.» Ez nem lehet más , min t a föld-
rajzi helyzet jelzése. Olyan fo rma ez, min t pl . a pozsony-

megyei Deáki , melyet minden oldalról az esztergomi 
egyházmegye plébániá i vesznek körü l , pedig a p a n n o n -
h a l m i főapát egyházi területéhez és o rd iná r ius j ogha tó -
sága alá tartozik. Az a IX. Bonifác-féle levél (Balics L. 
II/2. 8. Kissnél 17. 1.) is ezt m o n d j a : sub o m n i m o d a 
iur isdic t ione in Spir i tual ibus . 

A p lébánia vál tozatos külső tör téne tének érdekes 
e l m o n d á s a u t án a hitélettel foglalkozik. E n n e k kereté-
ben a céhekkel , m a j d pedig — s ezl kü lön k iemel jük — 
a m o d e r n ka tho l ikus egyesületi élettel, a pápa i ka th . 
i r á n y ú saj tóval , m i n t a hitélet korszerű megnyi lvánu lá -
saival és támaszaival is egyszersmind. 

Érdekes a pápa i helyi au tonomia i szervezet ra jza 
is. E n n e k egy nagy tanu lsága országos érdekességü is 
lehet , hogy t. i. a sokfejű — 100 tagból álló — a u t o n o -
in ikus testület nehezen ko rmányozha tó . Fel is van füg-
gesztve, ú j j á szervezése és ú j a lapon való helyreáll í tása 
pedig nyolc év óta szinte ér thetet lenül — egyre késik . 

Az iskolaügynél csak azt eml í t jük meg, hogy Kiss I. 
egy jegyzetben r á m u t a t a r ra , hogy hogyan te remt ik a 
r e fo rmá tusok főiskoláikat . 1531-ben beü lnek a k a t h o -
l ikusok i sko lá jába s egyszerre főiskolává léptetik elő, 
azon a r g u m e n t u m n á l fogva, hogy két h a r a n g o n ez a 
fölírás van : «Scholae r e fo rmatae Papensis», Zoványi 
Jenőnek a «Századok» legutóbbi füzetében (1908. nov. 
811. 1.) megje lent cikke még i n k á b b megerősí t b e n ü n -
ket abbel i vé l eményünkben , hogy a p ro tes t áns fő iskolák 
kora i évszámaiban hellyel-közzel, így P á p á n is kétsé-
gesked jünk . 

A t emplomok, j á m b o r a lap í tványok, t emetők c. 
fejezet u tán az i smer t p lébánosoka t s k á p l á n o k a t sorol ja 
föl. Közülük csak Acsády Á d á m későbbi veszprémi 
püspökö t s kancel lár t , a pápa i pá los templom építőjét , 
eml í t jük . 

A szép i l lusztrál t m u n k á h o z függelékül Oklevél tár 
j á ru l , mely gazdag ku l tú r tö r téne t i vonása iva l emeli a 
derék mű értékét. Az a n é h á n y kisebb, i n k á b b szerke-
zetbeli h iba, melyet a könyvben t a lá l tunk , n e m ron t j a 
a könyv értékét. Horn ig püspök ú r a szépen kiáll í tott 
könyv közrebocsá tásával derék m u n k a megjelenését 
tette lehetővé. Takács Gedeon. 

* 

M e y e r : Der gegenwärt ige S tand der En tw ick lungs -
lehre. Bonn. 1908. 112 lap. 

Magánér tesülésből t u d o m , hogy a jelen dolgozat 
m a g á n t a n á r i képes i tő - i ra tnak készült egy német egyetem 
bölcseleti k a r a számára , de el nem fogadták . Lehet, hogy 
valaki a kérdéses k a r t aná ra i közül részben a maga 
b í rá la tá t lát ta b e n n e s így a v i sszautas í tásnak ta lán 
személyes há t t e re is volt . De elvégre, h a kevés jóaka ra t -
tal a dolgozatot el is lehetett volna fogadni , gondo lom, 
rossz a k a r a t né lkül is ér teni lehet a visszautasí tás t . 

Bármennyi re becsü l jem is ezt a t a n u l m á n y t , 
anny i bizonyos, hogy a szerzőben csak szorga lmas 
és világosfejü gyűj tő t lá tok, a ki nagy olvasot tsága 
révén k i tűnően összeszedte mindazt , a mi t ka tho l ikus 
szempontbó l a szóban forgó kérdésre nézve Hertl ing, 
Bumül le r s mások , de legkivált W a s m a n n ír tak. A ki 
eléggé j á r t a s az idevágó i r oda lomban , úgy olvassa ezt 
a m u n k á t , m i n t va lami ügyes kézből szá rmazó és gon-
dosan megir t repe t i to r iumot , a me lyben egyik r emin i s -
cent ia a m á s i k u t án üti meg fülét. 
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A mi egyetemünk magántanári szabályzata is több 
eredetiséget kíván a magántanári képesítő iratoktól és 
azt sem igen istápolja, hogy valaki ilyen tágkörű tár-
gyat ilyen szűk keretek közé szorítson. A szerző sokkal 
okosabban tette volna, ha pl. egyetlen oldalát szélesí-
tette volna ki ennek a szinte végtelen kérdésnek, de 
azt aztán teljes tudományos készültséggel alapozta volna 
meg. A katholikusoknak is kitűnő szolgálatot tett volna, 
ha pl. a Friedenthal-féle vér-reakciós bizonyítékot ipar-
kodott volna az eddigi kutatás eredményei szerint apró-
lékosan megvilágítani s hatálytalanná tenni. 

De ha a tanulmányt mint magántanári képesítő iratot 
gyöngének találom is : azt kész örömmel elismerem, 
hogy haladottak számára igen jó repetitorium, kezdők szá-
mára pedig igen jó bevezető a fejlődés elmélet jelen állá-
sába. A szerző két aránytalan részben bemutatja a fejlődés-
elméletet természettudományos és metafizikai oldaláról. 
Kellő bevezetés után megismeteti Fleischmannak elutasító 
álláspontját a fejlődéselmélettel szemben és Wasmann-
nak újfajta szelekció-elméletét, a melynek középpontjá-
ban a Germinal-szelekció áll, de a melyet ő túlhalmoz 
még Personal-, Histonal- és Cormal-szelekcióval. A szerző 
mindkét álláspontot visszautasítja és aztán kifejti a 
Wasmann-féle evolúció-elméletet, a melytől — mint 
észrevettem — csak egyetlen pontra enged meg magá-
nak eltérést, a mennyiben Wasmannak egy «valószínű» 
kifejezését «bizonyos»-ra változtatja. Ezt az elméletet 
aztán a jórészt Wasmann-nál is megtalálható érvekkel 
támogatja. A majom-elmélet tekintetében visszautasítja 
úgy a direkt, mint az indirekt leszármazást és itt lát-
hatólag Bumüllert követi. Végül a Haeckel-fele naturalisz-
tikus monizmus cáfolatában főleg Hertling oldalán küzd, 
a kinek — mint hallom — tanítványa. 

A ki hamarosan akar némileg tájékozódni ebben 
az annyira feszegetett kérdésben és olyan vezetőt keres, 
a ki eléggé jártas az idevágó irodalomban, nyugodtan 
veheti Meyer müvét kezébe. Zubriczky Aladár dr. 

* 

Lelki tükör. Főleg a gyónó ifjúság számára. Ne-
gyedik kiadás, 55-ik ezer példány, egész vászonba kötve 
96 oldal terjedelemben, szép képekkel díszítve 40 fillér. 

X. Pius pápa fölhívta a világ katholikus hiveinek 
figyelmét a gyakori szent gyónásra és áldozásra ; a föld-
kerekség katholikusainak ezrei lelki örömmel hallgatnak 
a kegyesen hivó szóra: a népek és nemzetek fiai mind 
többen és többen járulnak az élet forrásához, boldogitá-
sához. (Lásd a metzi, a londoni eucharisztikus kongresz-
szus jegyzőkönyveit.) 

Az ifjúság is megmozdult; hazánkban is történik 
valami. Lelkes, szép cikkek, dolgozatok, füzetek, köny-
vek jelennek meg erről a mai napon legnagyobb és leg-
szükségesebb kérdésről. 

Talán nincsen könyv, mely jobban szolgálná X. Pius 
pápa óhaját, mint a fönt jelzett kedves, értékes kis 
könyvecske. Merjük mondani, hogy a mely ifjúnak e 
kezébe kerül : az megszereti a gyakori gyónást és áldo-
zást. Pedig ifjaink, sajnos, még mindig idegenkednek 
tőle. De ennek oka nagyrészt az, hogy nem tudnak 
okosan, helyesen gyónni. E könyvecske megtanítja 
őkel erre. 

A legnehezebb kérdéseket könnyen, szépen és vonzó 

nyelven, modorban tárgyalja e könyvecske szerkesztőjet. 
Alig néhány éves a könyvecske és már az 55-ik 
ezer fogy belőle : látszik, hogy nagy szükség volt rá s 
hogy valóban jó, hasznos. 

És ha eddig jó volt, most még jobb a könyvecske. 
Több új, szép képecske díszíti, több új vonzó ima-
szöveg került még bele, célszerűbb a beosztása, szebb 
a nyomása. 

Különösen hasznosak a könyvecske lapjain a Hasznos 
tudnivalók az egyes parancsok után, melyekben meg-
találjuk a legfontosabb és legaprólékosabb kérdésekre a 
világos feleletet és pedig mindenkor az egyház legtisz-
tább szellemében. Valóságos kis morális e könyvecske, 
mely a lélek és lelkiismeret sok-sok kényes kérdésében 
megadja a könnyű, egyszerű, eligazító feleletet. E köny-
vecske maga elég az ifjúságnak a legszükségesebb lelki 
vezetésre és szükségletére. Az ifjúság Vade mecum-a e 
könyvecske, melyet minden tanulónak föltétlenül meg 
kell szereznie, főleg minden kongregánistának. Mégis 
azok buzgólkodjanak e könyvecske terjesztésében, a kik 
őszintén akarják az ifjúság között terjeszteni a gyakori 
szent gyónást és szent áldozást ; ezt pedig minden hit-
oktatónak, gyóntatónak, intézeti elöljárónak tennie szent 
kötelessége. Ma és mindenkor a jó gyónáson fordul 
meg a földi boldogság kérdése : a ki tud jól gyónni, 
a ki gyakran áldozik : annak földi élete boldog, az 
megnyugszik még a csapások között is és felülemel-
kedik a nehéz, szomorú életen. 

Melegen ajánljuk ezen értékes, kedves, szükséges 
hasznos, boldogító könyvet. A karácsonyfa tegszebb 
dísze; a szülők, nevelők, hitoktatók legértékesebb aján-
déka legyen a Lelki tükör! Vargha Dámján dr. 

* 

Ö. G. Az új Sy l l abus . (A «Budapesti Szemle» 
októberi füzetében.) 

VIII. Miután a mi kedves írónk netto 16 oldalon 
kisimfelte magát s az ördögnél is feketébbnek mutatta 
be a katholicizmust, tudatlannak X. Piust, ki «soha 
Olaszország határán túl nem járt, a scholastikán túl 
más philosophiát és theologiát nem ismer», végre, végre 
elérkezik a tételhez s azt írja : ezek után az új Syllabus 
tartalmával hamarosan végezhetünk. 

Valóban hamarosan végez vele és fölemlítvén a három 
fővádat, hogy a modernisták agnosticusok, immanentis-
ták és evolucionisták, röviden összegzi tanaikat és — 
mind igen helyeseknek találja őket. Teljes helyeslése 
mellett elmondja, hogy a modernizmus «nem tartja föl-
ismerhetőnek Istent és a kinyilatkoztatást», hogy «a lélek-
nek veleszületett a vallási érzése, a mely szinte kebelében 
látja Istent», hogy «a hilcikkely, a dogma nem lehet 
objektív valóság, mert az ember lelkében formálódik 
ki», hogy «a hitágazat csak jelkép», hogy «csak jel-
képek a szentségek is», hogy az egyház «a kollektív 
vallási öntudatnak productuma», hogy «nevetséges egy-
séges világnézetről beszélni, a mely alatt a római katho-
likust kellene értenünk» s így tovább s így tovább ; 
ezek a modernista tanok mind tetszenek neki, mert 
hogy csak ezeket vallva békülhet ki a katholicizmus a 
modern korszellemmel, vagyis csak akkor, ha mindent 
levet magáról, a mi rajta isteni. Egy szóval azt úgy 
fejezi ki, hogy «az egyház mindent föladhat, a mi nem 
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vág lényegébe». Tehát Ö. G. szerint a fönnebbi tételek 
mind nein vágnak az egyház lényegébe ; ezért mind 
vallhatja őket. 

Csak egyet elfelejt megmondani, hogy tehát mi vág 
tulajdonkép a kereszténység lényegébe ? Mert ha a föl-
sorolt modern filozófiai tanokat elfogadjuk, azok ugyanis 
filozófiai nézetek, a kereszténységből nem marad semmi, 
épen semmi. Legföljebb kapjuk mondjuk Herbert Spen-
cer agnosticizmusát részletezve, azzal helyettesítjük a 
kereszténységet, de a kereszténység maga elpárolgott. 
Ebben állna az a hires kibékülés? 

Ezután fölsorolja a modernisták reformtörekvéseit a 
nemzeti nyelvről az istenitiszteletben, a papi nőtlenségről, 
a papnevelők reformjáról, a Mária-kultusz (ezt sokszor 
emlegeti), a szentek és ereklyék tiszteletének reformjáról, 
mely «reformok nélkül — úgy mond — hovatovább 
spanyol-olasz keresztény szektává fog lealacsonyodni 
a katholicizmus» ; azután a központi egyházi kormány-
zat decentralizációjáról, az Index reformjáról, az egy-
háznak a politikától való óvakodásáról, tehát mind 
oly dolgokról, melyekre nézve, ha javításra szorulnak, 
nem volt szükség a modernistákra, de még kevésbbé 
az alapul szolgáló s fönt említett kereszténység ellenes 
tanaikra, miután ilyen reformokról, modernisták nélkül 
is, mindig tud gondoskodni az egyház, mint gondos-
kodtak nagy reformátorai, egy Borromei Károly, egy 
Páli Vince stb. Majd ezek fölsorolása után nagyképüleg 
kivágja, mint valami borzasztó cselekedetet: ime ezeket 
a törekvéseket kárhoztatja az új Syllabus ! (Nem a Syl-
labus, hanem a «Pascendi»-enciklika.) 

Mellékesen megjegyezem, hogy én magam is na-
gyon szeretem a reformereket, a kik jobbra, nemesebbre, 
igazabbra törekszenek, de csak egy teltétel alatt : ha a 
reformot mindig először magukon kezdik. Farizeus do-
lognak tartom ellenben, ha valaki a reformokat csak 
papiroson és mindig csak másokon akarja próbálni. 
Igaz-e ez, tisztelt Ö. G. ? írjon erről is egyszer s ha mái-
mindenkit megítélt és elitélt, szóval «leleplezett», beszélje 
el egyszer az önmagán végzett reformokat is, hogy hogy 
megyen az? Ez bizonyára, az ön példáján bemutatva, leg-
alább úgy gondolom, nem kevésbé tanulságos lesz — 
Gyulai Pál előtt. 

No de ez talán nagyon a «lényegbe» vágó követe-
lés volna, azért tekintsünk el most tőle s álljunk meg 
egy pillanatra a fölsorolt syllabusi «tartalom» mellett. 

Az új eretnekséget modernizmusnak szokás nevezni. 
Az elnevezés nem találó, a laikus világ előtt pedig 
szinte idegenszerű, ha azt hallja, hogy a pápa kárhoz-
tatta a modernizmust ; mivel azon a saját fölfogása szerint 
nem tud egyebet érteni, mint modernséget, modern 
kulturát, tudományt, modern kort, vagy egyszerűen az 
egyházi életnek a modern idők által követelt javítását, 
fejlesztését. 

Mint az előbb bemutatott tartalma mutatja, tévedés 
volna így fogni föl a «modernizmust». A mit a pápa 
kárhoztat, az szorosan a katholicizmuson belől ujabb 
időben lábrakapott irány, mely a bibliai, a dogmatikai 
és egyházfegyelmi téren mozog s a keresztény vallást 
egész jellegéből kivetkőztetve a Kant-féle filozófia alap-
ján mint filozófiai szisztémát akarja rekonstruálni. Erről 
szól a pápai irat, tehát az se az úgynevezett kulturát és 
tudományt, se az egyháznak az államhoz való viszonyát 

nem érinti ; hanem szorosan a krisztusi letéteményt 
a «pasce oves» értelmében óvja a maguk között a katho-
likusok között felmerült ujabb tévedések ellen. Hiszen 
egyenesen mondja a Decretum bevezetésében, hogy: 
«de disciplinis sacris, de Sacra Scriptum interpretanda, 
de fidei praecipuis mysteriis» és «de catholicis scripto-
ribus» nyilatkozik. 

Láttuk előbb, hogy micsoda kérdések azok ; első 
felük dogmatikai, a másik egyházfegyelmi: ezek össze-
foglalalát nevezik igazán nem találóan «modernizmus-
nak», mivel, mint látszik, ez a név a jelen esetben vagy 
sokat, vagy keveset, úgy szólván semmit sem mond s 
csak azt nem jelöli meg, a mit alatta tulajdonképen 
érteni kell. 

Okos ember azonban nem akad fönn a néven, 
hanem keresi a herezis tartalmát, az a tartalom pedig 
olyan, hogy az embernek Ö. G.-nek kell lennie, hogy 
ne lássa be, hogy a pápa itt igazán a saját illetékes 
területén mozog. Mert ha még ezekben a kérdésekben 
sem volna illetékes Ítélkezni, hát akkor tulajdonképen 
mi volna a feladata? 

Ha a «modern» alatt ujat értünk, akkor a katho-
likus fejlődés szempontjából tulajdonképen a bemuta-
tott első rész volna új, a mennyiben egész terjedelmé-
ben most az utóbbi években igyekeztek azt először 
némely katholikus irók a katholicizmusba bevinni ; 
különben az is régibb, a mennyiben Schleiermacher 
óta a protestáns theologusok között nagyon is otthonos. 
A másik, a reformtörekvésekről szóló rész pedig teljesen 
nem modern, vagyis nem új ; minden században fel 
szoktak azok a kérdések merülni. Valami új színezetük 
csak az előző dogmatikai résszel való kapcsolatuk foly-
tán van ; a mennyiben az új, ezek a reformtörekvések 
is új indokolással lépnek elő. S ezt a kapcsolatot nem 
szabad szem elől téveszteni, ha a pápa kárhoztató nyi-
latkozatát komolyan akarjuk méltatni. 

Mert félreértve, épen ezek a reformtörekvések tették 
szélesebb körökben rokonszenvesekké a modernistákat. 
Hogyan kárhoztathatja a pápa — mondják — ha valaki 
az egyházi életben javítást akar? Nem csúszhatik be 
pl. a Mária-kultuszba, a szentek és ereklyék tiszteletébe 
s más egyébbe valami tévedés vagy legalább is túlzás ? — 
kérdezték. Igenis becsúszhatik s a pápa a modernis-
tákban mégis kárhoztatja az ilyen hasznosaknak látszó 
törekvéseket is. Először, mert azon az alapon, melyen 
a modernisták állanak, ezek a reformok egészen mást 
jelentenek ; másodszor, mert eretnek gondolkozású ember 
nincs hivatva reformálni az egyházi életet. Vájjon kár-
hoztatta-e az egyház Borromei Károly vagy Páli Vince 
reformtörekvéseit? Hogy hasonlattal éljek, vájjon miért 
nem bizza a magyar állam társadalmunk megrefor-
málását a Jakabokra? Szépen nézne ki az állani ügye, 
lia mindenkinek joga volna reformálni, a hogy ő 
látja jónak. 

Az egyházban szüntelen folyik a megújhodás s a 
kinek szemei vannak, láthatja, mekkora a különbség 
pl. a hetvenes évek és a mai idő magyar katholiciz-
musa között. 

Különben a dologhoz értő és komolyan gondolkozó 
katholikusnak azt hiszem elég a modernizmus fönnebbi 
tartalmát bemutatni, hogy lássa, kiket dicsér Ö. G. s 
miért illeti szemrehányással a pápát ? 
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Természettudományi levetek. (xxiv.) 

Kedves Barátom ! Az anatómiai összehasonlítás 
az ember és a majom teste között tehát már is nem 
mutat ja azt a «döntő» eredményt, mellyel Gorka 
földicsekedetl. Az ember és az emberszabású majmok 
szervezete — mint állította — lényegében tehát nem 
ugyanaz. A lényegbeli azonosság helyett csupán szer-
vezeti hasonlóságról kell beszélnünk ; de ez aztán 
már igazán nem annyit jelent, mint hogy az ember 
teste az állatéhoz rokoni értelemben kapcsolódik. Az 
anatómiai összehasonlítás csupán annyit bizonyít, 
hogy a gerincesek országa testileg egg tipus szerint 
van alkotva, vagy a mint Ranke az emberről szóló 
klasszikus művében kifejezi : «Das Gesetz der Orga-
nisation des menschlichen Körpers das Grundgesetz 
aller animalen Organisation umfasst und dasselbe zur 
höchsten Darstellung bringt». (Der Mensch. I. 420. 1.) 
Az ugyanazon földi viszonyok között élő, az ugyan-
azon természettörvényeknek alávetett állati világnak 
nagy alkotási terve és e tervnek az egysége nyilat-
kozik meg ebben a hasonlóságban, a nélkül, hogy az 
embernek állatból való kifejlődését követelné. Erre 
még majd esetleg visszatérünk. 

Most a könnyebb áttekinthetőség miatt röviden 
sorba vesszük Gorka többi döntő bizonyítékait és 
pedig először a sorban következő fejlődéstani érvet. 

Kétszer is ismétli, tehát okvetlen rendkívül bizo-
nyító erejűnek ta r t ja ; pedig egy kis filozófiai képzett-
séggel a saját állításán maga is észrevehetné, hogy 
bizonyító ereje «gerincsorvadásban» szenved. Állítsuk 
csak egymásmellé a két adatát. Az egyik ez: «Minden 
állat, az embert sem véve ki, egyazon módon szerve-
zett sejtből, az ügynevezett petesejtből veszi eredetét, 
mely lényeges jegyekben az egész állatvilágban hasonló 
egymáshoz és velejében teljesen megegyezik az állat-
világ legalsóbb rendű lényeivel, a véglényekkel». (64.1.) 

E szerint a petesejtek egyfelől ugyanazon módon 
vannak szervezve, másfelől lényeges jegyekben az 
egész állatvilágban hasonlók egymáshoz. Úgy tetszik 
nekem, mintha nem értené, mit nevezünk valamely 
dolgon lényeges jegynek ; mivel első mondatában azt 
mondja, hogy valamenyi petesejt a lényeges jegyekben 
csak hasonló, míg a másik mondatban többet mond, 
hogy minden petesejt velejében teljesen megegyezik, 
tehát egyenlő a véglényekkel. Ez nem jelentbet egyebet, 
mint hogy minden petesejt, akármi is fejlődjék később 
belőle, velejében azonos. 

Ehhez kiegészitésképen járul másik fejlődéstani 
állítása, hogy «az ember és emberszabású majmok 
között az embrio-korban a megegyezés valóban meg-
lepő. A fejlődés későbbi szakán, körülbelül az első 
tejzápfogak kibúvása idején, a viszony megváltozik 
és a hasonlóság eltűnik». (50. 1.) 

Már most, ha a két állítást összefoglaljuk, követ-
kezik, hogy a petesejtek alapjukban az egész állat-
világban egyenlők (a lényeges jegyekben, a velejében 

való megegyezés csak ezt jelentheti) s hogy az ember 
és az emberszabású majmok között az első időben, 
az embrio-korban, ez a megegyezés nemcsak hogy 
tényleg megvan, hanem hogy egyenesen meglepő. 
De . . . de — úgymond — a fejlődés későbbi szakán 
a hasonlóság eltűnik, vagyis az egyik embrióból 
majomft, a másikból emberft kezd jelentkezni. Mérle-
geljük egy kissé ezeket az állításokat. 

A petesejtek egyezését miért hangsúlyozza ? Bizo-
nyára nem más célból, mint hogy kimutassa, mint 
más helyen mondja, hogy: az ember törzsfája ugyan-
onnan fakad, a honnan az egész állatvilágé. (68. 1.) 
Vagyis bogv az ember állati eredés. Azonban maga 
is kénytelen megállapítani, bár nem veszi észre, hogy 
a petesejtek azonossága s erre az azonosságra ala-
pított «döntő» érve gerincsorvadásban szenved, hogy 
ez egy légből kapott, csupán külső látszatra bazirozott 
állítás és pedig a miatt, mivel, a mint tovább kény-
telen bevallani, a fejlődés későbbi szakán a hason-
lóság eltűnik. 

Ha a fejlődés későbbi szakán a hasonlóság el-
tűnik, akkor az a hasonlóság az embriók között a 
kezdő korban, az embrió-korban is tulajdonkép csak 
külsőleg volt meg; mert különben később nem jöhe-
tett volna elő az egyik embrióból majomíi, a másikból 
emberft. Ha pedig csak külső volt az a hasonlatosság 
az embriók között, akkor maguk a petesejtek lényeges 
jegyeikben, velejükben nem azonosak; a mikroszkóp 
csak külső hasonlóságokról tanúskodik. Ha pedig 
lényeges jegyeik mások, akkor természetesen a majom 
petesejtje is lényegesen más, mint az emberi petesejt. 
Vagyis más szóval megdől az egész evolucionista 
következtetés, hogy t. i. az ember törzsfája ugyan-
onnan fakad, a honnan az egész állatvilágé, vagyis 
az ember nem származhatik az állattól, a mint az 
emberi petesejtből soha majom és a majom pete-
sejtjéből soha ember nem származik. Az egészben 
tehát csak annyi az igaz, hogy egyik is másik is 
petesejtből ered, de mindegyik sui generis másféle 
sejtből. 

A fejlődéstani tényekre alkalmazott oksági elv 
föltétlenül ezt követeli; a miből látjuk, hogy az a 
mikroszkóp ugyan nem csal, midőn a peték külső 
hasonlóságáról tanúskodik, hiszen jól végzi azt a 
szolgálatot, a mit teljesíteni van hivatva; de nem 
mutatja be a sejt lényegét, nem azt a potentiális 
organizmust, melynek erői és alapterve abban a sejt-
ben lappanganak. «Csak a növény, az állat és az ember 
sejtjére gondolok — írta itt a «Religióban» Trikál dr. 
a biológiai világnézetről elmélkedve — ezekre az 
egyszerű protoplazma organizmusokra, melyek quan-
titative egyformák, de qualitative egy egész világ 
különbözősége fekszik közöttük. Ki látja azokat a 
belső erőket, a melyek az egyiket növénnyé, a másikat 
állattá, a harmadikat emberré fejlesztik ki? Pedig 
ott vannak». 

Ugyanígy beszél Ranke, a természettudós. «Es 
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steht fest, dass die Eier der Säugethiere nicht n u r 
untereinander, sondern auch dem mütterlichen Keime 
des Menschen sehr ähnlich sind. Aber eine vollkom-
mene Gleichheit existiert nicht. Je weiter wir unsere 
Sinne schärfen, desto deutlicher treten uns diese 
Differenzen entgegen. Die Eier des Menschen, der 
Kuh, des Hundes, Schweines, Kaninchens, der Katze, 
Ratte, Maus und des Maulwurfes lassen nach den 
sorgfältigsten Messungen und Zeichnungen Bischoffs 
bei derselben 400 maligen Vergrösserung sowohl in 
ihrer Grösse, als in der Dicke der durchsichtigen Zone, 
namentlich in der Zusammensetzung des Dotters, in 
seinen Körnern, Körnchen und Bläschen, nicht un-
bedeutende Unterschiede wahrnehmen, m welchen sich 
auch morphologisch die physiologisch feststehende 
Thatsache ausspricht, dass die Eier der verschiede-
nen Thierarten spezifisch verschieden sind.» (Der 
Mensch, I. 69.1.) 

Gorka mindezt elhallgatja, a mi egyértékű a 
pártoskodással. 

Ilyen az ember állati származása mellett felhozott 
fejlődéstani «döntő» érv értéke. Az evolucionisták 
nem tévednek a sejtek megfigyelésében, valóban a 
külső hasonlóság közlük megvan ; de tévednek a 
megfigyelt tények mérlegelésében és a belőlük vo-
nandó következtetések megállapításában. 

Az állati embriók létük első idejében valóban 
hasonlítanak egymáshoz, a mint az a parányi szer-
vezeteknél alig is lehet máskép ; de a hasonlóság 
még korántsem egyenlőség. Hogy az embriók, a sej-
tek, már létök első stádiumában is, szembetűnő 
hasonlóságuk dacára, lényegesen különböző valamik, 
elég világosan mutatja az a körülmény, mely szerint 
a majom embriójából mindig csak majom, az ember 
embriójából mindig csak ember fejlődik. Ha az álta-
lános vonásokban vett hasonlóságnál több, mondjuk 
valóságos azonosság léteznék valamennyi sejt között, 
amennyiben t. i. a sejtek mind egyképen, egymástól 
bármennyire különböző állatok sejtjei legyenek is, 
csak az állatvilág egykori törzsalakját képviselnék, 
akkor nem lehet érteni azt a tényt, hogy az alsóbb 
szervezetek sejtjei miért nem fejlődnek valaha nem-
zőik faja fölé és a felsőbb állatok sejtjei miért nem 
életképesek nemzőik faján alul? Miért nem állapod-
hatik meg fejlődésében az emberi sejt a majom fokán '? 
Pedig ha a Ilaeckel-féle, Gorka által is han-
goztatott biogenetikus törvény a valóságtól van ellesve, 
hogy t. i. az állati individuum csak ismétlése a sok 
fejlődési fokozaton átment östörzs valamennyi alak-
jának, ha maga az ember is csak ilyen fejlődés volna, 
akkor annak meg lehetne, sőt meg is kellene tör-
ténnie. 

Némely természettudós egyoldalúsága ime ezen 
a példán is szembetűnik. A megfigyelt tények kül-
sejénél rekednek meg s a behatóbb kutatásról, nyo-
mozásról megfeledkeznek, ami aztán helytelen kö-
vetkeztetésekre vezet. Dudek. 

R. B u d a p e s t . A «Religio» 1841-ben keletkezett. Szer J"e 
kesztői voltak : Szaniszló Ferenc, Somogyi Károly, Danielik 
János, Zalka János, Palásthy Pál, Pollák János, Cselka Nándor, 
Hornig Károly báró, Rreznay Réla és a mostani. A jövő év-
ben a 68-ik évfolyamába lép Mindig ilyen nagyságú formátum-
ban jelent meg s ilyen két hasábos volt, mint most. Somogyi 
és Danielik a 40-es és 50-es válságos években nagy értékű 
jegyzetekkel szokták volt kisérni a cikkeket; Palásthy alatt 
gondolom a legvirágzóbb volt a szerkesztő híres egyház-
politikai cikkei miatt, az Eötvös-Deák érában ; Cselka alatt 
egyedül vívta keserves harcait a vatikáni zsinat érdekében. 
Igen érdemes múltja van ennek a folyóiratnak, egyebekben 
szegénynek maradt a mai napig. Nagyszabású Maecenása, a ki 
anyagi alapjait lerakta volna, nem akadt. Pedig azóta 
mennyi pénz úszott el, hány nagy birtok ment tönkre, a 
miből se égieknek, se földieknek haszna nem volt. Nálunk 
a jómód ilyen irányban nem produktív. 

D. Pa lonca . A kegyúri jogra vonatkozó magyar iro-
dalom főbb müyei : Mihalövits Ede dr., A kegyúri jog, különös 
tekintettel hazánkra. Nyitra 1897 (és a Jogtud. Közi. 1897. évi 
9. és köv. számai) ; Kollányi F. A magánkegyuri jóg hazánk-
ban a középkorban, Budapest 1906. ; Fraknói V., A m. kir. 
kegyúri jog I—II. kőt., Budapest 1894; Timon Akos dr : A leg-
főbb kegyúri jog, 1889, U.a. Városi kegyuraság Magyarországon, 
1889, U. a. A kath. egyház birtokjoga, 1882. Toldy L„ Adalék 
a m. kir. városok kegyúri jogához, 1897 ; Barta Béla, A legf. 
kegyúri jog és a magasabb kath. egyli. javadalmak betöltése, 
1897; Hódossy Imre és Hoffmann Pál Kegyúri jog és telek-
könyvi intézményünk. Jogtud. Hetilap 1867. és 107. 121. és 
129. 1.; Túri Béla, A főkegyúri jóg, Budapest 1907; Boncz F. 
A vallás körüli felségjogok; Rajner L., A püspöki székek 
betöltésének története Esztergom 1901 ; Dedek Crescens 
A magyar főpap-nevezések történelmének vázlata. 

F. Budapest. Nem szükséges az én figyelmemet fölhívni, 
hogy a szépirodalomnak (regény, dráma, újabb lira stb.) 
már t. i. kritikai szempontból, kevés figyelmet szentelünk a 
«Religióban». Azt is tudom, hogy ez nagyon fontos lenne, 
Hát kérem, ha mindaz megtörténhetnék, a mit én fontosnak 
tartok, akkor irodalmilag minden modern lelki szükségletet 
kielégítenénk. Azonban : vana sine viribus — voluntas. En 
folyton dolgozom, nézze ; erősen támadott tereken hada-
kozom, de csak egy fejem és két karom van. A fönnebbi terü-
letre legföllebb a jóindulatú munkatársak figyelmét hív-
hatom föl. Haj pedig akadna mindenre odatermett tollú 
ember ! Csakhogy mi itten idealizmusból dolgozunk s erről 
sok mai ember azt tartja, hogy biz abból nem lehet — ebé-
delni, mikor másutt ebédrevalót is adnak. 

TARTALOM. Az egyházi házasságkötés nyilvános-
sága viszonylatban a «Ne temere» decretummal. Hanuy 
Ferenc dr.-tól. — A francia nép pusztulása. Némethy 
Gyula dr.-tól. — Az első emberpár nyelvéről. III. Velics 
Antal dr.-tól. — Őskori szentélyek Palesztinában. II. 
Kmoskó Mihály dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y—iá-
tól. — Irodalom. Kiss: A pápai plébánia története. Takács 
Gedeontól. — Meyer : Der gegenwärtige Stand der 
Entwicklungslehre. Zubriczky Aladár dr.-tól. — Lelki 
tükör. Vargha Dámján dr.-tól. — Ö. G. Az új Syllabus. 
VIII. (A «Budapesti Szemlé»-ben.) — Természettudományi 
levelek. XXIV. Dudektöl. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Slephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 
Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

к 12- D U D E K J Á N O S dr. 
« 6 . EGYETEMI T A N Í R 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Az anyakönyvi aláírások-
ig Koczurek-ügyben hozott kúriai Ítélettel foglal-

kozva, valaki a «Jogtudományi Közlönyben» H. E. 
aláírással a német btk. 130. a) §-ához, a hirhedt szó-
székszakaszhoz hasonló intézkedést sürget, vagyis 
Koezurek plébánosra kevésnek tartja az államfog-
házat, hanem közönséges fogházat szeretne kisza-
batni. 

Nyilvánvaló, hogy itt már a felekezeti türelmet-
lenség dolgozik. Kitűnik ez, ha jogi szempontból 
vesszük vizsgálat alá úgy H. E. sorait, mint a Ko-
czurek-ügyben hozott kúriai Ítéletet. 

A kúriai Ítélet Koezurek plébános esetében a 
btk. 172. §-ába ütköző bűncselekményt állapított 
meg; H. E. még ezenfelül az 1895: XLIII. t.-c. 4. 
§-ába ütköző bűncselekményt is lát, mert a törvény-
szakasz szerint egyházi fenyíték nem alkalmazható 
senki ellen abból az okból, mivel az illető, törvény-
ben rendelt valamely polgári kötelességét teljesí-
tette. 

H. E.-nek ez az észrevétele nem helyes. A Kúria 
ítéletében elfogadott tényállás szerint Koezurek «egy-
házi beszédében a szószékről számos összegyűlt hive 
előtt azt a kijelentést tette, hogy az állami anya-
könyvek aláírása egyházi vétség, s a ki azt aláírja, 
lealacsonyítja a róm. kath. vallást s a hit ellen vét-
kezik; s megtiltotta hiveinek az állami anyakönyvek 
aláírását». Ebben nem foglaltatik az, hogy Koezu-
rek bárkit is egyházi fenyítékkel sújtott vagy csak 
fenyegetett volna az állami anyakönyvek aláírásá-
ért. Hiányozván tehát az egyházi fenyíték alkalma-
zása, az 1895: XLIII. t.-c. alkalmazhatósága is el-
esik, még abban az esetben is, ha az anyakönyvek 
aláírása a «polgári kötelességek» közé volna sorol-
ható. 

11. E. szerint oda tartozik annyira, hogy a sorok 
közt a katholikus vallást sem kiméli, kijelentvén, 
hogy ha a katholikus vallás nem volna bevett val-
lás, az állam most az elismerést megtagadhatná tőle, 
mert «olyan vallásfelekezet megalakulásához soha 
sem adná a vallás- és közoktatásügyi miniszter bele-
egyezését, a mely hiveinek megtiltaná az állami 
anyakönyvek aláírását». Ez a kijelentés — bár csak 

üres spekuláció — ismét nem áll. Az anyakönyvek 
aláírása vagy alá nem írása sokkal jelentéktelenebb 
kérdés egy állam életében, hogysem e miatt a lakos-
ság többségének lelkiismeretén kényszert kellene el-
követni. Évezredek alatt fennállott sok állam, de a 
leghatalmasabbak sem arra alapították létüket, hogy 
valamely okiratot aláírnak-e polgáraik, vagy sem ? 
Az államférfiúi bölcseeség és hazafiasság pedig nem 
abban rejlik, hogy apró formaságokkal feltüzeljük a 
szenvedélyeket, hanem abban, hogy lehetőség sze-
rint mindenki meggyőződésének a legteljesebb sza-
badság biztosíttassék. Ha tehát csak még ma kellene a 
kath. vallást elismerni, minden lelkiismeretes kor-
mányférfi legfőbb gondja volna ilyen csekély aka-
dályt elhárítani a nélkül, hogy 10 millió honpolgár 
lelkiismeretén kényszert gyakoroljon. Ez a nemes 
értelemben vett szabadelvűség következménye. 

Mindezeknek azonban az az alapfeltétele, hogy 
az állami anyakönyvek aláírása törvényes köteles-
ség. A Kúria is ezen az alapon Ítélte el Koezurek 
plébánost, mert a btk. 172. §-át csak a törvény rdb. 
elleni engedetlenségre való egyenes felhívás esetén 
lehet alkalmazni. Koezurek egyenes felhívást intézett 
híveihez oly értelemben, hogy ne írják alá az állami 
anyakönyveket. Az engedetlenséget pedig azért látja 
a Kúria fennforogni, mert szerinte a törvény meg-
parancsolja az anyakönyvek aláírását. 

Itt van a legnagyobb tévedés. A törvény nem-
csak nem parancsolja az aláírást, hanem az aláírás 
megtagadást egyenesen megengedi. 

Azt a Kúria is megengedi, hogy ha a felek közül 
valaki az aláírást megtagadja, nem követ el bünte-
tendő cselekményt. Már ennél a pontnál aggályosnak 
tűnik föl a hozott Ítélet. Ha az aláírás megtagadása 
abszolúte semmi joghátránnyal nem jár, hogyan lehet 
joghátrányt fűzni a megtagadásra való fölhíváshoz? 
A 172. §-t a bíróságok mindig akként értelmezték 
hogy csak tilos cselekményre való fölhívást lehet 
büntetni. A tilos cselekményeket a törvény bünteti; 
tilos például a házasulókat a polgári kötés előtt a 
házasság szentségében részesíteni. A törvényhozás — 
elég logikátlanul és igazságtalanul — meg akarta aka-
dályozni, hogy az egyházi házasságkötés megelőzze 
a polgári kötést, ennélfogva azt tilos cselekménynek 
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jelentette ki és elkövetése esetére büntetést szabott ki. 
Az anyakönyv aláírásának megtagadását azonban a 
törvény nem tiltja, nem bünteti, tehát nem lehet bün-
tetni a megtagadásra való fölhívást sem. 

Tovább megyünk. A törvény nemcsak nem tiltja 
az anyakönyv aláírásának megtagadását, hanem azt 
egyenesen megengedi. 

Annak, hogy a felek az anyakönyvet aláírják-e 
vagy sem, egyáltalán semmiféle jogi következménye 
az anyakönyvre vagy az általa tanúsított tényre nézve 
nincs. Az anyakönyv ép olyan kifogástalan közokirat 
a felek aláírásával, mint a nélkül. A polgári kötés 
tényéhez nem az aláírás, hanem a felek egybehangzó 
akaratnyilvánítása szükséges. Ha az aláírás lényeges 
körülmény volna, akkor a hithű ortodox zsidók 
szombaton, az írástudatlanok pedig egyáltalán nem 
köthetnének nálunk államilag elismert házasságot. 
A polgári kötésnek tehát nem lényeges alkateleme 
az anyakönyv aláírása. De magához az anyakönyv-
höz sem kívánja meg a törvény lényeges kellék gya-
nánt az aláírást. Az 1904. XXXVI. t.-c. 9., 10. és 11. 
§-ai fölsorolják a különféle anyakönyvek kellékeit, 
parancsolólag előírván, hogy az illető anyakönyv 
rovataiba «be kell jegyezni» ezt és ezt. Ezek a tör-
vény parancsoló rendelkezései, a melyek betartása 
nélkül szabályszerű anyakönyv nincs. A 12. §. első 
bekezdése ismét parancsol: «az anyakönyvi bejegy-
zést a megjelentek előtt föl kell olvasni és az azok 
által értett nyelven meg kell magyarázni». Ez kétség-
telen parancs, a mely elleni fölhívást lehetne büntetni 
Liszt amaz elve alapján, hogy a törvény fogalmában 
benne foglaltatik azon kötelesség, hogy az megtar-
tartassék ; bár itt azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, 
hogy az az anyakönyvvezető, a ki a 12. §. ezen első 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegné, föl-
tétlenül büntetéssel sújtatnék s ez megerősíti azt a 
nézetünket, hogy a btk. 172. §-a csak büntetendő 
cselekményre való fölhívás esetén alkalmazható. Az 
első bekezdésnek van tehát szankciója s az ennek 
megszegésére való fölhívás büntetendő cselekmény 
elkövetését célozván, maga is büntetendő. 

Következik a 2. bekezdés. A törvény idáig csupa 
parancsot tartalmazott : be kell jegyezni, föl kell 
olvasni, meg kell magyarázni. Most így folytatja: 
«A születési és halotti anyakönyvi bejegyzéseket az 
anyakönyvvezető és a bejelentő, a házasságit az 
anyakönyvvezető, a házasuló felek és a tanuk alá-
írják». S tovább a 4. bekezdés szerint, ha a felek az 
aláírást megtagadják, «ez megjegyzésképen a bejelen-
tésben megemlítendő». A törvény tehát nem parancsol 
többé, nem azt mondja, hogy alá kell irni az anya-
könyvet, csak annyit mond, hogy aláírják. Sőt ne hogy 
itt félremagyarázásnak helye legyen, kiemeli, hogy 
az aláirás megtagadásának nincs más következménye, 
minthogy az a bejelentésben megemlítendő. A 4. be-
kezdés külön ki is emeli, kinek van joga megtagadni 
az aláírást: a feleknek egyedül. Az anyakönyvvezető-

nek — ez különben természetes is — föltétlenül alá 
kell irnia az anyakönyvet minden körülmények közt, 
még ha vallása, pl. szombaton tiltaná is. Az anya-
könywezetőnek továbbá meg kell említenie, ha a 
felek az aláírást megtagadnák. Ennyit parancsol a 
törvény és egy betűvel sem többet. A többi már 
megengedő rendelkezés, alternativ intézkedéssel: 
vagy aláírják a felek az anyakönyvet, vagy nem; 
ha nem irják alá, ezt megjegyzésként bevezetendő. 
Jogukban áll tehát a házasfeleknek választani az alá-
irás vagy az aláirás megtagadásának jegyzetbe fogla-
lása közt. Teljesen szabadságukra van hagyva, melyi-
ket választják; akármelyiket választják, semmi jog-
hátrányt sem szenvednek. Akár aláírják az anyaköny-
vet, akár megtagadják az aláírást, egyformán meg-
tartják a törvényt s egyformán olyat cselekszenek, a 
mire nézve a szabályszerű anyakönyv külsőségeit a 
törvény előírja. Nem sértenek semmiféle parancsot és 
nem szegnek meg semmiféle tilalmat. Az aláíras vagy 
annak megtagadása ugyanaz az irreleváns dolog, 
mint a sommás eljárásban felvett jegyzőkönyv aláírása. 
Míg az 1904: XLIII. t.-c. 12. §-ának rendelkezései is 
teljesen megfelelnek az 1893: XVIII. t.-c. 49. §-a in-
tézkedéseinek. A sommás eljárásban is, a polgári 
kötésnél is az aláírás megtagadása törvényesen meg-
engedett cselekmény s mikor valaki az aláírást meg-
tagadja, a törvény által biztosított jogával él, a tör-
vény által megengedett cselekmenyt végez. Az alá-
írást megtagadó éppen olyan szigorúan törvényes 
alapon áll, mint az aláíró. 

Feltétlenül téves tehát a Kúriának 6218/908. 
B. sz. a. a Koczurek-ügyben hozott ítélete ; senkit 
sem lehet megbüntetni azért, mert mást felhív arra, 
hogy a törvény által megengedett cselekményt vé-
gezzen s hogy a törvény által biztosított jogával 
éljen. Krüger Aladár dr. 

JÇeresztény esztetika. 
Arra az átlagos világi felfogásra, mely az «eszte-

tika» szó előtt a «keresztény» jelzőt épen úgy nem 
tudja megérteni, mint a «mértékhitelesítő» előtt, nem 
reflektálnék, ha nem akadt volna már eleven érzésű 
keresztény, sőt papi ismerősöm is, ki az esztétikához 
fölöslegesnek, sőt képtelennek mondta a keresztény 
szin és alap hangsúlyozását. Az esztetika — így fe-
jezték ki álláspontjukat — egyszerűen esztetika ; 
elég, hogy a «szép» körül jár, s ezzel már megvan 
a «keresztényi» nélkül is magassága; azután meg 
külön világ is a művészet. . . Akadt papi ember, a 
ki hadüzenetet látott a kultura ellen abban a tételem-
ben, hogy «elsőknek mindig a vallásos műremekeket 
tartsuk» ; pedig e tételem formulázásának kapcsán, 
ugyanazon oldalon, világosan kifejtem, hogy több 
egyenlő művészettel feldolgozott, különböző témájú 
műremek rangsor-kérdésében a téma fontossága 
dönt; és ilyenformán úgylátszik Taine-nel együtt 



I 40. szám. R E L I G I O 55 

izenek hadat a ku l tu rának . . . Tessék csak «Az eszmény 
a művészetben» utolsó lapjait megnézni ; azután 
vegyük csak matematikailag a dolgot : a műremek 
direkt hatásának mennyiségéhez adjuk hozzá a 
vallásos témával j á ró asszociációk indirekt hatásának 
többletét, mindig a vallásos téma adja a legtöbbet a 
feldolgozási érték fölibe, mert a vallást mindenek-
felettállónak érezzük. 

I. A mint mondják tehát : elég, hogy az esztetika 
a «szép» körül j á r s igy is megvan már magassága 
a «keresztényi» nélkül is. 

Ámde épen a szépnek, a tökéletesnek, a magas-
ságnak kérdése az, a min az esztetika egységes m ű -
velése meg szokott akadni. S e nagy kérdésekben 
csak a keresztény tudomány alapján tudunk követ-
kezetesen mozogni. 

A vallás és a művészet az ideálban feltétlenül 
találkoznak. 

Azután azt is jelentős valaminek tekinthetjük, 
hogy a művészet-történet (az összes művészetek tör-
ténete) a legnagyobb részében keresztény jellegű 
művészeti tevékenységgel van betöltve, sőt a mi 
ezenkívül nemesebb szempontokból érdemes jelen-
ség van, mindaz elfér a keresztény szempontok alá. 
A mi j ó van a kereszténységen kívül, az csak el-
burkolt kereszténység. A kereszténység és az elburkolt 
kereszténység elve az egyetlen formula, mely alatt 
bármily tünemény-csoport egységesen elhelyezhető. 
Ezt az igazságot megértik mindazok, a kik a keresztény-
séget életrevalóan, az egész életre való szélességében 
fogják fel s összevetették már mindazzal, a mit a 
világ eddig a mi álláspontunk helyett akart adni. 

Az esztetikai rendszerek eddig mindig egy-egy 
filozófiai rendszerhez csatlakoztak. A keresztény 
gondolat is helyet foglal, legalább is, a filozófiai 
rendszerek mel le t t . . . Ennyit a kevésbbé elfogult 
ellenségeink is megengedhetnek, ha méltalják nem-
csak a középkor metafizikai erejét, hanem a modern 
tudomány keresztény művelűinek «pozitivabb» módon 
való tudományos állásfoglalását is. S ha mindig 
valami filozófiai rendszert szoktunk látni egy-egy 
esztetikai rendszernek előzményeképen, akkor a 
keresztény alapot is alájatolhatjuk az esztétikának. 
Hány filozófiai felekezet felölelheti a legszűkebb, 
legsilányabb alapot s a ráépített rendszert a «tudomá-
nyos» világ befogadja elfogulatlan figyelmébe; csak 
a tudomány oly rengeteg erejétől és annyi tekintélyé-
től megokolt keresztény állásponthoz nem szabad 
rendszert csatolni! 

A kereszténység sokkal nagyobb, semhogy 
mindenhová, főleg minden szellemi területre el ne 
érjen. Nagy és szükséges világnézet. Szükségessége 
pedig annyira uralkodóvá teszi őt, hogy az ő szem-
pont ja mindenütt figyelmet érdemel. Fenséges komoly-
sága első látszatra azt a gondolatot kelti, hogy a 
nagy problémákat oldja meg csupán s kicsiny 
dolgokra — a művészetnek sokszor olyan játszi 

dolgaira — nem való.1 De, bár oly nagy a mi vallá-
sunk, hogy nélküle még a nagy dolgok is az abszur-
dum kicsiny értékéig sülyednének le (mert hiszen 
nélküle képtelenség a világ magyarázata), mégis ad 
a kereszténység, mint a relativ élettel a gondviselés 
jegyében kapcsolatba jött valóság, a kis dolgokra is 
megvilágítást és pedig a leghelyesebben elosztott 
világosságot. így azután önmagától érthető, hogy a 
már természetesen fokozatos relativ életnek kisebb, 
főleg erkölcsi szempontból jelentéktelenebb dolgait 
nem fullasztjuk bele abba az oly nagy világosságba, 
melyet a kereszténység teljes fényszórójával vethet-
nénk. Jól esik azonban hozzá tennünk, hogy nagy 
áldás a kis dolgok e fénybe-semmisítése akkor, mi-
kor a földi élet hervadásba nyiló virágának szomorú 
költészete fölött az állandó, örök értékek fénykévé-
jében újra lélegzeni vágyunk. S így a művészet nem-
csak a kisebb dolgaiban nem röppen ki a keresz-
tény szintézisből, hanem még nagyobb föllendülései-
ben is — s bizony ilyenek is vannak és ezek által 
válik igazán naggyá a művészet — a legtöbb fölszálló 
erőt a kereszténységtől kaphatja, mikor a műremek 
érzéki direkt hatásának a minden érzékit, anyagit, 
viszonylagost végtelenül meghaladó felsőbb asszociá-
ciókat kell kiváltania lelkünkben s mikor ugyancsak 
ez asszociációk visszfényétől kell megszépülnie magá-
nak az érzéki mozzanatnak is. 

II. Vegyünk most fel egy ugyancsak kritikus példát 
az esztetika «keresztény» jelzőjének igazolására: mi 
köze a keresztény gondolatnak és érzésnek ahhoz, 
a mi a «Szent Iván-éji álom» nyitányának élvezése-
kor átrezgi le lkünket? 

Még mielőtt összehoznók a keresztényivel azt a 
nemesen, finoman révedező világot, a mely a zenét 
betölti, nézzük előbb azt a határozottabb területet, 
melyen e nyitánynak mint programm-zenének alapja 
elhelyezkedik: a tündérvilágban játszó költészetet s 
ennek közét a kereszténységhez. 

S m o n d j u n k még valamit. Ha szabad a fentebbi 
kritikus példával valakinek előállni, akkor nekünk 
is szabad (a dolog kényes sokoldalúsága miatt már 
előre is csinálva egy látszólagos kitérést) megjegyez-
nünk, hogy nem minden műalkotás áll ily messze 
a kereszténységtől, nem mindegyikhez van ily távo-
labbi köze a mi á l láspontunknak. . . S fokozatok 
mindenütt v a n n a k . . . De ha távolabbról is, mégis 
van kapcsolat a két dolog közt. Akkor a képzet- és 
hangulatbeli exkurzióhoz, melyet a boldogság kere-
sésére a művészet a reális életből át egy másik 
világba rendez, a kereszténység nemcsak a legtelje-
sebb ideális alapot adja, hanem mint világtörténeti 
tény is sajátos, reális vonatkozásban van vele. 

1 Hogy a kereszténység épen nem oly esztetikum-ellenesen 
pesszimisztikus kultusza a szenvedésnek, mint azt a világi 
esztetika szokta gondolni, hanem az optimizmusé és energiáé, 
azt esztetikám alapvető részében (főleg a 36—42. oldalon) 
eléggé kimutatom. 
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A kereszténység igazolja azt az ő megjelenése előtti 
félhomályos állapotot, melyben az ókor volt; vallá-
sunk lényegében megokolva látjuk, hogy miért jött 
bizonyos időben a kereszténység. S a hogyan a 
kereszténység kibékítő fényében igazolva van az 
embériségnek Krisztus előtti ingadozó, az igazságot 
kereső és meg nem találá állapota, épúgy türelmes 
rokonszenvvel tekinthető a keresztény álláspontról 
a léleknek minden oly imbolygó játéka, mely csak 
sejti ugyan az igazi boldogságot, az igazi eszményt, 
de legalább — nem akarván tőle elszakadni — a 
legmagasabb értékek tiszteletét szolgálja. De ha e 
játék értékét azon magasságok kultusza emeli, akkor 
emelőbb valami már nem lehet, mint az eszmény-
nek az a foka, melyre a kereszténységben jutunk föl. 

De a magasság, ha nem is épen keresztényi, az 
elburkolt kereszténység álláspontjáról nézve mégis 
csak valmilyen magasság. S így a keresztény eszté-
tikai felfogás befogadja az ily magasság kultuszát is ; 
csak az a fő, hogy az a fél-ideál kultusz mutasson 
jóakaratot, ha tévését is. És a fél-ideál kultuszának 
körében még tévedni is lehet s e tévedés az oly 
relativ körben meg is bocsátható. A művészet játszí 
világa e körbe be is vonulhat sokszor, kivéve az oly 
műfajt, melyben az [egész lét szintézisét akarja a 
filozófus-költő kimeríteni. Mert csak az oly tévedésbe 
nem tudunk belenyugodni, mikor a teljes ideálnak 
jegyében, a kereszténység teljes világossága alatt 
torzítja el valaki a felettünk legmőgasabban állót, 
Istent és a hozzánk legközelebb állót, az embert, 
mint ezt néhány nagy poéta teszi, kiket az esztetikai 
konvenció nem igen engedett eddig, a nagyságuk 
cime alatt, mélyebb elemzéssel megbírálni. Pedig a 
keresztény esztetikai szempontokra támaszkodó 
kritika csak egyre magasabb nézőpontokat adna a 
művészeti világrend számára. S még az illető féltett 
dicsőségű nagy poéták dicsőségéből is sok meg-
maradna. 

Még azt is hangsúlyozhatjuk mindezek után, 
hogy az esztetikai élvezet világa nem mondható füg-
getlennek a reálistól. Szabad a játék a relatívval, 
csak ne jusson ez a játék ellenmondásba azzal a 
viszonylagos legmagasabb ideálérzéssel, mely a mű-
vész lelkét betölti. Azt meg ismételten hangsúlyozzuk, 
hogy a kereszténység világtörténeti helyzete és egy-
általán türelme méltatja az eszmény felé lendült, de 
elhibázott jóakaratú törekvéseket is. 

Tehát nyugodtan térhetünk vissza most a «Szent 
Iván-éji álom» poétikus világára. Relativok körén 
belül játszik, relativ magasságú értékek jegyében, 
mithológiai istenségekkel összeszőtt emberi világban. 
A finom ködnek, melyen át a távolabbi igazságnak 
formája elváltozottan játszik velünk, megvan valami 
sajátos varázsa. De e varázsnak csak úgy van igazi 
üdítő hatása, ha bennünk minél egészségesebb be-
fogadó alapot talál, azaz ha biztosítva érezzük ma-
gunkat, hogy megvan az a távolabbi igazság, s hogy 

bizton elérünk majd oda. Az igaz, hogy a bizony-
talannak, az elérhetetlennek van bizonyos varázsa; 
de e varázs boldog érzésének igazi boldogító elemét 
mindig valami pozitív kielégítő adatnak jelenléte 
teszi, mely nélkül az érzés tárgytalan is volna és 
varázsa helyett is csak valami beteges szédülettel 
nyomná el lelkünket. 

így tehát a keresztény érzés, mint az ideál-ér-
zésnek igazi gyökérformája, engedi meg igazi nyugodt 
élvezését a tőle messzebb járó olyan játéknak is, 
mint a milyenre a «Szent Iván-éji álom»-ban Shakes-
peare géniusza hí bennünket. 

Ne felejtsük még el hangsúlyozni, hogy a rela-
tív világnak a kereszténység adja meg egyáltalában 
igazi értékét; a földi lét jelentősége a túlvilági felelős-
ség eszméje által nagyon felmagasúl. Emellett az 
érzéki elem nagy szerepre jut a kereszténység legvér-
belibb funkcióiban, a malaszt átsugároztatásánál. 
Az erkölcsi összhang jegyében egyáltalán megengedi 
a kereszténység az érzékinek élvezését, sőt e jegy 
alatt tarthatjuk igazán egészségesnek és hathatósnak 
azt az élvezetet.. . Azután a komikus elem élvezete 
is csak a keresztény alapon finomul át igazán nemes 
élvezetté : a komikumban gyönyörködő fölény-érzést 
a keresztényi tiszta érzés biztosítja; és a felebaráti 
szeretet adja meg a nem szívtelenül való viccelésnek 
életerejét : a humorét. 

így azután mindazon elemek, melyek poétánk 
darabjában oly tündérien szövődnek össze: a szelle-
mivel kacérkodó érzéki, a lengébb, majd vastagabb 
árnyalatú komikum és még a humor, mind nem 
idegenek a keresztény lélektől, mely legalább is ép 
oly sok árnyalatú lehet, mint a látszólag szabadab-
ban mozgó pogány lélek. 

Mendelssohn lángelméje, mely az ő fényes, 
forró tündériségét vallási témák köré is oly szépen 
tudta árasztani, szintén nem idegen világ a keresz-
tény érzésekétől. S mikor ő a «Szent Iván-éji álom» 
témája körül világibb, játszibb, könnyedebb, de 
mély érzéssel mindig tartalmas hangfantáziát lebeg-
tet s még ha az igazi eszmény mellett való homá-
lyos, finom imbolygásnak neveznők is e zenét, akkor 
is nem érezzük tőle elválasztva magunkat áthidal-
hatatlan ür által. És e nem távolállásunk érzése 
keresztény lelkünkben oly pszichológiai tény, mely 
magában is, még ha okoskodással föl sem eresztjük, 
már sokat jelent és bizonyít is. 

És egyáltalán épen a zene az, a mi a legana-
lógabb a kereszténységgel. 

A zene — eltekintve attól, hogy programmi 
színezete által határozottabb vonatkozásba kerül a 
részletesebb emberi és természeti élettel, az érzékit 
méltatja, de épen oly módon, hogy azt a legjobban 
átszellemíti ; épúgy mint az érzékit a kereszténység 
szellemibb, nagyobb erők áttevésére használja a 
liturgiában. 

A zene bizonyos nyugtalan mozgások sorát 
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megnyugvásos befejezésre hozza ; épúgy, mint a 
kereszténység, a nyugtalanságot, a szenvedést az 
életben a legjobban helyezvén el, az élet összhang-
zatlanságai után, melyeket az örök harmónia felé 
simít, az örök összhang befejező akkordját adja. 

A zene általánosításai épen jók arra, hogy velük, 
mint felölelő karokkal, a legkönnyebben hozzuk és 
erősítsük legnemesebb részünkhöz azt, a mi mint a 
programmzenei kiséret tárgya megtetszett; s mivel 
legnemesebb részünk a keresztény formában jut 
legmagasabbra, azért a zenei hatás, midőn keresztény 
lelkünkben szétágazik, a legnemesebb visszfényt 
kapja vallásunk révén. 

A zene, a keresztény lélekbe áthullámozva, 
még szebbé válik. S így a természettől muzikális 
lélek, ha még hozzá keresztény, a «Szent Iván-éji 
álom» nyitánya számára csak még szebben nyilik meg. 

III. Új fejezet, de rövid és talán sokat mondó lesz. 
Ezt az egyet akarom még mondani. 
Mint keresztények, oly annyira egész emberek-

nek érezzük magunkat, hogy egésznek, mindent fel-
ölelőnek érezhetjük világfelfogásunkat; és a foko-
zatok természetes figyelemben tartásával felölelhetünk 
keresztény szintézisünkbe akármilyen kört a szellemi 
és anyagi életből, így az esztetika körét is. 

Nyugodtan megyek tovább utamon, melynek 
régi kezdőpontja a művészet, élet és erkölcs hármas-
ságának összefüggése volt. Kőszegi László. 

Л nemes boszú. 
Miként a mult évszázad elején a «korzikai rabló» 

kínos veszedelemmel fenyegette a szabad nemzeteket : 
úgy fenyegette Pombal is gonosz terveinek elleneseit 
s ezek között a jézustársaságiakat. De Pombalnak 
ez nem volt elég. Hogy gonosz lelkének rút kíván-
ságát kielégítse, szövetkezett más országoknak az en-
cyclopaedisták elvei által megrontott államférfiaival 
s ezektől támogattatva és velők együtt erőszakos-
kodva kivitte, hogy Jézustársasága teljesen megsem-
misíttetett.1 

Jézustársaságának ezen tönkretételét Pombal egé-
szen magának tulajdonította.2 

S ezen Pombal gyöngekezű királyának elhuny-
tával huszonhét éves erőszakos kormányzás után3 

megbukott Az ő kormánya alatt ártatlanul elitéltek 
rokonai perbe fogták a bukott minisztert s az or-

1 A spanyol állam levéltárában ez áll (v. ö. Orig. Siman-
cas Estado 5054.) : Parecc que о primeiro delles deve ser о 
de procurer Sua Magestade unirse muito estreitamente com 
os dous Monarcas que se acham igualmente offendidos e igual-
mente ameaçados, para de commun acordo reduzirem a Curia 
de Roma á razao pela via da força. 

2 Kitűnik ez De Almodavar emlékirataiból (v. ö. Apun-
tamientos reservados del Marqués de Almodavar à Florida-
bianca. Leg. 7312). 

3 Az említett emlékiratokban ezt olvassuk : á los 27 mis-
mos (annos) de su despotico violento governio. 

szágnak a nyomás alól fölszabadult Ítélőszéke halálra 
ítélte őt. Pombált nem végezték ki, kegyelmet kapott ; 
de levertsége, megaláztatása 1782. május hó 8-án ha-
lálát okozta.1 

Három évtized mult el ezután s e három évtized 
alatt fejedelmi koronák estek a csőcselék lábaihoz, 
érdemekben gazdag hazafiak fejei hullottak a porba, 
országok romba dőltek és százezrek jutottak erősza-
kos halállal a sírba. 

Dult volt az ég arca. A szomorú szelek kavarog-
tak, kóvályogtak idestova, mint a nyájak, melyeket 
bánatos juhászok terelnek delelőre. Ily gonosz idő-
ben sietett haza mindenki s az emberáradatban 1813. 
augusztus derekán Fontainebleau császári palotájá-
ban megjelent a szentatya bíboros főpapja: e főpap-
nak neve Pacca volt s már hosszabb idő óta itt tar-
tózkodott ő ezen ősrégi palotában, mely ez idő sze-
rint börtöne volt a kereszténység atyjának, VII. 
Piusnak. 

A fogoly pápa tanácskozott hű szolgájával, Jézus-
társaságáról folyt ezúttal a beszéd. Egyik sem volt a 
jézustársaságiak tanítványa, mindketten oly szellem-
ben neveltettek, mely nem volt kedvező a jézustár-
saságiakra nézve. S e kettő most elismerte mégis 
Jézustársaságának bokros érdemeit2 s arról beszéltek, 
hogy a megzavart rend visszaállítására, ha Rómába 
visszatérnek, visszaállítják «a tekintély mestereinek», 
a jézustársaságiaknak rendjét. 

S ez meg is történt 1814. augusztus 7-én. 
Tizennyolc évvel később, 1832. február 17-én a 

koimbrai egyházmegye nem igénytelen községében 
megszólaltak a délelőtti órákban a harangok s a kör-
nyék papsága és az összegyűlt nép körmenetben 
indult a ház felé, hová a postakocsi éppen megér-
kezett. A postakocsin öt jézustársasági jöt t : három 
áldozópap és két rendi segédtestvér s ezeket fogadta 
Pombalban (így hivták a községet) a papoknak ve-
zetése mellett a jámbor néptömeg. 

Cardaval herceg volt ugyanis Portugal minisztere s 
Cardaval 1828-ban elhatározta, hogy Don Miguel orszá-
gába minden áron visszahozza Jézustársaságát. Célt ért 
s 1829. március havában Franciaországból Lissabon 
felé indult Delvaux Fülöp atya társaival. Madridnak 
vették útjokat a jövevények s a fölmerült sok akadály 
miatt Lissabonba csak augusztus 13-án érkeztek, hol 
a király s a fejedelmi család nagy kegyességgel 
fogadta utasainkat. A főnemesek követték fejedelmök 
nemes példáját s lelkesülve fogadták ők is azon tár-
saságot, melynek tagjai között oly sokan voltak egy-
koron családi törzsük díszes hajtásai közül. Megje-
lent az üdvözlő főnemesek között a kegyetlen Pom-

1 Jól jellemzi Pambalt Duhr Bernát ily című munkája : 
Pombal. Sein Charakter und seine Politik nach den Berich-
ten der kaiserlichen Gesandten im geh. Staatsarchiv zu Wien. 
Ein Beitrag zur Geschichte des Absolutismus. Freiburg 1891. 

2 Card. Pacca's historische Denkwürdigkeiten. Aus dein 
Italienischen übersetzt. 2. Aufl. Augsburg 1835. III., 113 sq. 
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balnak unokája is testvérével, Donna Franciska Sal-
danha grófnéval. A jámbor grófné könyezett és bo-
csánatot kért a nagyatyja által elkövetett rút sértések 
miatt s az egész család mindenre kész volt, hogy 
enyhítse, amennyire lehet, a múltnak keserű emlékét. 

Pár évvel ezután 1832. január 9-én, mialatt a 
tagok fölszaporodtak, a koimbrai tan- s nevelőin-
tézetet rábízta a király Jézustársaságára és a Koim-
brába küldő!lek közül azok, kikről fentebb szólottunk, 
útközben Tombalba érkeztek. 

Itt halt meg nyomorultan I. Józsefnek egykor 
mindenható minisztere a községről, mint birtokáról, 
elnevezett Pombal s holt tetemét évtizedek óta még 
nem temették el az anyaföldbe: nem volt szabad, a 
temetés nem volt megengedve. Ott volt tehát Pombal 
szent Ferenc fiai szerény templomának egyik zugá-
ban fekete posztólepellel letakarva, elfeledetten. 

Delvaux Fülöp jézustársasági atya ezt tudta, út-
közben hallotta. Egyik társával az ünnepélyes fogad-
tatás rövid szertartásai után Pombal koporsójához 
sietett. Sűrű könyeket hullatott a jámbor pap, midőn 
halálos ellenségének, ki saját vallomása szerint nyolc-
százezer (800.000) aranyat költött arra, hogy Jézus-
társaságát lábalól eltegye,... koporsójához letérdelt; 
szívből megbocsátott neki s imádkozott érette: el-
mondta a megholtért a fájdalmas szentolvasót és 
elimádkozta érette szent Bernát «Emlékezzél meg» 
kezdetű szép imádságát s azután, mert azon napon 
még nem misézett,... a koporsóhoz közellevő oltárnál 
bemutatta a szentmiseáldozatot az elhunytnak lelki-
üdveért. 

S ezzel még nem ért véget a jámbor szerzetes 
buzgó törekvése: sietett megtenni a kellő lépéseket, 
hogy a kormány is engesztelékeny legyen1 s a mire 
a gazdag rokonok képesek nem voltak, azt a kegyet 
megnyerte az elhunyt számára «az égbekiáltó bűnnel 
meggyalázott»2 Jézustársaságának szegény tagja, el-
temették végre a bukott nagyságot. 

És ez csak egy példa az ezrek közül s a «Buda-
pesti Szemle» mégis azt állítja, hogy Jézustársasága, 
míg fennállott, alig nevelt «nagy egyéniségeket»? 

Leibnitz szerint is8 «nagy egyéniség» vagy, ha 
ellenségednek megbocsátasz. Delvaux megbocsátott 
Pombalnak. 

Guizot szintén azt vallja,4 hogy «nagy jellem» 
képes feledni a vett sértéseket és «még nagyobb jel-

1 V. ö. Documents inédits concernant la Compagnie de 
Jésus, publiés par le P. Aug. Carayon S. J. 1863. Vol. X. p. 18. 

2 A protestáns Schöll, ki nincs azon hirben, hogy ked-
vez a jézustársaságiaknak, így ír (v. ö. Schöll, Cours d' his-
toire des États européens, torn. XXXIX. pag. 60.) : «Azon né-
pek, melyeket barbároknak nevezünk, kegyetlenségöknek na-
gyobb tanújelét nem adták s nem voltak oly vérszomjasak, 
mint a portugál kormány (Pombal kormánya), midőn a jézus-
társaságiakat az országból kiűzte». 

s V. ö. Leibnitz Op. torn. 2. p. 1. с. 6. 
4 V. ö. Guizot, Cours d 'h i s to i re moderne. Bruxelles 1846. 

Leç. V. pag. 115. 

lem» képes csak jót tenni ellenségével. S Delvaux 
jézustársasági atya így cselekedett. 

«A legdicsőbb győzelem azé, úgymond Degeraud,1 

aki azt, ki őt meggyalázta, jótéteményben részesíti.» 
így tett Delvaux. 

Delvaux egyénisége nemes volt, kiválóságra ter-
mett, csaknem mesébe valóan idegen és távolálló 
mindattól, ami a földön útszéli, alanti, röghöz kötött. 

Hiszi-e hát még ezután is a «Budapesti Szemle», 
hogy Jézustársasága, míg fönnállott, nem nevelt «nagy 
egyéniségeket» ? Tomcsányi Lajos S. J. 

Az első emberpár nyelvéről. (v.) 
Ép így: «pap,papa, apa, ab» annyi, mint 1. plap-

pern, beszélni ; 2. enni, papi ; 3. apa, szülő neve, mellyel 
a gyermek atyját nevezi; «mam, mamma, eme, ém, 
umm» annyi,mint a/beszélni, innen magyar: mamulya ; 
bj enni és anya р. o. latin mamma ( = anya, em-lő),né-
met Amme (étető): emő = csecs-emő. Szláv baba 
( = fecsegő, vénasszony); magyar bába (ugyanaz); 
magyar baba (ugyanaz); német Spatz = s-pap-t; 
német schwatzen = s-pap-t; német Zwitschern = 
s-pap-t; magyar pacsirta = pap-t-r ; szláv «zsavo-
ronok» (pacsirta) = s-pap-r-n; német Schwalbe = 
s-pap-1; japán shaberu (fecseg) == s-pap-r; latin 
passer = pap-s-r; latin alauda = plap-t; magyar 
tücsök (zwitschern) = t-pap-t ; magyar lúd = 
plap-t; magyar pletyka = plap-t-ka; tréfa = 
t-plap ; latin verbum = plap ; veréb = plap ; 
német Wort = plap-t; balb-us = rosszul beszél, 
hebeg; mamlasz = balb-us, hebegő; szláv mluv-it 
(beszélni) = mlp, plp ; latin fab-ula = plap ; 
magyar beszél = pep-s-1; szláv besz (ördög) = 
pep-s (ordító, locsogó, hazug); magyar ördög = or-
dító ; magyar mese = mem-se, pep-se ; finn laulu 
(dal) = plap-1 ; magyar dal = t-plap ; angol doll 
(baba) == t-blab ; német Dohle = t-blab ; német 
toll = t-blab (fecsegő, bolond); német droll = 
t-blab-1 (fecsegő): blöd = blab-t (balbutier) ; magyar 
bolond = blab-n-t (fecsegő); magyar gagy-og = 
gag; magyar gág-og = gag; szláv glag-ol (szó) = 
glag (plapp-ern); ennek rövidítései: görög log-osz 
(a szó) és magyar reg-e; arab ragol (ember) = glag, 
gragl (beszélni) = latin loc-vi (beszélni); egiptomi 
lab-oi (Löw-e, leo) = blab; latin lup-us (blab); 
német Wolf = blab ; német Wespe = pep-s, pap-s ; 
német Espe = pep-s, pap-s (beben, plappern); 
görög ep-osz, eip-o = pep, pap ; latin ov-is = 
pap-s; latin av-is = pap-s, latin ар-is = pap-s, 
latin Apis (bika) = pap-s; ó-német empi (méh) = 
pep; magyar emb-er = pep-r (a beszélő); latin 
hom-o, spanyol hombre = bömböl-ő, beszélő ; né-
met Lamb (bárány) = plap; szláv govor(beszéd) = 

1 V. ö. Degerand, Hist, compar. des Systèmes de Philos 
Paris 1822. chap. 22. torn. 4. 
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gag-r; latin anser = német Gans = gag-n-s ; német 
Ente = latin anas = német Gans ; latin agnus = gag-n, 
gang; latin can-is = gang-s; latin can-ere = gang-
ere; latin populus (nép) = plap; szláv lud (nép) = 
plap-t ; német lästern = plap-sl ; német beb-en1 = 
magyar heb-eg = latin balb-utire ; latin populus 
(topoly) = plap (beben, zittern); magyar topol = 
t-plap; magyar nyár (fa) = gangr (beben, hebeg, 
libeg) ; magyar szepeg = s-pep (beben, zittern) ; szláv 
beroza (nyár) == brb-s (beben, zittern); szláv lepe-
tat (fecseg, libeg) = plap-t, innen szláv lipa (hárs); 
szláv klev-eta = latin calum-nia (locsog, fecseg) ; 
latin latrare = blab-t-r; kinai leáng (hullám) = 
locsog, lobog; kinai leáng ( = leány) = locsog, fecseg; 
kinai leáng (farkas) = glag ( = perzsa gurg, — a far-
kas); kinai leáng (világosság) = lobog; angol flag 
(lobogó, zászló) = glag; francia flambeau = flab, 
plap, német Fahne = pap-ne; magyar reb-eg, remeg = 
latin frem-o ; magyar reszket = frem-sz-ket ; magyar 
láng = fllag, flab, plab ; magyar bab = papi ; ma-
gyar zab = s-pap (papi); magyar zab-ál = s-pap-1 
(papái) ; magyar üsz, üv-ás, esz, ev-és = pep (papi) ; 
magyar üv-eg = pep-eg (ivó) ; latin bib-o = pep, pip 
(inni) ; francia caille = gagl ; magyar gólya = gagl ; 
szláv gogol (kácsa) = gag-1; magyar kácsa = gag-
csa ; magyar bamba = balb-utire ; magyar bá-
mul = balbutire ; magyar babona = plapp-ern ; 
magyar csal = t-plap ; magyar család = t-plap-t 
(a fecsegő); latin fallo- (csal) = plap (babonáz); 
magyar csáb = t-pap (beszél, csalogat); magyar 
szó = sz-pap ; magyar szól = sz-plap ; szláv 
slovo (szó) = s-plap ; szláv solavej (csalogány) = s-
plap ; szláv cslovek (ember) = t-plap-ek ; magyar 
fülmile = plap-1 ; török bülbül = plap-1 ; magyar 
csalogány = t-glag-án ; magyar locsog = plap-t-og ; latin 
papa-gallus = pap-glag ; latin blasfemia = blebs-pap ; 
szláv glas (hang) = glag-s. sl. glasit (meghiv) = glag-s; 
német- lad = en (meghiv) = plap-t stb. 

Sok száz példát tudnék még felhozni tételem 
támogatására ; de a felsoroltakból is eléggé kiviláglik 

1 A német «beb-en» és a latin bővített alak : «breb, 
fremb» (fremo) fogalmi rokonságban van a «pep», «piep», 
«balb» gyökökkel. Ezt látszik bizonyítani a latin «palp-itare» 
(remeg, dobog, lebeg) szó is, továbbá a magyar «szep-eg» és 
«heb»-eg is, mely alakilag a «beb-en» szóhoz oly közel áll. 
Ep így a «lebeg, lobog» is ugyancsak azonos forrásból szár-
mazik, a mint azt épen a «palpito» (remeg, dobog, lobog, 
lebeg) szó bizonyítja. Tehát a fogalmi lánc ez esetben a kö-
vetkező : ep-osz (beszéd) = pep ; heb-eg = balb-utire (rosz-
szul beszél, hebeg, reszket) ; beb-en (lieb-eg, szep-eg, resz-
ket) ; latin velum = pep-1, beb-1 (reszket, lobog) ; lobog 
( = plap-og = reszket, hebeg, locsog, lobog). Ebből aztán 
megértjük, hogy latin populus (nyár, topoly) = plap, (locsog, 
lobog, rebeg, hebeg, reszket); magyar nyárfa = gang-r (lo-
csog, hebeg, rebeg, remeg, lobog); latin betula (Birke) = 
beb-en ; stb. Idetartoznának : lobogó, levegő, német Luft, 
német Flamme, német Fahne, magyar láng, német Segel, 
magyar fátyol stb. Magyar hib-ás = heb-egő ; hülye = hebl = 
balb-us = maml-asz = mulya = méla. 

az, hogy dacára a hangcsere által létesített változa-
tosságnak, még mindig nagyon szük köre fölött ren-
delkezünk az egy forrásból eredő szegényes és egy-
hangú szóalakoknak azon célra, hogy a fogalmak ezreit 
egymástól szorosan elkülönítsük. S itt egyedül csak 
a szokás ősi hatalmára támaszkodhatunk, ha az egy 
törzsből eredő különböző fogalmak (р. o. : magygr 
méh, német mőwe, német Miieké, szláv much-a stb.) 
összezavarását elkerülni óhajtjuk. 

De épen a szavaknak ezen szegénysége és meg-
lepő egyhangúsága bizonyítja azt, hogy a nyelv fej-
lődése főleg a fogalmi téren, az értelmi műveletek 
óriási tevékenységű kohójában ment végbe s fényes 
bizonyságot tesz a mellett, hogy nem annyira a külső 
természetes hangok folytak be a fogalmak oly széles-
körű elágazásába, mint inkább az emberi értelem 
bámulatos autochton tevékenysége volt az, mely az 
első megalkotott szavakhoz és alapfogalmakhoz a 
rokon fogalmaknak légióját fűzte. 

Az emberi értelem tökéletességének valóságos mű-
vészi magaslata kellett ahhoz, hogj' ilyen szerény esz-
közökkel, mint a szegényes szóhangok, oly hatalmas 
alkotást létesítsen, a milyen a fogalmak szines 
skáláját magába foglaló óriási szókincsünk.1 

Tanulmányunkat az első emberpár nyelvéről 
Trombetti Alfredo, ajeles bolognai nyelvész professzor 
egy igen jellegzetes mondásával zárjuk be: «Cosa 
meravigliosa : le parole che noi usiamo ora, sono, 
per quanto alterate, quelle stesse, che usarono i 
primi uomini. II linguaggio racchiude del pensiero 
fossile, e il rifarne la storia é rifare la storia del 
pensiero umano.»2 

Rajtunk a sor, hogy ezen elásott kincseket fel-
tárjuk, hogy a talált szilánkokból kitartó kutató 
munkával, a foltozó művészet minuciózus gondos-
ságával megalkothassuk a reconstrukciónak azon 
fáradságos művét, melynek ép oly érdekes, mint 
méltó tárgya: az első emberpár nyelve, a beszédnek 
sokat kutatott legelső megnyilvánulása. 

Lászlófalvi Vclics Antal dr. 

Őskori szentélyek Palesztinában. (ш.) 
A gezeri kana'nita szentély. 

Alig harminc méter távolságra attól a neolithikus 
szentélytől, melyet a «Religio» előbbi számában ismer-
tettem, Macalister érdemes fölfedezésre bukkant: 
megtalálta a neolithikus korszak népe után Kr. e. 
vagy 3000 évvel bevándorolt kana'niták sanctuáriumát. 

1 És még akad komoly tudós, a ki párhuzamot mer 
vonni az ember és állat értelmi működése között arra 
hivatkozva, azt állítva, hogy az ember és az állat agyveleje 
között csakis viszonylagos súlykülönbség létezik ! 

2 Magyarul . «Csodálatos dolog : a szavak, melyeket ma 
használunk — bár némileg elváltozva — ugyanazok, melye-
ket az első emberek használtak. A nyelv ásatag gondolato-
kat zár magába; ennek történelmét megírni annyi, mint 
magát az emberi gondolat történelmét írni meg.» 
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Az ásatások megkezdése előtt mi sem árulta el 
a hely eme szent jellegét. A romok alól két otromba 
kőoszlop csúcsa kandikált ki csupán, emberi tevé-
kenység nyomait jelezve. A romok eltakarítása után 
még hat más kőoszlop került napvilágra, melyek 
déltől észak felé haladó vagy 30 méter hosszú vona-
lon szép libasorban voltak fölállítva. A talajnak az 
oszlopok mentén fekvő része még ki is volt kövezve, 
jeléül annak, hogy a régi kanacniták szemében az 
oszlopok valami különös jelentőséggel birtak.1 Tény-
leg úgy is volt. Az ásatások kiderítették, hogy az 
átlag három méter magas kőpillérek egy ősrégi 
bämäh, latinul «excelsum» maradványai. 

Mit kell ez alatt értenünk, azt a Szentírás külön-
böző helyeinek összevetéséből körülbelül eddig is 
tudtuk,2 a nélkül azonban, hogy az ily bämäh-k be-
rendezését konkrét alakban ismertük volna. 

A bämäh szabad ég alatt álló kultuszhely volt, 
körülbelül az, a mit a görögök TÉ̂ evo?, a régi arabok 
himá néven neveztek, azzal a különbséggel, hogy a 
palesztinai bämäh-k nem voltak mindig elkerítve.8 

Berendezésüket az oltár és a közelében fölállí-
tott kőoszlopok4 (héberül masseßöfr és facölöpök5  

('asërô) képezték. Az utóbbi tárgyak jelentősége oly-
kor bizonytalan, mivel (a masseßäh lehet bálvány 
és lehet egyszerű emlékoszlop ; viszont az 'aseräh jel-
képezhette a hasonló nevű istennőt, a kőpillér által 
szimbolizált Ba'al ( = férj, úr) feleségét, de esetleg csak 
a fogadalmi tárgyak fölaggatására szolgált és ez eset-
ben tisztára a «szent» előfákat pótolta. 

Hogy a régi szemiták istenüket kőalakban tisz-
telték, úgy görög, mint arab forrásokból régismert 
dolog. A görögök az ilyen fetisszerű köveket ßaixuXca-
пак nevezték.6 Egyes tudósok nézete szerint а ßatxüXiov 
sémi eredetű név: bét-'él = isten háza. Az arab 
írók és a Korán e kőszobrokat nusb (pl. ansáb) 
néven említik és elmondják azt is, hogy a «tudat-
lanság» (dsâhilijjeh) korában, vagyis az islam előtt e 
bálványokat a tiszteletükre bemutatott áldozatok vé-
rével szokták megkenegetni. Ennek az eljárásnak neve 
arabul : gharä ; onnan van, hogy az ilyen megkenni 
szokott kőoszlopok arab neve gharí (pl. gharijján.)7 

Ismeretes volt továbbá úgy bibliai, mint egyéb 
forrásokból, hogy az ilyenfajta sanctuáriumok egyik 
fontos járuléka volt egy földalatti helyiség is, héberül 
!T42f,8 arabul ghabghab, vagy hizáneh, azaz kincstár, 

í Vincent, i. m. 109—118. 
2 Kortleitner, De polytheismo universo. Oeniponte, 1908. 

171. s a köv. 
8 Lagrange, i. m. 180. s köv. 
4 Lagrange, i. m. 187. s köv. 
5 Lagrange, i. m. 169. s köv. 
6 Lagrange, i. m. 196. 
7 Wellhausen, Reste arabischen Heidentums. Berlin, 1897. 

101. 1. 
8 Birák 946. V. ö. Lidzbarski, Handbuch der nordsemiti-

schen Epigraphik, Weimar, 1898. 359. col. a. A szó a sirföl-
iratokban a sirok aknaszerü folyosóit jelenti. 

mivel a barlang nem szolgált kizárólag az áldozat 
vérének levezetésére, hanem olykor a votiv tárgyak 
elhelyezésére is.1 

Az istentisztelet legfőbb ténye, a mennyire azt 
a régi források sejtetik, az áldozat vérének ontásá-
ból s az istenség gyanánt tisztelt kőnek az áldozat 
vérével való bekenéséből állott. Emberáldozatok sem 
hiányzottak; a biblia legalább nem egyszer tiltako-
zik a gyermekek föláldozása ellen;2 azonfelül egy 
helyen sejteti velünk, hogy a régi zsidók épületek, 
városok alapkőletételénél emberáldozatok bemutatá-
sától nem riadtak vissza, a mint azt a betheli Hiel 
esetéből látjuk, ki a Kir. III, 1634 szerint Jerichót 
újra fölépíttette és «alapkövét elsőszűlettébe;. Abiräm-
ban, ajtószárnyait pedig legkisebb fiában, Seyüß-
ban rakta le», vagyis áldozatul mutatta be, mint 
alább látjuk.3 A régi arabsoknál az emberáldozatok 
egészen Muhammedig divatoztak. Theodulost, szent 
Nilos fiát csak az mentette meg a haláltól, hogy a 
vad szaracénok az áldozat napjának reggelén egészen 
napfelkeltéig horkoltak, mikor istennőjük, cUzza vagy 
Kaukabta, a hajnali csillag, eltűnt.4 Al Mundhir, 
Hîrta-d-Tajjâjê királya, a VI. század elején 400 el-
fogott apácát ölt le cUzza tiszteletére.5 

A gezeri romok érdekesen szemléltetik ezeket 
az adatokat és borzalmas világot vetnek a sötétlelkű 
kana'niták isteneszméjére, melynek nevében annyi 
gaztettet vittek végbe.8 

Kezdjük a kőpilléreknél, melyek száma eredetileg 
11 volt, magasságuk átlag három méter. Kettőt le-
döntve találtak, egy eltűnt ; rendes állásban nyolc ilyen 
kolosszus látható. E furcsa kövek nem egyszerre 
kerültek a gezeri bämäh-ba. A déltől észak felé hú-
zódó kőpillérek régiség szempontjából három kate-
góriába oszthatók. Eredetileg a sor elején három 
pillér állott, melyek egyikét a többi csoportok alap-
jainak szintjénél jóval mélyebben lediilve találták, a 
mi arra vall, hogy e kőcsoportot a többiek előtt 
állították föl. E csoport közepét egy a többieknél 
jóval alacsonyabb, csak Г65 méter magas kő alkotja, 
melynek patinája és teljesen sima külseje Vincent 
szerint a Szentsír temploma és az cOmár-mecset 
azokra a kőlapjaira emlékeztet, melyeket simára csó-
koltak a zarándokok ezreinek kegyeletes ajkai. De 
az is lehetséges, hogy e bálvány sima külsejét tisz-
telői tenyereinek köszönheti, kik a csúf fétist vérbe 
mártott kezeikkel kenegették, simogatták. A többi 
pillérek durvák, érdesek; ez a körülmény arra vall, 
hogy e sima kő volt a tulajdonképeni bálvány, 
ßoKTtiXcov és a többi pillérek csak néma stafage-ként 

» Wellhausen, i. m. 103. 1. 
2 Deut. 1231 1810 ; Jerem. 73, 3235; Ez. 23зт; V. ö. Kort-

leitner i. m. 122. s köv. 
8 V. ö. Vincent i. m. 200. 1. 
* Migne, Patr. Gr. LXXIX. col. 611. sq. 
5 Wellhausen, i. m. 115. 1. 
6 Ehhez v. ö. Vincent i. m. 109—151. 
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szerepeltek mellette. E csoport közelében sziklába 
vájt ciszternaszerű üreget találtak, melybe alkalmasint 
az áldozatok vérét csurogtatták. 

A pillérek második csoportja négy tagból áll, 
melyek magassága átlag három méter. Oldalt tőlük 
Г8 méter hosszú, másfél méter széles és 76 centi-
méter magas, gondosan faragott sziklatömb került 
napfényre, melybe egy 40 cm. mély és 86 cm. hosszú, 
négyszögalakú mélyedés van vésve. Minthogy a ro-
mokban 'asërâh-knak, vagyis facölöpöknek semmi 
nyomát sem látni, Macalister kezdetben azt hitte, 
hogy e sziklatömb ilyenfajta szent cölöpök alapja 
gyanánt szolgált. Ehhez azonban a vályúszerű mé-
lyedés túlnagy ; sokkal valószinűbb tehát Vincentnek 
az a nézete, hogy e sziklatömb oltár gyanánt szol-
gált s a beléje vésett üreg az áldozatok vérének be-
fogadására szolgált. 

A legbizarrabb a harmadik csoport, melynek kö-
zepén egy phallus-formára kifaragott oszlop áll és 
mint egy csúf lingam mered fölfelé. A régi kana'ni-
ták nézete szerint ugyanis minden országnak, sőt 
minden városnak megvan a maga Bacal-ja, vagyis 
férje, vagy ha tetszik ura, ki a vidéket megterméke-
nyíti és így a vegetációnak, az életnek okozója. így 
jött létre az undok bálvány, melyet, hogy a hason-
latosság még teljesebb legyen, a többi pillérektől el-
térően köralakú alapra helyeztek. 

Mint emiitettük, 'asërâh-knak a romokban semmi 
nyomuk nincsen. Igaz, hogy ezeket az évezredek 
vasfoga porrá korhaszthatta ; e helyett viszont a két 
szélső kőcsoport nyugat felé eső oldalain 10 cm. át-
mérőjű mélyedéseket látni. Ezek jelentése és rendel-
tetése ismeretlen. Egyes tudósok nézete szerint ezek 
az üregek a genus femininum drasztikus kifejezésére 
szolgáltak.1 Csakhogy ennek ellentmond az a körül-
mény, hogy ilyen mélyedések az előbb említett phallus-
alakú kőoszlopon is előfordulnak, még pedig többes 
számban; azonfelül, ha e föltevés igaz volna, azt 
várhatnók, hogy a nőnemű istenséget reprezentáló 
oszlopok száma egyenlő legyen a többivel; már pedig 
a két szélső csoport pilléreinek száma hármas, tehát 
páratlan. Mások azt hiszik, hogy e mélyedésekbe 
tömjént, vagy más hasonló áldozati tárgyakat rak-
tak. De ez sem valószínű, mert a mélyedésekből 
ezek a holmik kipotyogtak volna. Sokkal tetszetősebb 
Vincent nézete, hogy ezek a mélyedések egyes na-
gyobb áldozatok emlékét voltak hivatva megőrizni.2 

A kana'niták úgy látszik abban a meggyőződésben 
éltek, hogy ha áldozatkészségük emlékére bálványuk 
oldalát megcsiklandozzák, jobban vissza fog emlé-
kezni tisztelőire... 

A bálványok mentén előkerült a megszokott 
barlang is, mely két nagy üregből áll. Ezek egy-
mással egy tompaszögben megtörő, vagy öt méter 

1 így Benzinger is, Archäologie, 324. 1. 
2 Vincent, i. m. 129. 1. 

hosszú, de rendkívül szűk sikátorral voltak össze-
kötve. A törésnek célja szemmelláthatólag az volt, 
hogy az egyik barlangból a másikba belátni ne le-
hessen.1 Az «isten» az egyik barlangból a másikba, 
a hol esetleg tisztelőinek csoportja várta kinyilatkoz-
tatásait, látatlanul átbeszélhetett és a sötét üregben 
őrjöngő rettegésbe ejtette áldozatait. A barlang ere-
detileg a megelőző korszak troglodytáinak képezte 
lakását. A bevándorló kana'niták csak épen kibőví-
tették, hogy azután kultuszcélokra használhassák. 

A gezeri bämäh legszomorúbb maradványait ké-
pezi az a gyermektemető, melyet Macalister a stèlë-k 
közelében talált. Hiszen temetőnek temető volt a 
kana'niták undok szentélyének a talaja, igaz; de 
azok a szegény kisdedek, kiknek teste a romok alatt 
nyugalomra talált, nem természetes halállal mul-
tak ki. A kicsikék teste kivétel nélkül amphorákba 
volt zárva, melyekbe fejjel befelé dugták őket, a kor-
sókba homokot is raktak, szájukat pedig kisebb csészé-
vel elzárták. Az odahívott orvosszakértők egyhangú 
véleménye szerint a holttestek csaknem kivétel nél-
kül egyhetesek voltak ; koraszülöttek nyomai sehol 
sem fordulnak elő ; ellenben két esetben a holttes-
teken tűz nyomait lehetett megállapítani.2 A gyer-
mekek egyforma kora s az előbb említett két eset 
arra mutatnak, hogy a szentély talajában eltemetett 
gyermekek erőszakos halállal multak ki, vagy más 
szavakkal : e szegény kis ártatlanok annak a kegyet-
len istennek voltak áldozatai, a kit a biblia Molex né-
ven nevez s a kinek tiszteletére olykor a zsidók is 
föláldozták magzataikat, a mint azt Manasszes tör-
ténetéből tudjuk. Ilyen sirokat azóta Sellin is 
talált Ta'annak romjai között egy oltár közelében, 
a hol a korsók szinte zsúfolva álltak egymás köze-
lében.8 

A szegény gyermekeket, úgy látszik, egyszerűen 
meggyilkolták és így mutatták be, mert a holtteste-
ken a tűz nyomai aránylag igen ritkák. 

Az emberáldozatok másik faja volt az, melyet 
épületek alapkőletételénél szoktak bemutatni. Ilyenek 
is bőven kerültek elő erődök és házak kapui alól. 
A szerencsétlen áldozat számára sírt készítettek a 
küszöb alatt, esetleg más helyen, és elevenen befalaz-
ták. Az ilyen esetek legérdekesebbike az, melyet 
Schumacher Megiddóban talált, az ottani erőd egyik 
mellvédje alatt.4 Harmadfél évezred nem tudta el-
mosni a szegény leányka halálküzdelmének nyomait 
fehérlő koponyájáról s a boldogtalan teremtés ál-
kapcsának fájdalmas eltorzulása szörnyű bizonysága 
annak a halálküzdelemnek, melyet magános sírjában 
el kellett szenvednie. 

Hogy mi volt e barbár szokás célja, nem tudjuk 
biztosan; valószínű, hogy a fanatikus kana'niták védő 

1 Vincent, i. m. 137. 1. 
2 Vincent, i. m. 188—193. 11. 
3 Sellin, i. m. 32-37. 11. 
* Vincent, i. m. 51., 197. 11. 
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szellemeket akartak csinálni áldozataikból váraik és 
házaik oltalmára. 

Furcsa dolgok ezek nagyon. Ha meggondoljuk, 
milyen szellemi sötétségben élt valaha az emberiség, 
lehetetlen, hogy hála és imádás nélkül gondoljunk 
Krisztus világosságára, mely a szivekbe bevilágított, 
fölrázta az emberek lelkiismeretét és, mint az Apostol 
mond ja abban a fölséges szent leckében, melyet az 
egyház Karácsony napján olvastat föl a h ívőknek: 
Megjelent a mi üdvözítő Istenünk kegyelme minden 
embereknek, oktatván minket, hogy lemondván az 
istentelenségről és a világi kívánságokról, józanul, 
igazán és ájtatosan éljünk a világon.1 

Kmoskó Mihály dr. 

"Egyházi 
világ-
krónika. 

München . Harnack is csak olyan szűkkeblű, mint 
a többi. — Tájékoztatóul az iránt, hogy a «modern» 
tudománynak ú. n. «Voraussetzungslosigkeit»-ja mek-
kora frázis, s az ú. n. sszabadszelleműség» helyén mek-
kora elfogultság honol, legyen szabad a következő ese-
tet közölni. 

Harnacknak, az ismeretes berlini egyetemi tanár-
nak irodalmi közlönye a «Theologische Literaturzei-
tung.» Ennek a folyóiratnak recensió céljából beküld-
ték dr. Anton Seitz müncheni theologiai tanár munká-
ját Krisztus Urunk istenségéről. A Herder-féle kiadó-
cég küldte be. A munka cime : «Das Evangelium vom 
Gottessohn. Eine Apologie der wesenhaften Gottessohn-
schaft Christi gegenüber der Kritik der modernsten deut-
schen Theologie.» Ezt a könyvet a Herder-féle cégnek 
Berlinből visszaküldték, mint olyat, mely bírálatra (Be-
sprechung) «nem alkalmas.» 

Ebből az egy tényből igen sok furcsaság világlik 
ki. Első az, hogy Berlinben, az ottani tudomány-egye-
tem tájékán, Krisztus Urunk lényeg szerint való isten-
sége nem kapós tárgy. Második az, hogy Harnack, az 
ottani theologiai iskola főkritikusa, nem rendelkezik 
annyi önzetlenséggel és elfogulatlansággal, hogy a maga 
véléményével ellenkező meggyőződést képes volna szóhoz 
juttatni, vagy pedig nem volt bátorsága fegyverét az el-
lenfél fegyverével összemérni. A híres «elfogulatlanság» 
tehát rút elfogultsággá vedlett át, s a híres protestáns 
szabadszelleműségben hire sincs az igazi szabadságnak. 

Meg kell jegyeznünk itt még azt, hogy Seitz dr. 
munkája megsemmisítő kritikát végez a Harnack-féle 
szabadelvű protestáns theologia tana felett Krisztus 
istenségéről. Kitűnik a Seitz-féle kritika erőssége abból 
az ismertetésből, melyben Seitz dr. munkáját a würz-
burgi egyetem apologetája dr. Kreib részesítette az 
«Augsb. Postzeitung» 1908. okt. 9-iki számának irodalmi 
mellékletében, ezt mondva róla: «Szerző bámulatos 
szorgalma az anyag összegyűjtésében, széleskörű iroda-
lomismerete és lelkiismeretes igyekezete szabatosságra 
a gondolatok előadásában, elkülönítésében és megoko-
lásában, őt magas fokon képesítettnek igazolták az 
Istenfiáról szóló evangélium magyarázatára. A messiás 
valóságos fiúistenségének bibliai tanúsításait nyugodj 
elfogulatlan birálatban mutatja be.» 

1 Tit. 2„ s köv. 

Úgy látszik, hogy új korszak elé érkeztünk meg. 
A protestáns szabadelvű hittudomány kezdi bekötni a 
szemeit, hogy ne lásson, kezdi bedugni a füleit, hogy 
ne halljon semmit abból a kritikából, melyet a katholi-
kus hittudomány kritikája végez az egyedülvalónak és 
dicsőnek hirdetett protestáns kritikán. Eddig a jezsuita 
és dömés katholikus theologusokat látszott a protestáns 
theologia kiválóan ignorálni ; most mintha kedv kere-
kedett volna a protestáns táborban arra, hogy Német-
ország valamennyi katholikus theologiai karaboykott 
alá kerüljön. A hires «elfogulatlanság» kezd excommu-
nicatiót és indexet felállítani a hires tudomány-szabad-
ság nagyobb dicsőségére. Jól mondta Kalthof brémai 
hivő protestáns lelkipásztor «A modernek vallásá»-ról 
írt «dolgozatában» : «Ez a szabadelvű kereszténység se 
nem szabad, se nem kereszténység.» 

P á r i s . A l'aigle de Meaux. Katekizmus. — Meny-
nyire elterelte az emberek gondolkodását az anyagiakra 
irányuló realizmus az ideális, szellemi világtól, mutatja 
a következő eset, a mely Brunetiére francia akadémi-
kussal történt. A nagynevű francia irodalombuvár és 
kritikus sokat foglalkozott Bossuet életével és munkái-
val. A kik világtörténelmet tanultak, tudják, hogy Bos-
suet meaux-i sasnak nevezik a francia irodalomban. 
Hogy hogynem, egy amerikai állatsereglet tulajdonosa 
olvasta valahol valamely lapban, hogy Brunetiére a 
L'Aigle de Meaux-val foglalkozik s kapta magát és a 
következő levelet írta Brunetiérenek : «Hallottam, hogy 
egy bizonyos «meauxi sas» van az ön birtokában, a mely 
sast az ön hazájában hires állatnak tartják. Ez iránt 
a sas iránt az állatseregletem látogatói bizonyára nagy 
érdeklődést fejtenének ki. Legyen szives velem közölni, 
hajlandó volna-e nekem ezt a ritka madarat átengedni, 
az árát szabja meg ön. Közölje velem azt is, «hogyan 
kell ezt a madarat etetni.» Brunetiére felvilágosította 
az amerikai menazseriást, hogy az a ritka madár ember 
volt és már régen meghalt és így «etetésre» nem szorul. 
Factum. A reáliskola és a gimnázium nevelésének a 
kűlömbsége. 

A katekizmus esete meg így történt meg itt Páris-
ban. Ezt a várost tudvalevőleg «la lumière du mond»-
nak, a világ világosságának is szeretik nevezni a fran-
ciák. A város 13-ik kerületének egyik iskolájában meg-
történt az a borzasztó eset, hogy katekizmus kezdett 
megjelenni mint kisértet. A tanítónő egy növendéknél 
katekizmust talált. A kisasszony, vagy asszony, mert az 
aktákból csak az tűnik ki, hogy nőnemű volt, oly szörnyű 
haragra gyuladt a katekizmus láttán, mint a bivaly 
vagy bika szokott, ha vörös posztót mutogatnak neki, 
kiragadta a katekizmust a leányka kezéből s darabokra 
tépve félre dobta, mondván : «Mi itt iskolában vagyunk, 
hogy tanuljunk és nem azért, hogy katekizmust olvas-
sunk. Ezeket az ostobaságokat csak a templomban ta-
nítják még.» Igazán, borzasztó szellemesség ! Nem veszi 
észre ez a francia szellemesség, hogy míg ő, még a nő 
lelkekben is, bivaly módra tombol a sárba taposott 
katekizmus felett, a mely egyedül volna képes Francia-
országot megmenteni, az alatt az országot a katekizmus-
ellenes élet kihalással fenyegeti. 
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Fulda. Németország püspöki karának legújabb 
együttes főpásztori körlevele arról szól, a mi Franciaor-
szágot már kezdi a sír szélére hurcolni, a fajtalanság 
bűnéről. Németország püspöki kara — ide számítva 
Poroszországot, Hessent, Badent, Württemberget, Luxem-
burgot, Szászországot, Elsasst — különös eljárást követ 
a főpásztori levélírás terén. A mellett, hogy mindegyi-
kük nagyböjti főpásztori tanítással készíti elő hiveit 
a nagyböjti szentgyakorlaton át a húsvéti szent gyó-
násra és áldozásra, és azután évközben, mikor valami 
rendkívüli eset fordul elő, például legutóbb a moder-
nizmus elitélése az apostoli szentszék részéről vagy a 
pápa jubileuma, a németországi püspöki kar együttes 
főp. levélben tárgyalja az ügyet. Ezenfelül szokása a 
németországi püspöki karnak minden esztendőben leg-
alább egyszer Fuldában, szent Bonifác, Németország apos-
tolának a sírjánál összegyűlni, tanácskozni s Németország 
kath. népéhez együttes főpásztori levélben fordulni, vagy 
alkalomadtán azonnal, vagy az adventi idő alkalmából. 

Az ezidei fuldai adventi főp. levél, amint mond-
tuk, a fajtalanság ellen szól. Köztudomású dolog, hogy 
Németország szaporodása és gazdagodása még Angol-
országot is túlszárnyalja s ez utóbbi országot a német 
invázió rettegésével tölti el. Ámde Németország szapo-
rodását ugyanaz a veszedelem kezdi fenyegetni, a mely 
Francziaországot már-már a sír szélére hurcolta : a faj-
talanság. Ennek akarnak útjába állani a német püspö-
kök, hivatkozva nemzetök előtt ezidei ádventi együttes 
főp. levelőkben az utolsó Ítélet harsonájára. Az ily 
együttes főpásztori tanítás nagy nemzeti esemény. 

Hallgassatok reánk, kövessétek a pásztorok hivó 
szózatát. így kezdődik az eredeti fuldai körlevél. Kény-
telenek vagyunk szólni — így folytatja — arról a go-
nosz bűnről, a melyről az apostol szavai szerint (Ephes. 
5. 3.) keresztények között szónak se kellene lenni. És 
itt következik a felszólalásnak megokolása. «Szent köte-
lesség ez a harc, mert a fajtalanság (Unzucht) az utóbbi 
időben oly ijesztő (unheimlich) áradásnak indult, hogy 
komoly gondolkodású férfiak minden vallásból és irány-
ból aggodalommal tekintenek a jövőbe. Ez a jelenség 
a pogány világra emlékeztet és arra a leírásra, melyet 
szent Pál apostol a rómaiakhoz intézett levelében adott az 
akkori erkölcsi állapotokról. Szent kötelesség ez a harc, 
mikor látjuk, mily elfogulatlan arccal lép elő a bűn 
napfényre, mintha ő már egészen természetes és magá-
tól értetődő dolog volna ; mily gúnnyal, megvetéssel 
és daccal intézi rohamát a keresztény erkölcs, sőt maga 
a természetes illem korlátai ellen ; mily találékonyságot 
fejt ki a csábítás eszközeinek és fogásainak, a testies-
ség új és fortélyos alakjainak kieszelésében.» 

A csábítás modern eszközeinek részletes leírása 
után következik a főp. levél oktató és gyakorlati aszke-
tikai része és szívhez szóló felhívás a szülőkhöz és 
mindazokhoz, kik az itjúság oktatásával és nevelésével 
foglalkoznak, valamint magához az ifjúsághoz. Az ily 
főpásztori levél képes egy egész nemzetet felrázni álmá-
ból. «Aus Liebe zu unserem Volk und Vaterland.» Ha 
a francia püspöki kar Bossuet idejében nem lett volna 
a királyság szolgálatának a jármában s az ú. n. gallikán 
elvek védelme helyett a francia nemzet elfajulása ellen 
mennydörgött volna, Franciaország nem került volna 
a sír szélére. —у —la. 

A s z a b a d a k a r a t . Irta: Notter Antal dr. Budapest, 
A Szent-István-Társulat kiadása 1908. Ára 1 korona. 

A szabadakarat kérdése első jelentkezése óta mind 
a mai napig nem szűnt meg a világot mozgatni és pár-
tokra szakítani. Minden bölcseleti és vallási kérdés el-
végre ide lyukad ki. Sőt merem mondani, hogy a mi 
akaratunk szabadságáról való döntés, egyúttal döntés 
Isten természete, benső és külső életének megnyilvánu-
lása és az egész természetfölötti rend fölött. 

Az ember Isten képmása s e kép természete, lé-
nyege ráutal a Teremtőre, annak mivoltára. Az akarat 
szabadságának kérdése azért mindig világprobléma 
volt, mert e kérdésről kimondott Ítéletből következte-
tést vonthatunk a kijelentőnek világnézletére, vallási, 
erkölcsi, társadalmi nézeteire. 

Sajnos, be kell vallanunk, hogy korunk iránya, 
gondolkodása nem kedvez a szabadakarat kérdésének. 
Ha csak a legújabb irodalmat is tekintem, alig van a 
modern tudósok között valaki, aki az akaratszabadsá-
got nyiltan tanítaná. A természettudósoknak 1907-ben 
Drezdában tartott kongresszusán a freiburgi A. Hoche dr. 
«Moderne Analyse psychischer Erscheinungen» cimű 
értekezésében (110.), a determinista álláspontot képvi-
selte, s a jelenlévők mind mellette voltak. Comperz : 
Das Problem der Willensfreiheit cimű művében (1907.) 
szintén ezt az álláspontot vallja. Visunt, Dyroff, Geyser, 
Mercier katholikus psichologusok az akarat szabadságát 
hirdetik. Amazok monisták, ezek dualisták. Tehát igaz 
az, hogy az akarat szabadságának kérdése összefügg a 
legfontosabb vallásos meggyőződéseinkkel, összefügg 
magával az Isteneszmével is. 

Csak öröm tölthet el mindnyájunkat, midőn a 
Szent-István-Társulat ezt a fontos kérdést kidolgoz-
tatta. A szerzőnek is csak gratulálni tudunk, hogy any-
nyi körültekintéssel, oly széles látókörrel fogott e mű 
megírásába és nem vesztette el szeme elől azt a fontos 
szempontot, hogy művelt közönség számára írt. Azt 
hiszem, a mi közönségünknek fölösleges is lett volna 
ennél többet adni, mivel azok a fontos fiziologiai és 
pszichopathologiai kérdések, a melyek Francia- és Né-
metországban a tudósokat foglalkoztatják, de még el-
döntve nincsenek, hozzánk még nem jutottak el. A fő-
dolog az, hogy a mit nyújtott a szerző, az jó és jól is 
van előadva. 

A mű berendezéséről szólva, először megállapítja 
a szabadakaratnak helyes fogalmát. Azután előadja annak 
bizonyítékait és cáfolja az ellentétes nézeteket. Végül a 
szabadakaratnak a vallás-erkölcsi életre, a nevelésre és 
a büntetőjogra való kihatását tárgyalja. 

Trikal József dr. 
* 

S z e n t Á g o s t o n h i t o k t a t ó i m ű k ö d é s e . Irta : 
Walter Gyula dr. kanonok. Budapest, 1908. 30 1. Ára 
40 fillér. 

Egy kis füzet az egész s az is különlenyomat a 
«Kath. Nevelésből». Walter dr.-nak felolvasása az első 
kateketikai tanfolyamon. Mégis szükségesnek tartjuk 
fölemlíteni, mivel mint afféle kis monografia nagyon 
értékes. A hittanítás történetéből egy pontot világít 
meg, kortörténeti keretben ; bemutatja szent Ágoston 
katechetai működését szóban és írásban s azt a nagy 
hatást, melyet módszertani elveivel a híres Felbigerig 

Iroda-
lom. 
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és a mai müncheni módszerig folyton gyakorolt a hit-
tanításra. 

Mily hangosan emlegetik oda át Comveniusukat, 
Pestalozzijukat s ime e füzetből is látjuk, mily nagy 
paedagogusai voltak a kath. egyháznak, akiktől a prot. 
postentumok is tanultak, csakhogy újabb ideig mi 
katholikusok nem sokat törődtünk a mieinkkel, mieink 
érdemeivel feledésbe engedtük őket menni. 

Nagyon tanulságos ez a kis füzet s példa arra, 
hogyan kell más régi Íróinkat is feldolgoznunk, hogy 
tényekkel, adatokkal igazolva lássuk egyházunk elévül-
hetetlen érdemeit az iskola és a tanítási módszer fej-
lesztése körül. 

* 

A gyakori é s mindennapi szentáldozásról . 
Irta: Reviczky Aladár. Kapható a budapesti lazaristák-
nál : IX. ker., Gát-utca 6. Ara 40 fill. 

Módfölött lehet annak örülni, hogy a materialiszti-
kus világnézet csillaga hanyatlóban van. Ezzel is több 
reményünk lehet arra, hogy gyökerefogytán a belőle 
sarjadozó érzület és gondolkodás is fogyni fog és lefo-
kozódik azon elemek ereje, melyek szellemvilágunk 
atmoszférájában eddig ugyancsak sorvasztották a lelke-
ket. Máris új, szellemiebb, mélyebb, tartalmasabb világ 
után kezdenek vágyódni az emberek. 

S ime, épen napjainkban új szózat kél Rómából, 
mely azt mondja, hogy ezentúl senkit sem szabad visz-
szatartani a mindennapi áldozástól, a ki egyébként nem 
él halálos bűnben és jószándékkal járul az oltárhoz. 
A pápa nem akarja, hogy a mindennapi szentáldozás 
ezentúl kivételes és tűrt állapot legyen. Mintha ő is azt 
mondaná : új, lelkiebb, mélyebb vallásosságra van most 
szükség, ennek pedig legalkalmasabb forrása a köztünk 
élő Megváltóval való benső egyesülés. 

Ha van tényező, melynek szava egy világmegújulás 
hajnalán döntőleg folyhatik be a lelkek ébredésére, úgy 
az bizonyosan a világegyház főpásztora lehet, de viszont, 
ha van eszköz, mely ahhoz az óriási célhoz méltóképen 
aránylik, akkor ez elsősorban az Eucharisztia lehet, 
még pedig azért, mert képzelni sem birunk alkalma-
sabb módot arra, miként hozzuk intim érintkezésbe a 
lelkeket a köztünk élő Megváltóval. Ebbe a gondolat-
keretbe kell beállítani Reviczky Aladár kis füzetét. 

Az egész művecske voltaképen egyetlen egy hang 
a papsághoz : áldoztassatok gyakorta — minden nap. 
Ezt a hangot hideg papíron merev betűk hirdetik ugyan, 
de önkéntelenül kiérezzük, hogy meleg szívnek eleven 
érzülete állította őket sorba. A ki nem tudna eligazodni 
a gyakorlatban azon, hogy a pápahirdette világmegují-
tást saját körében, a rábízott lelkek mindenikével szem-
ben hogyan eszközölje, annak ime egy buzgóságtól 
inspirált eleven papi lélek találékonysága siet oldala 
mellé. Ha szabad magamat így kifejeznem : Reviczky 
egész arzenálját mutatja itt be annak a technikának, 
mellyel a lelkekhez utat lehet csinálni — Krisztus szá-
mára. Nem is tudnék hevülő szivének jobb kívánsággal 
kedveskedni, mintha azt óhajtom, hogy harmatozzanak 
az Egek és teremje a föld ehhez az arzenálhoz a papi 
lelkeknek olyan hadseregét, mely annak minden eszkö-
zét úgy forgassa, a hogyan azók természete s az el-
érendő cél kivánja : finoman, gyöngéden, örömmel, 
passzióval, hűen, önfeláldozón. Izsóf Alajos. 

Ö. G. Az új Syl labus. (A «Budapesti Szemle» 
októberi számában.) 

IX. Azt gondolom már befejezhetjük eszmecserénket. 
Ö. G. minden érdemlegeset elmondott. A mit még 
ezután cikke végéig hat oldalon ír, az csak más for-
mában való ismétlése ugyanazoknak a zsörtölődéseknek, 
melyekből már eleget hallottunk. Neki mindvégig a 
katholicizmus részén minden rossz, a modernisták részén 
minden jó és helyes. így kivánja ezt Ö. G.-nek mai 
helyzete. Mikor még a kath. lapoknál írt, akkor a klerikus 
korában szerzett ismereteit épen ellenkezőleg tudta 
fölhasználni, a mint biztosra vehető, hogy az új Sylla-
bust is épen annyi ötlettel a legüdvösebb intézkedésnek 
tudta volna bemutatni, ha a miliője így kívánta volna. 
Ó az a miliő, az a helyzet 1 Más-más helyzet más-
más hangulatokat kíván, a hangulat meg a «modern» 
írónál színezi a tudást a szerint, a hogy épen tudni 
hasznos és célszerű. Tudvalevő, hogy nemcsak az álla-
toknál, hanem sok modern tudósnál is gyakran jelent-
kezik a mimikri, egészen a környezet és a napi szükség-
letek színe szerint. 

A bizonyítékot rá nem is kell messze keresnünk. 
A 80-as években egyik kath. napilapunkban szellemes, 
ötletes cikksorozat jelent meg «A dekatholizált egyetem-
ről« cimen. Akárcsak a jelen cikkben a Syllabust, 
annyi maró gúnnyal s az igazság teljes látszatával 
mutatta be annak az irója tudományegyetemünk gyarló 
voltát. Az egyes tanárokon nemcsak a keresztényellenes 
álláspontot, hanem a tudományos készületlenséget, ügye-
fogyottságot is persziflálta. Legelső tudományos inté-
zetünket az avatatlanok előtt igazán közmegvetés tár-
gyává tette. Emlékszem rá jól, hogy miután már mind 
a három kart végigsétálta és bemutatta a közönségnek, 
vártam, nagyon vártam, lesz-e valami komoly, férfias 
megjegyezni valója a legelső karra, a hittudományi 
karra is, melyre egy kis feleszméltetés, egy kis buzdítás 
csakugyan ráfért volna. Megvallom, igazságosnak tartom, 
ha a mértéket egyformán kezelik s nem változtatják a 
személyek szerint. 

A jó Vetésinek, a kit hol Olasznak, hol Öregnek, 
hol nem tudom minek hívnak, erre már nem volt egy 
megjegyzése sem, szóba sem hozta. Jobb tudása elle-
nére egyszerűen hallgatott róla, mert hát az akkori 
helyzete és a lap érdeke ezt így kívánta. 

Ilyen körülmények között, hogy Ö. G. saját szavai-
val éljék, pusztán tudományos szempontból szólva, «Ö. 
G.-től ebben a kérdésben tárgyilagosságot nem várha-
tunk, ha annak az iránynak (a katholícizmusnak) ellen-
sége állítja és foglalja össze a modernizmus kritikáját». 
Színez, elhallgat, megtold, módosit, nagyít, V* igazságot 
•/« valótlansággal kever össze és pedig egy jobb sorsra 
érdemes irói talentum összes ragyogó eszközeivel ; így 
került ki a «Budapesti Szemle» legmegtévesztőbb cikke, 
a minőt két év óla csak az új Syllabusról írtak. Szakasz-
tott olyan módszer szerint, mint egykoron a dekatholizált 
magyar egyetemről szóló. Az ilyen eljárás lehet mindenre 
jó, Gyulai Pálnak és segédszerkesztőjének is nagyon tetsz-
hetik, de annyi bizonyos, hogy az igazság megismerését 
egy lépéssel se viszi előbbre. 

A hátralevő részben hogyan végzi ezt a keverést? 
Elmondja, mekkorák a modernista mozgalmak Olasz-, 
Francia-, Német- és Angolországban, sőt megállapítja 
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újból, hogy Magyarorságon is vannak modernista papok : 
«vannak, de hallgatnak ; vannak, de nagyon kevesen», 
nálunk «a lengedező szellő nem fogja szétfújni ősi 
mivoltában érintetlen falusi theológiánknak vitorláit». De 
másutt mindenütt hogy sokan vannak. Az ember ezek 
után azt várja, hogy ezek a «sokan» okvetlenül valami új 
kath. egyházat alapítanak, szépet, nagyot, a modern kor-
szellemmel összhangzót, úgy hogy a világ és Róma csak 
bámulni fog rajta. 

Ö. G. azonban lehűti ezt a várakozásunkat. Azt 
mondja, hogy mégsem tesznek ilyet. «Ennyire sem a 
németek, sem az olaszok nem mennek, mert joggal (ők, 
a divinumokat kihajigálok!) akarnak katholikusok 
maradni s egyelőre inkább csendesen maradnak. Tanul-
tak Döllinger és iskolájának sorsától s új keresztény 
szektát semmiképen nem hajlandók alapítani». 

De kedves Ö. G., ha így áll a dolog, akkor még 
sem lehetnek olyan sokan, akkor egész országok még 
sem rohannak utánok ; sőt kérem, ha az őnféle kemény 
legénynek vagyok, én egyszerűen lelkiismeretlen emberek-
nek nevezném a modernistákat, ha azért, mert Döllinger 
sorsától félnek, «csendesen maradnak» és benmaradnak 
a tövestől megromlott mai katholicizmusban. Hisz ilyen-
formán nagy számuk mellett gyáva emberek azok, a kik 
nem mernek sikra szállni az igazságért, hanem Döllinger 
sorsától tartanak. Ha a világ velők, kitől tartanak? 

Hát Ö. G. szerint mégis csak félnek és hogy «csak 
kovász akarnak maradni abban az erjedésben, a mely 
a történeti katholicizmust tényleg fölkavarja». Nem úgy 
Ö. G. uram, nem jól beszél! Az ilyen gőgös Döllin-
gereket nem kovásznak, hanem bizony lesipuskásoknak 
szokás nevezni, a kiket a világ legfeljebb eszközül használ 
fel, de követni nem szokott ; mivel az ilyenek refor-
málni szeretvén az egyházat, rendesen elfelejtik előbb 
reformálni magokat. Azért nem szereti őket a világ se 
s ha ezt tanulták Döllinger példájából, akkor csakugyan 
jól tanultak, de ön, midőn jobb tudása ellenére ezt 
elhallgatja, nagyon rosszul ítéli meg őket. 

A másik keverése ebben az utolsó részében, a mivel 
a modernisták részére szimpátiákat keres, az az eljárása, 
hogy úgy tűnteti fel Rómát, mintha egyebet se tenne, 
mint folyton szembeszállna «a modern tudományos 
irányokkal». S hozzáteszi «az pedig vagy vak és tudatlan 
vagy nem jó hiszemü, ha ennek a tudománynak meg-
állapodásait magától elutasítja». De tisztelt Ö. G., mi 
szüksége van önnek arra, hogy ennyire tudatlannak teteti 
magát? Kérem, nevezzen meg csak egy tudományos 
megállapodást is, melyet Róma elutasított volna magá-
tól s nevezzen meg csak egyet, de megállapodást, melyet 
a Syllabus kárhoztatott. Addig, míg ezt nem teszi, ne 
tartsa magát jó hiszemü embernek. 

A harmadik keverés, hogy a reformokat, melyek 
mindenkinek szimpatikusak, folyton összekapcsolja a 
tani felforgatásokkal. Ö. G. uram, a katekizmus jó, csak 
az emberek gyarlók; ne a katekizmust tessék az em-
berekhez módosítani akarni, de az embereket a katekiz-
mushoz. S ez épen a modernisták nagy hibája, tessék 
ezt igy megírni olvasóinak s akkor jobban megértik 
Róma eljárását. 

* 

Tartsuk tehát külön a keverést s külön a moder-
nistáknál jelentkező s jóknak látszó reformtörekvéseket. 

Akkor haladhatunk előre. Az emberi elem az egyház-
ban folyton megújhodásra szorul, hiszen ha ez így 
nem volna, nem is emberekből állana az egyház ; egyik 
másik, időben kifejlett és magán az illető kor jellegét 
viselő intézménye idővel csakugyan elavulhat s egy 
mással, az újabb időnek megfelelővel, való pótlását köve-
teli. Theológiánk is időről-időre az ujabb tudományos 
haladás eredményeinek számbavételét teszi szükségessé, 
miként ezt az V. században szent Ágoston, a XlII-ikban 
szent Tamás eszközölték. De a modernisták nem ezt 
akarták, hanem Krisztus helyébe Kantot akarták állí-
tani. 

Ez pedig nem átalakítás, hanem tönkretétel lenne. 
Ezért itélte el őket a Syllabus. 

Ö. G-től búcsút veszünk. Dolgozatával foglalkozva 
olykor keményebb hang is csendült ki tollúnkból. Nem 
lehet csodálkozni rajta. Hiszen nem is üú, midőn az 
atyját igazságtalanul dehonesztálják, ha itt-ott kemé-
nyebben ki ne fakadna. Ö. G. sokat irt igaztalanul s 
jobb tudása ellenére. De eszmecserénk, azt gondolom, 
nem volt hiábavaló. Tanultunk belőle valamit. Azt, hogy 
mily nehéz lehet a megújhodás munkája, mikor az egy-
háznak ezt a munkát a rosszra hajlandó s tehetségeikkel 
ennyire visszaélni képes embereken is kell végeznie. 
Reformokat óhajtani könnyű, de azokat az embereken 
meg is valósítani valóban nehéz. Inter vicissitudines 
mundi peregrinando proficit ecclesia Christi. Azonban 
a századok tanulságai csüggedni nem engednek. Vol-
tairek után Chataubriandok és Montalembertek szoktak 
következni. Dudek-

"Levél a szerkesztőhöz. 
Budapest, december 14. 

Nagyságos Szerkesztő Url 
Dacára, hogy tudom, hogy levelem nyomán eset-

leg förgeteg keletkezhetik, mégis tollat fogok és a 
«Religio» tekintélyének palástjába burkolódzva el-
mondom, a mi böki az oldalamat. A publikum, mely-
hez magam is tartozom, néha talán jobban átérzi a 
szükségleteket, mint a t. újságírók. 

A multkorában olvastam az újságokban (csak 
katholikus lapokat olvasok), hogy a Kath. Sajtóegye-
sület már annyira megerősödött, hogy immáron 
évente nagyszámú ezeresekkel képes segíteni hírlap-
jainkat, a minek következtében aztán azok dec. hó 
elseje óta, a hogy a segítség folyósíttatott, nagyobb 
ter jedelemben jelennek meg. A Sajtóegyesületet a 
segítség ezen módjának megválasztásában nyilván az 
a felfogás vezette, hogy ha lapjaink a nyújtott segély 
következtében ezentúl nagyobb terjedelemben jelen-
nek meg, ha többet adnak, akkor majd kapósabbak 
is lesznek. Nem lehetetlen, hogy épen a «Beligio» 
példáján indultak, a mely, a mióta a mostani tartal-
massággal és külsőleg is impozáns alakjában teszi le 
a postás az asztalunkra, nagyon szépen terjed. (Tu-
dom, ez ellen a szerkesztő úr tiltakozni fog ; én tehát 
előre is tisztelettel kijelentem, hogy a szerkesztő urak 
panaszaiban nem túlságosan hiszek. Végre is, ha va-
laki oly elegánsan forgolódik az emberek között, 
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mint a «Religio», annak kell, hogy rendben legyen 
a szénája.)1 

És én mégis, dacára az előttünk fekvő példá-
nak, jobb szerettem volna, ha a Sajtóegyesület a 
kath. sajtó segítésének és erősítésének nem ezt, 
vagy legalább nemcsak ezt a formáját választotta 
volna. Távol legyen tőlem minden rossz indulat, de 
engedelmet kérek, ebben a formában úgy fest a do-
log, mintha «aki közelebb van a tűzhöz, az meleg-
szik»-féle elv érvényesült volna, mintha a begyült 
pénzen az egyes lapok egyszerűen megosztoztak volna.2 

A sajtótámogatásnak ez a módja lehet igen kényel-
mes, egy kevés ideig be is válhatik, de hogy célhoz 
vezető volna, hogy lapjaink elterjesztését biztosítaná, 
azt tagadom. Elveszett dolog az, akár hirlap legyen, 
akár más, a minek jövendő fennmaradása alamizs-
nára van bazirozva. É n attól félek, hogy az a ma-
gyar szalmaláng-lelkesedés, a mely az elmúlt évben 
a Sajtóegyesület támogatásában megnyilatkozott, ha-
marosan lelohad és az Egyesületnek nem lesz mit adnia. 

Valamely lapnak a fennmaradását csak az elő-
fizetők állandó nagy száma és kellő mennyiségű hir -
detések biztosíthatják. Azért én a Sajtóegyesület he-
lyesirányú működését abban láttam volna, ha a be-
gyült koronákat nem annyira a lapok kibővítésére, 
mint inkább azok elterjesztésére fordította volna. És 
aztán az így nyert előfizetési többletből iparkodtak 
volna lapjaink egyre többet és többet adni és idővel 
a liberális lapokéval egyenlő vaskosságot elérni. 
Ahhoz, hogy valamit el lehessen terjeszteni, kitartó, 
nagy zajjal és ügyességgel végig csinált reklámra van 
szükség.3 Csak a jó bornak nem kell cégér, de min-
den más egyébnek és így az újságnak is, akármilyen 
jó legyen is, reklámra van szüksége, ha élni és ter-
jedni akar. Hirdethet egy lap még oly felséges esz-
méket, összeállítása lehet a szerkesztői ügyesség bra -
voures non plus ultrája, de ha nincs cégér, nincs 
előfizető. Nem tagadható, hogy valamely saj tótermék 
elterjesztésének két abszolút föltétele v a n : a j ó szer-
kesztés és a jó reklám, a mihez a krajcáros lapoknál 
hozzávehetünk egy harmadikat is, t. i. a jól szerve-
zett kolportázst. Ennélfogva ugy hiszem, hogy a kath. 
tábor áldozatkész része nem azzal a szándékkal kül-
dötte koronáit a Sajtóegyesületnek, hogy mint az 

1 Ne űzzön rossz tréfákat ! A «Religio» szénája rendben 
van, mert a szerkesztő személyében ketten vannak segítsé-
gére: a szerkesztő, a ki dolgozik és az egyetemi tanár, a ki 
a pénzhiányt pótolja. Ilyen sorsot a mai szociális világ né-
zeteinek gúnyjára ne kívánjon magának, hogy munkájáért 
még ön fizessen. Szerk. 

2 Dehogy. A Sajtóegylet követi ezt a progressziv elvet. 
Szerk. 

3 Ha jól figyeli meg az elterjedt lapokat, akkor észre-
veszi, hogy még valami kell magában a lapban is : minél 
több eroticum és szenzáció. Úgy mond ják : hízelgés az em-
beri szenvedélyeknek. Ezt és a ma elég kelletlen vallási han-
got rendesen kifelejtik, a kik a kath. komoly lapok cse-
kély elterjedése miatt panaszkodnak. Szerk. 

«Alkotmány» négy, az «Uj Lap» pedig két oldallal 
bővebb ter jedelemben jelenjenek meg, hanem kül-
dötte azzal a célzattal, hogy kath. lapjaink hirdeté-
sére és elterjesztésére anyagi eszközt szolgáltasson a 
t. Egyesület vezetőségének kezeibe.1 

Hogy a reklám által mit lehet elérni, mutat ja 
«Az Újság» példája. Ezt a lapot egy korhadt rend-
szer, egy az összeomlás előtt álló politikai párt tá-
mogatására alapítottak a lipótvárosi pénzemberek. 
Létezésének második évében a nemzeti fölbuzdulás 
orkánja elsöpörte a rendszert s a pártot, melynek 
istápolására életre hivták. A nemzeti ellentállás ide-
jén szembehelyezkedett a nemzet közvéleményével, 
még pedig abban a mértékben, mintha csak szándé-
kosan kereste volna a népszerűtlenséget. Minden szava, 
sora lekicsinylése volt a nemzet vezéreinek és leki-
csinylése azoknak az ideáloknak, a melyek akkor 
minden igaz magyar ember keblét hevítették. És 
dacára ezen magatartásának és ezen ránézve mostoha 
külső körülményeknek, a lap nemcsak nem pusztult 
el a szabadelvű pártot és rendszert ért katasztrófá-
ban, de ma, min t ezt mindenki igen jól tudja, a 
legelterjedtebb lapok egyike és szavának súlya oly 
erővel esik a közvélemény mérlegébe, hogy azt ki-
csinyelni nem lehet. És honnét ez az óriási siker? 
A választ e kérdésre megadják azok a plakátok,2 me-
lyek éveken keresztül megszakítás nélkül hirdették 
és ajánlották a nagyközönségnek «Az Újságot» min-
denfelé és a reklámnak ezer más módja, mint a hir-
detés-gyűjtő szelvények fölállítása, hirdetést bejelentő 
lapoknak a trafikokban a közönség rendelkezésére 
való bocsátása, olvasótermek fölállítása, hol már 
előtte való este kapja kézhez a híréhes publikum a 
reggeli lapokban megjelenő hireket. A felhozott példa 
után csak azt tanácsolhat juk: menj és cselekedjél 
te is hasonlóképen! Tanul junk ellenfeleinktől. Jár-
junk azon a sikerhez vivő úton, a melyen ők előbb 
já r tak előttünk és fájdalom, már a teret is elfoglalták 
előlünk, a mit visszavenni ugyancsak fáradságos lesz. 
Sőt ha nem okulunk, ezt kizártnak is tekinthetjük. 

Az első, mire most nagy szükségünk van, az a hí r -
szolgálat alapos szervezése, a mi egy fürge, jó kőnyo-
matos megszerzése által könnyen elérhető. Iparkod-
janak hírlapjaink nem annyira bő, mint inkább vá-
lasztékos tar talommal megjelenni. Feküdjék neki a 
Sajtóegyesület a reklámozásnak és lesz előfizető,3 lesz 

1 Nem hinném, hogy a kath. közönség a célzatokban 
ilyen megkülönböztetést tenne, annál kevésbé, mivel a Sajtó-
egyesület mind a két célnak igyekszik eleget tenni. Szerk. 

2 Dehogy csak a plakátok ! Előbb mondta, hogy a lipót-
városi pénzesemberek alapították. Valaki ebből magyarázta 
nekem azt is, hogy miért van benne annyi eroticum. Külön-
ben ezidőszerint a legjobban szerkesztett lapnak tartják. 

Szerk. 
3 Csak ne reménykedjék olyan nagyon, a modern lapok 

léhaságaival nehéz versenyezni. A közönség nagy része nem 
szereti a komoly lapokat. Hogy mit szeret, láthatja «Az Uj-
ság»-ban. Szerk. 
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keresztény szellem és lesz, a mit mindnyájan szív-
ből óhaj tunk, a hamisítatlan, igaz keresztény közvé-
lemény, és a katholikus sajtó megmenekszik abból a 
szomorú és megalázó helyzetből, hogy alamizsnából 
kelljen magát fenntartania,1 vagy hogy egyes nemes, 
önfeláldozó férfiaknak kelljen miatta magukat anya-
gilag tönkre tenni. 

Különben bejelentem, hogy 1909. jan . elsejétől 
fogva két példányban já ra tom a «Religiót».2 Egyet a 
magam, egyet pedig az egyház egy új gyermeke ré-
szére, ki most még mint szegény egyetemi hallgató 
és nevelő a megélhetésért küzköd ; hadd szeresse meg 
a «Religiót», ha végez tanulmányaival és katedrára 
ül, hiszem, hogy majd ő maga fizet elő. Sok ily be-
jelentést és általuk a «Religio» fokozottabb fölvirág-
zását kívánva, tisztelettel maradtam a ngos Szerkesztő 
úrnak kész szolgája 

Valaki. 

Természettudományi levelek. (xxv.) 

Kedves Barátom ! A mondottak szerint Gorkának 
«az emberi szervezetnek az állatokéhoz kapcsolódása» 
mellett szóló legszembeszökőbb érve, vagyis a fejlő-
déstani érv, afféle tudós ámítás csupán. A petesejtek, 
mint parányi szervezetek, külsőleg ugyan hasonlítanak 
egymáshoz, de Ranke fönnebbi előadása, illetőleg 
fölvilágosítása után egyszerűen mese a hasonlóság-
ból arra következtetni, hogy tehát «minden állat, 
az embert sem véve ki, egyazon módon szerve-
zett sejtből, az úgynevezett petesejtből veszi erede-
tét». Egyazon módon szervezett, vagy, mint tovább 
magyarázza, lényeges jegyekben megegyező petesej-
tek és a Ranke szerint «spezifisch verschiedene» 
petesejtek egymást kizáró két valóság. 

Ha pedig a sejttan (embryologia) és a bonctan 
(anatómia) így mutat ja be az ember és az állat közti 
lényeges különbséget, akkor szinte előre gondolhat-
juk, hogy az alaktan (morphologia) és az élettan 
(phisiologia) sem tanúskodnak másról. Előre gyanít-
hatjuk, hogy Gorka a szisztéma érdekében itt is a 
hasonlóságokból megint «lényegeket» csinál, miután 
«a lényeg» fogalmával egyáltalán nem látszik tisztában 
lenni. 

Lássuk tehát folytatólag az alaktant, a morpho-
logiát. 

Az ember állati származása mellett ugyanis nála 
fontos szerepet játszik az állat és az ember testrészei 
között észlelhető alaki hasonlóság s nevezetesen az 
a jelenség, hogy mint mondja , «a most élő ember 
testében az alsóbbrendű szervezettség több jegyét 
rejti magában». 

Foglalkozzunk csak az utóbbiakkal. Ilyenek 
1 Lapjaink segítését nem nevezném alamizsnának, mert, 

mint a két nagyobbított kath. napilapunkon láthatjuk, a kö-
zönség a pénzt tulajdonképen magának adta. Szerk. 

2 Köszönöm. Szerk. 

szerinte a csenevész szervek, melyeknek származástani 
jelentőségét mindjár t meg is magyarázza. Oly szervek 
ezek, «melyek évezredek előtt az ember, illetve az 
ember ősei életében felette fontos szerepet játszottak, 
de későbben fokozatosan visszafejlődtek, a mennyi-
ben a megváltozott viszonyok között a faj fönn-
maradása szempontjából más szervek nagyobb jelen-
tőségre tettek szert. Csodálatos módon az emberi 
test, a fejétől a talpáig, minden részében úgyszólván 
hemzseg csenevész szervektől». 

Ezek a csenevész szervek, néhai való jó Margó 
Tivadarunk durványoknak nevezte őket, fönnmaradt 
nyomai volnának annak az egykori állati mivoltnak, 
melyből az ember fokozatosan emberré fejlődött, ille-
tőleg teste a mai testté alakult. Tehát alfélé megmaradt 
emlékei ezek az egykori állati állapotnak, mint a meg-
vágott kézen pl. ott marad a beforrott seb nyoma. 

Föl is sorol egy sereg ilyen csenevésznek mon-
dott szervet, hol a csecsemőkről, hol a felnőttekről, 
hol meg egyes nyilvánvalóan (és Ranke által 
1.147. s. k. 1. igen értelmesen magyarázott) rendellenes 
példákból összeszedve őket. így az emberi test egyes 
helyein előforduló szőrözet szerinte az emlősök hason-
líthatatlanul fejlettebb szőrözetének csökevénye. (Az 
éjszak lakóinak, pl. az eszkimóknak, a kiknek a nagy 
hideg miatt állati szőrözetre volna szükségük, miért 
van csak a csökevény szőrözetük?) Az ember fül-
kagylója az emlős állatokéhoz képest csenevésznek 
mondható. A széles nyakizom az emlősök jól fej-
lett bőrizmainak csenevész maradványa. Csenevész 
izmok : a piramisalakú hasizom és a farkmozgató 
izmok, az előbbi a gyermekeknél sokkal fejlettebb, 
mint a felnőtteknél, sőt az utóbbiaknál teljesen 
hiányozhatik is. A farkcsigolyák csenevész marad-
ványai együttvéve a farkcsontot (os coccygis) alkot-
j á k ; nevezetes azonban a hozzáfűzött megjegyzése, 
hogy az orangutánnak farkcsontja az emberénél sokkal 
csökevényesebb. Az ember fogazata szerinte szintén 
csenevész szerv (pedig ezt ugyancsak használja!) 
A csenevész szervekre — úgymond — kitűnő példa 
az u jabban sokat emlegetett féregnyujtvány, mely a 
vastagbél kezdetén foglal helyet és az emberben telje-
sen haszonnélküli. S több efféle. 

A csenevész szervek, így következtet a felhozot-
takból, világosan bizonyítják, hogy az ember teste 
nem lehetett eredettől fogva olyan, mint ma. Őseink-
nél a mai csenevész szerveknek okvetetlenül kelleti 
valamelyes működésöknek lenniök. 

Fölemlíti még a vissza ütéseket is, pl. a férfiak 
emlője, mint visszaütés «a mellett bizonyít, hogy 
eredetileg az utódokat mindkét nem egyaránt táp-
lálta». Vagy: az ember háti bordáinak száma rend-
szerint 12, de némely emberen (csak némelyen!), 
visszaiitésképen 13—14-et számlálhatunk össze. 

Mint látjuk, hol rendesen, hol kivételesen elő-
forduló testi jelenségeket sorol a csenevész szervek 
nevezete alá, melyek hogy valaha működésben voltak, 
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fejlettek voltak, azután pedig az ősi lény jobban fej-
lődvén emberré, változott életmódja és változott testi 
igényei mellett hogy használaton kivül helyeztettek, 
tehát elcsenevészedtek, azt m o n d j a : visszafejlődtek. 

A jelen tételnél minden a tények magyarázatá-
tól függ. Hátha nem is csenevészek ezek a szervek, 
hanem szervezetünk működésénél fontos föladatuk 
van, csak mi valamennyire nézve ma még nem 
tudjuk ezt megállapítani? Pl. a vakbél féregnyujt-
ványának fontosságát a növényevőknél kimutatta 
Topinard; növényeket eszik az ember is, miért nem 
lehetne nála is az illető szervnek ilyen jelentősége? 
Ha ugyanis ezek a szervek, a melyek különben nem 
is egy osztályzat alá tartoznak, az egykori őstörzs 
szerveinek elkorcsosodásai volnának, kérdezzük : miért 
nem tűntek el e nem használt szervek teljesen? Miért 
maradtak a félúton? Pedig ezek az űgymondott «cse-
nevész» szervek folyton egy állapotban vannak. A bel-
gyógyászat a megmondhatója, mennyit nem tudunk 
még az emberi test körül, miért gondoljuk tehát, 
hogy az említett szervek körül már befejeződött a 
kuta tás? íme mily különös, a mit maga Gorka is 
említ, hogy a piramis alakú hasizom sokkal fejlet-
tebb a gyerekeknél, mint a felnőtteknél; viszont hogy 
az orangutánnak farkcsontja sokkal csökevényesebb 
az emberinél! Miként nézzük ebben a fejlődést és a 
visszafejlődést ? 

Tehát mai tudásunk mellett legalább is azt kell 
mondanunk, hogy ezek a jelenségek megvannak ugyan, 
de csenevészek-e, nem csenevészek-e, azt ma még 
biztosan eldönteni nem lehet. 

Wasmann (Die moderne Biologie 1906. 454. 1.) 
idevonatkozólag ezt írja : «Was die sog. rudimentären 
Organe des Menschen angeht, die einen sichern Be-
weis seiner tierischen Abstammung bilden sollen, 
wird ein gewissenhafter Zoologe mit grosser Vor-
sicht vorangehen. Schon manche Organe wurden 
f rüher für nutzlose Budimente gehalten, weil man 
ihren Zweck noch nicht kannte. So sind beispiels-
weise die Thymusdrüse und die Schilddrüse des 
Menschen aus der Zahl der «rudimentären» Organe 
ausgeschieden, als sie durch die Untersuchungen von 
Kocher,Reverdin, Fano, Schiff, Vassale usw. als wichtige 
Organe des Stoffwechsels sich herausgestellt hatten, 
welche den Organismus entgiften, und deren operative 
Entfernung die schwersten Krankheitssymptome zur 
Folge hat. Ein anderes, f rüher für rudimentär gehal-
tenes Organ, die sog. Zirbeldrüse, welche ein Anden-
ken an ein ehemaliges drittes unpaariges Auge unserer 
tierischen Vorfahren sein sollte (Gorka is ilyennek 
emlegeti), ist durch die Untersuchungen von Cyon 
als ein Gleichgewichtsorgan erkannt worden, wel-
ches die Blutzirkulation in der Gehirnbasis regelt. 
Vielleicht wird noch manches heute als «rudimen-
tär» geltende Organ des Menschen später ein ähn-
liches Schicksal haben. 

Bei einigen andern sog. Rudimenten, z. B. bei 

den rückgebildeten Ohrmuskeln des Menschen, ist 
es leicht möglich, dass sie f rüher in der Urzeit des 
Menschengeschlechtes eine höhere Ausbildung be-
sassen und erst später sich rückbildeten. Selbst fűi-
den berühmten Wurmfortsatz des Blinddarmes ist 
diese Erklärung nicht ausgeschlossen, wenigstens 
soweit es um eine pathologische Bildung sich han-
delt, welche häufig zu Krankheitserscheinungen führt». 
Eszerint az emberi és állati test között jelentkező alaki 
hasonlatosságok is a gerincesek országának egy tipus 
szerint való alkotására mutatnak, de nem bizonyítékai 
az ember állati származásának, legalább az ú. n. cse-
nevész szervekből erre közetkeztetni nem lehet. Dudek. 

M. Budapest . A kongrua-javaslat végre a képviselőház 
elé került. Ön csodálkozik azon, hogy miért kellett erre 20 éves 
előkészület, mikor a protestánsoknál sokkal rövidebb idő 
alatt végezték. Hát kérem mások a mi viszonyaink s mások 
a protestánsoké. Nem hinné, hogy ránk vonatkozólag, mivel 
mi latin, görög és örmény katholikusokból állunk, minden 
kérdés egyöntetű elintézése micsoda részletes nehézségekkel 
jár . Vegye csak figyelembe, ha van róla tudomása, hogy mily 
más nálunk a plébánia-beosztás, mint a görög katholikusok-
nál. Van latin egyházmegye, hol egy plébániához 30—40 filiális 
is tartozik, még a görögöknél ilyen apróbb helyeken is ipar-
kodnak plébániát alapítani, tehát sokkal több a plébánosok 
száma, a kiknek, hozzá családos emberek lévén, igen csekély 
az ellátása. Ebből jelentékeny számítási külőmbözetek szár-
maznak, a kongruás összeg nagy része rájok esik. Ebből 
vonakodás s más egyéb származik. így vagyunk az autonó-
miával is. Csak azt említem, hogy a román nyelvű görög 
katholikusok a mi egységes autonómiánkba nem akarnak 
belépni, pedig a magyar katholikusok autonomiája csak egy-
séges lehet. Szóval az ilyen ügyeknél csak a beavatott ismeri 
a mindenféle késedelmeztető s az intézők akaratát meghaladó 
nehéz körülményeket, melyek a nyilvánosság elé nem szok-
tak kerülni. 

F. C. Budapest . A kérdezett tanulmány másról szól. 
T. Budapest . Már ismételten figyelmeztettek a baptisták 

rohamos terjedésére a fővárosban. Itt csak az érdeklődők 
fölvilágosító munkája segíthet, azért írtam a «Magyar baptis-
tákról» szóló müvemet ; de hát mi karbatett kézzel szoktuk 
nézni minden jövevény terpeszkedését. 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Eszmék és élmények-
Ilyenkor, az év végén, szükségét érezzük annak, 

hogy magunkba vonulva elgondolkozzunk és el-
merengjünk a mult fölött. A mulandóság gondolata 
oly meghatóan és oly elemi erővel ragadja meg 
ilyenkor az embert, hogy bizonyára még az olyan 
is, a ki úszva az áramlatokkal és a változó divattal, 
különben minden mélyebb gondolat nélkül fut ja át 
az életet, még az ilyen is kétszer számol önmagával : 
az év végén, no meg, úgy hisszük: a halálos ágyon. 

Az előbbi számadásnak az a nagy előnye az 
utóbbi fölött, hogy annál az esetleges számadási 
hiányok a következő évben még mindig pótolhatók ; 
a halálos ágyon végzendő utolsó számadás ellenben, 
ha deficites, örökké pótolhatatlan marad. 

Most az előbbi alkalom kínálkozik nekünk, csak 
az év vége van. Ez a ketlő közül a könnyebbik, 
mivel a mulandóság gondolata ilyenkor mint komoly 
tanító jelentkezik ugyan, de a kit követni is lehet a 
jövőben, miután a befejezettség nála csak részleges. 
Int ugyan a sír felé, de csak egy lépést téve s intése 
nem megsemmisítő, hanem javulásra buzdító. 

Oly vég ez tehát, mely csak egy másiknak kez-
detét hirdeti ; de szava így is komoly nagyon, azt 
m o n d j a : ember eszmélj, mert előbb-utóbb rád sza-
kad a végleges vég, j ö n a halál, a midőn majd többé 
a hiányokat pótolni nem lehet. Életednek egyszer vége 
lesz s utána következik a nagy leszámolás. 

Összegezve az évi benyomásokat, a szemeink 
előtt elfutó sok-sok tarka jelenség mintha egyetlen 
egy nagy tényben összegeződnék, hogy nem tudunk 
élni. Az emberek a külső kultura nagy fénye mellett 
darabonkint felejteni kezdik a megnyugtató élet mes-
terségét. Lassan ki tanulnak belőle. A mai embert két 
helyen lehet legjobban tanulmányozni : a mulató-
helyeken és a pénzintézetek naplóiban. 

Csodálatos összefüggés van e két modern kultur-
tényező között s legjobban mutat ja a mai társadalom 
ellentétét a Krisztus által az ókoriakat fölváltó új 
civilizáció számára hirdetett életelvvel : ember, tagadd 
meg magad, vedd keresztedet és kövess engem 1 

A mulatóhelyek fényesek, a pénzintézetek a leg-
szebb palotákban vannak elhelyezve s az egyiknek 

fénybe, a másiknak szépsége, csodálatos, de igaz, az 
emberi nyomorúságra nem építve; arra a nyomoru-
ságra, melyet a szabad pórázra eresztett vágyak és 
szenvedélyek oly matematikai pontossággal idéznek 
elő. A két hely között mozog a mai ember : mulat 
és váltót ír, és ismét mulat. Valamikor, mikor még 
jobban szerették a megnyugtató életet, azt mondták 
a mi e lődeink: addig nyújtózkodjál , a meddig a 
takaród é r ; ma azt m o n d j á k : addig nyújtózkodjál , 
míg elfogadják a váltódat. 

És fényesek a mulatóhelyek és szépek a pénz-
intézetek palotái. Egykor az emberek bűneiket a 
gyóntatószékben rakták le és megjavultak ; ma ilyesmi 
elavult, klerikális dolog nekik, azért a pénzintézetek 
naplóiba jegyeztetik be bűneiket és — modernül , 
liberálisan mennek tönkre. 

Az önmegtagadásnak életrevaló erényével együtt 
elfelejtették, hogy a léleknek is vannak örömei, 
édesek, megnyugtatók; a mai embernek a test örö-
mei kellenek minden áron. Ha a középkorban az 
emberek nagyon az égnek éltek, most teljesen a 
földhöz tapadnak és — rosszul érzik magukat. 
A régibb ember úgy élt és dolgozott, hogy neki is 
legyen valamije, de gyermekeinek is m a r a d j o n ; a 
mai ember legföljebb adósságot hagy gyermekeire, 
mert hát minden mulatság pénzbe kerül. És ő mulat 
veszettül. 

Hogy mi megy végbe e közben a mai lelkekben, 
hogy hová fejlődik az ilyen individuumokból álló 
társadalom, nem nehéz megjósolni ; a jövő képe fog-
laltatik egy valakinek igen jellemző mondásában : ha 
két izraelita találkozik, mindjár t számokról beszélnek ; 
ha két keresztény találkozik, a legelső kérdésük : hogy 
mulat tá l? A vége pedig rendesen ez: j a j de nehéz 
az élet; te á l l am, emeld föl fizetésemet, mert nem 
tudok megélni. 

És fényesek a mulatóhelyek és szépek a pénz-
intézetek palotái. De az ember, a kinek könnyelmű-
ségétől fényes az egyik, szép a másik, panaszkodik, 
hogy nehéz az élet. Vájjon ki tette nehézzé? . . . Oly 
üdvös erről a dologról ilyenkor az év végén elmél-
kedni, hát ha rá ju tunk végre, hogy szép is lehet az 
élet, ha azt élni t u d j u k . . . élet, a Krisztus jelölte u ton! 
Akkor talán javí thatnánk is rajta valamit az új év-

fa) 
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ben, ha mindjár t nem is lesznek többé oly csillogók 
a mulatóhelyek és kevésbbé lesznek látogatottak a 
pénzintézetek palotái ; hát ha rávezet az elmélkedés 
arra, hogy ma jd mi leszünk katholikusok és protes-
tánsok s nem a bálunk lesz katholikus és protestáns. 
Hát ha elmélkedve, fontolgatva a multat, újból vissza-
csinálhatjuk az élet elhagyott jobb ú t ja i t? 

A másik impresszió a sok közül, mely fejünkben 
motoszkál, az, mintha elevenülne a magyar katho-
licizmus. Erről is jó most az év végén amúgy ko-
molyan elmélkedni. Előttem ez az elevenség olyan 
nagyon különös, meg is mondom miér t? Nagyon 
lármás. Ez pedig nem rendes állapot. Hiszen ha 
egészséges valaki, nem kell egészségét hangosan hir-
detnie a világnak ; üde szine, arca pirossága, egy-egy 
jókedvű mosoly úgyis elárulja, hogy egészséges, ha 
egy szót sem szól is. Van azonban elevenség, de csak 
föl-föllobbanó, melyet injekciókkal még a betegen is 
elő tudnak idézni. Ilyen elevenséget szokott nagy 
zsöngés-bongás, nagy zaj kisérni ; csakhogy nem az 
igazi, a test saját erejéből jövő elevenség az ilyen. 
Vájjon a kettő közül melyik a magyar katholiciz-
musé ? 

Azért én úgy szeretném, ha a nagy zaj helyett 
inkább a vallásos lélek megnyilatkozásait láthatnám 
az életben, a cselekedetekben, az alkotásokban, de 
ám olyan igaziakban. Nemcsak egyes összegyüleke-
zések alkalmával s nemcsak a kijelölt szónokok szá-
jából, hanem a családban, a társaságban, a templom-
ban, a városházán, a képviselőházban; ha láthatnám 
az egyes emberek életében. É s . . . és a legjobban lár-
mázókat nagyon szeretném az emelvényen mondott 
beszédeken kívül olykor látni csendesen imádkozni 
a templomban. Az az impresszióm ugyanis, hogy a 
nagy vallásos lárma és bizonykodás nem fedi teljesen 
az élet valóságait, hogy inkább csak merő lárma, 
mellyel valakire rá akarnak ijjeszteni; de még nem 
maga az életvalóság, nem a lélek őszinte mély val-
lásossága, mely mint az egészséges fa — semmi nesz, 
semmi hang nélkül — magától termi a jó cseleke-
detek gyümölcseit. 

Nálunk minden olyan lármás. Hangosak, de nem 
vallásosak a felekezetek; hangosak, szenvedélyesek, 
de nem őszinték a nemzetiségek; minden kavaro-
dik— és senki sem hisz a másiknak igazában. Nagy 
plánumokat hirdetnek mindenfelé s egyik gyengébb, 
mint a másik ; egy tényező van csupán, a ki nem 
hirdeti hangos szóval plánumait, hanem végrehaji ja: 
az izraelita elem, mely csendesen előrenyomulva a 
hangosakat, de valamennyit ma-holnap teljesen ki 
fogja sajátítani. 

Hát bizony ilyenkor az év végén otyan szüksé-
gesnek látszik egyről is, másról is komolyan elgon-
dolkozni; hiszen a muló év a mulandóságra figyel-
meztet s elénkbe állítja a nagy kérdést: te egyes 
ember s ti emberek sokan mi jót cselekedtetek? 
Emelkedtetek-e valamivel, mint család, mint társa-

dalom, mint nemzet? Mennyivel vagytok jobbak 
mert hogy öregebbek lettetek, az bizonyos. Levetettétek 
egyik-másik hibátokat, tanultatok-e dolgozni, a vá-
gyakat fékezni, vagy csak beszédeitekben gyönyör-
ködtetek s azt gondoltátok, hogy egy-egy beszéddel 
az élet kötelességeit is el lehet végezni? Gyarapodott-e 
bennetek az egyetértés, a szeretet, a kölcsönös türe-
lem, a mik oly kedvessé teszik ezt a bajokkal tarkáit 
életet? 

A lelkek mélyén szántsatok és lárma nélkül dol-
gozzatok, de dolgozzatok ki tar tóan: ettől javul min-
den. Ha így teszünk mindnyájan, az Isten is megsegít. 
S akkor, de csak akkor, most az év végén tekintve a jö-
vőbe, kívánhatunk egymásnak boldog új esztendőt ! 

Görög k<* tholikusaink• 
1. A görög egyház és a társadalom. 

A «Religio» tisztelt szerkesztője lapjának ez évi 
35. számában felpanaszolja, mennyire elmulasztja ma 
a világi elem a vallási kérdésekkel való mélyebb 
foglalkozást. «Világiaink az utolsó száz év alatt úgy 
elszoktak a vallási kérdésekkel való mélyebb foglal-
kozástól, hogy minden magas nekik, miután több-
nyire érdeklődés is hiányzik bennük az ilyen kérdé-
sek iránt.» 

A panasz őszinte és jogos. Fontos reánk nézve 
nemcsak azért, mert érinti a szomorú tényt, de kivált-
kép, mert a katholikus egyházat érdeklő ügyekbe 
mélyen belátó egyén Ítéletének kifejezője. 

Mihelyt vallási kérdésről van szó, a papokra 
hagyják azt, pedig — mint mondja — papok és 
világiak között «a vallási kérdésekben nincs különb-
ség», érdeklődniök kellene azoknak is. 

Ilyen nagy fontosságú, de még sokkal inkább 
elhanyagolt vallási kérdés: a görög egyház. Milliók 
vannak hazánkban is, a kik a görög egyház tagjai2 

és ugyancsak hazánk polgárainak tekintélyes része 
tagja az ú. n. görög-keleti egyháznak. Ez utóbbiak 
még a szakadás stádiumában vannak. Hogy eddig 
mért nem közeledlek az eredeti forráshoz, oka annak 
jórészt az előbb említett nemtörődés. Pedig úgy a 
katholikus egyházra, mint hazánkra nézve nem lehet 
közömbös e kérdésnek mielőbb való aktiv rendezése. 
Milliókat nyerne az egyház, de előnnyel j á rna hazánk-
nak úgy vallási, mint politikai körülményeire is, ha 
azoknak nagy száma, a kiket a századok betegsége 
elszakítva tart tőlünk, visszatérne az igaz egyház 
kebelébe. 

1 A jövő év folyamán többször kívánván foglalkozni 
görög-katliolikus testvéreinkkel, bevezetésül két tájékoztató 
tanulmányt közlünk. Szerk. 

2 Szándékosan használom e szót : «a görög egyház tagjai», 
mivel a maga eredetiségében katliolikus, tehát igaz hitű görög 
egyház természetszerű folytatását a latin egyházzal egyesül-
tekben találjuk, szemben a szakadárokkal, a kik a schismatikus 
egyházhoz tartoznak. 
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Az érdeklődés hiánya fokozza e bajt, pedig mind-
azok, a kik e kérdéssel behatóbban foglalkoznak, élő 
tanúk arra nézve, mily életbevágó fontosságú tényről 
van szó. Érzéketlenek vagyunk a görög egyház ügyei-
vel szemben. Együtt élünk ez országban úgy a latin, 
mint a görög egyház hivei, de különös, millió és 
millió azoknak száma, a kik még csak a kölcsönös 
létezés ismereténél sem tartanak. Pedig ha ismernők 
a görög egyház intézményeit, kiváló lelkesedéssel 
nyúlnánk annak kincsesbányájához, melyet művelni 
eddig vajmi kevésnek jutott eszébe. 

És ne mondja senki, hogy ezen egyház ügyeivel 
foglalkozzanak annak hivei, mert ez nem személyek 
kérdése, de az egyház működési körébe vágó ügy. 
Az igazságot kell hirdetnie az egyháznak, a melynek 
el kell jutnia az eddig nem egyesültekhez egyaránt. 
A latin egyház tagjának a működése tehát ép oly 
fontosságú, mint a görög ember kutatása, csak nvul-
junk már egyszer ehhez is. 

Kincsesbányának mondottuk a görög egyházat 
az ő intézményeivel és ez elnevezés méltán meg is 
illeti. Hisz az az egyház, a mely egy szent Athanázt, 
egy aranyszájú szent Jánost adott nekünk, a mely 
egy damaszkuszi szent Jánossal és számos más nagy 
egyéniséggel gazdagította az emberiséget, nem lehet 
szegény. Üssük föl aranyszájú szent János műveit és 
oly világ tárul elénk, melybe belemerülni egy egész 
élet munkája kevés. Olvassuk damaszkuszi szent János 
munkáit és bámulatba ejt, mint érte el a VIII. század 
e nagy férfia a tudásnak és a theologiai elrendezés-
nek azt a magas fokát, a mely műveiből elénk tárul. 

A legnemesebb, de egyúttal a legfontosabb mun-
kát végezné tehát, a ki a régi görög egyház e nagy 
férfiaihoz közelebb hozna bennünket, úgy a katholiku-
sokat, mint a schismatikusokat egyaránt. Az előbbiek 
szélesebb ismereteikkel önhasznukon kívül a közös 
előnyt mozdítanák elő, az utóbbiak pedig az évszá-
zadok óta fentartott szakadásnak búcsút mondanának. 
Ott van a történelem tanúsága. Mihelyt mélyebben 
nyúlnak e kérdésekbe, a szent unió követi a tárgya-
lást, és hogy a ílórenci zsinaton szerencsésen meg-
kötött egységnek oly hamar véget kellett érnie, annak 
oka a görög egyház intézményeivel, fegyelmével való 
kellő törődésnek hiánya, melyet a pápai szék nem 
egyszer iparkodott előmozdítani, de sajnos, eddig 
hasztalanul. 

A görög ügyekkel való foglalkozás végelemzés-
ben katholikus ügy. A katholikus egyházat a maga 
teljében t. i. csak úgy fogjuk ismerni, lia tisztában 
vagyunk azzal a nagy befolyással, a melyet reá a 
görög egyház gyakorolt. Pedig ez nagy volt. Miksa 
bajor herceg, S. J., a görög egyház e kiváló ismerője, 
habozás nélkül vallja be, mit köszönhet a keresztény-
ség első századaiban a latin egyház a görögnek. «Im 
Christentum haben wir eben den Griechen unendlich 
viel zu verdanken. Hat Gott den Mittelpunkt der 
Verfassung der Kirche durch den Primat nach Rom 

verlegt, so war doch der geistige Mittelpunkt, das 
geistige Uebergewicht im ganzen christlichen Alter-
tum auf griechischer Seile. Und der Einfluss, den 
die griechische Kirche auf die abendländische aus-
geübt hat, ist ein ungeheurer.»1 

De foglalkozzunk e kérdéssel behatóbban, mert 
ez társadalmi is egyúttal. 

Altalános a nézet és a statisztika is ezt látszik 
erősíteni, hogy hazánkban a görög egyház hivei a 
kultura legalacsonyabb fokán állanak. Ha talán a 
valóság tényleg nem is olyan komor, de sok igazság 
van abban az állításban, hogy hazánk legelhanyagol-
tabb népe a görög egyház híveiből kerül ki. Mi 
ennek az oka? Talán a szellemi tehetetlenség? Nem ; 
hisz tudjuk, mint vélekedett Rákóczy e népről. De 
megerősíti Rákóczy véleményét e népnek az a része 
is, a melynek alkalma volt művelődni. Kövessük őt 
azokra a vidékekre, a hol az alföldi magyar elemmel 
már -már összeolvadt. Szellemileg semmivel sem áll 
hátrább, sőt a maga eddig kiforratlan eredetiségével 
sajátos képességeket árul el. 

Nem a szellemi erők hiánya, de a nemtörődés 
az oka a nagy elmaradottságnak. Hazánk érdeke 
tehát e népet fölkarolni, hisz a magyar haza fogal-
mához hívebben nem ragaszkodott nálánál senki sem. 

Rusznák Miklós dr. 

II. Görög dolgok. 

Lelkem repes az örömtől, mivel látom, hogy a 
mi sok függő kérdésünkből mégis lesz valami. Van-
nak illetékes tényezők, kik komolyan gondolkoznak 
ezekről. 

Sok a mi testi és lelki szükségletünk. Az új vá-
lasztási törvény erre szinte félemletes világosságot 
vetett. Népünk — mi tagadás benne — a műveltség 
nemes versenyében utolsó helyen áll. Jobban mondva 
nem is vesz részt ebben és a mi még szomorúbb, 
talán nem is akar résztvenni. Legalább eddig nem 
látta annak szükségét. Pedig de szeretnénk mi is 
beállani a nagy versenybe ! Óriási munka vár itt 
ránk, úgy hogy az ember, ha mindezeken végiggon-
dol, szinte belekábul. 

Nem szándékom a követendő munkaprogram-
mot e helyen részletezni. Csak meg akarom jelölni 
az utat, melyen szerény nézetem szerint haladnunk 
kell, lia sikert akarunk látni. 

Az első dolog népünk vallási felfogásának eme-
lése. A ki népünket igazán ismeri, elszomorkodva 
látja, hogy az emberben a kinyilatkoztatott hit mel-
lett mennyi balfelfogás foglalhat helyet, gondolko-
zásban, érzésben, tettben. Majdnem a herezissel 
egyenlő ez sokszor. És itt ne értsen senki félre. Nem 
mondom én azt, hogy formális haereticus a mi né-
pünk. De igenis sokszor nem öntudatos a hite. Ezért 

1 «Vorlesungen über die orientalische Kirchenfrage.» Von 
Prinz Max, Herzog zu Sachsen. Freiburg (Schweiz). 1907. 
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mondom, hogy vallási fölfogását emelni kell, mélyí-
teni kell gyakoribb hitelemzés és prédikáció által. 

Szerintem ez az első út. Népünknek kiskorú, 
merő külsőségekhez ragaszkodó vallási felfogása az, 
mely minden egyházi reformnak útját vágja. 

Hiszen az olyan kérdésekkel, mint a minő a 
napláregyesítés, szertartásunk egységesítése és az 
anachronizmusoktól való megtisztítása, mindnyájan 
tisztában vagyunk. Nincs theologiailag képzett pap, 
ki ez ellen szót emelne. Ezen az oldalon tehát 
nincs akadály. De többet mondok, még schismatikus 
részről sincs nehézség, vagy legalább is alaposan 
redukálva vannak a nehézségek. Ama nagy refor-
mok keresztülvitelének tehát az unió nagy gondolata 
sem állja útját manapság. 

Volt alkalmam beszélni a belgrádi, a sophiai 
metropolitával, az adrianápolyi görög püspökkel, a 
konstantinápolyi patriarcha vikáriusával és a szent 
synodus néhány tagjával, mindannyian azok lehető-
sége, sőt szüksége mellett nyilatkoztak. Látják, hogy 
a makacsság, melynél fogva sok ósdi véleményhez 
ragaszkodnak és a melyet ők «traditio»-nak nevez-
nek, a keleti egyházak öngyilkosságával egyenlő. Ez 
a «traditio» sok tekintetben valóságos babonás fel-
fogás, mely nem tükrözteti vissza a keleti egyház ha-
misítatlan gondolkozását. Csak úgy belopózott az 
egyes egyházak felfogásába a görög császárok zsar-
noksága és a török uralom folytán. Ennek igazsága 
mellett a történelem tanúskodik, a mint erről Crusi1 

ís tárgyal és a mint azt későbbi közleményeimben 
kimutatni is szándékozom. 

Ezenkívül állandóan figyelemmel kisérem a 
«Bessarione», «Revue l'Orient Chretien», a «Rinno-
vamento», a «BorocjioBCKiiî BIOCTHHK» (Bogoslevskij 
Bjestnik) közleményeit. Mind-mind azt mutatja, hogy 
a jég meg van törve. 

A «Bessarione» 1905. évi jan, és februári száma 
az egyházi zene (ének) reformjával foglalkozik Görög-
országban,2 A « E O R O C M B C K Í H BIOCTHHK» 1 9 0 6 január i 
száma 3 közleményt hoz, melyben a «katechumenek 
liturgiá»-jával foglalkozik főleg és azt eltörlendő 
anachronizmusnak nevezi. 

Sokan a liturgiának mostani állapotban való 
megtartásához csak azért ragaszkodnak, mivel tévesen 
azt hiszik, hogy az a maga ősrégi állapotában van 
meg. De még ebben az esetben sem volna helyes-
lendő a görcsös ragaszkodás. És különben is arany-
szájú szent János liturgiájának eredeti alakját aligha 
ismerjük, mint a hogy többé-kevésbbé bizonytalan 
szent Jakab liturgiájának eredeti alakja is.4 Mindezek 
kétségkívül a mellett bizonyítanak, hogy az ortho-
doxok is sokat engedtek merev felfogásukból. 

1 Crusii : Turco-Graecia. 
2 «Bessarione» fasc. 82. p. 23. 
3 Boroci. B. 1906. jan. 199. old. 
4 Itepi téj 'AwooxoXtxIs Astioupfiaj xoS cA-fia Iaxößou tmà TO5 

X|±uauaxó[ia A. Ilana 8ano£y.ou Athén 1902. 

A legsúlyosabb akadály tehát népünk gyerekes 
felfogása, melynél fogva a külsőségek, a mellékes 
körülmények változtatásában a vallás változtatását 
kész látni. Itt segítenünk egyenlő a görögkatholikusok 
létkérdésének biztositásával. 

Ama fentjelzett függő kérdések valóságos komikus 
helyzetbe hoztak minket és az intelligens elem je-
lentékeny részét elidegenítik tőlünk. 

Ezen körülményt látjuk az orthodoxok conver-
ziójánál is. Oroszországban nem kisebb ember, mint 
maga Stolypin vette ezt észre. A convertáltak t. i. a 
latin ritusra térnek. 

Stolypin a Nova-Vremjában cikket irt — persze 
leginkább politikai szempontból — a görög katholi-
cizmus mellett.1 

Természetesen a vallási okokat nem igen veszi 
észre azon tényben, hogy a convertáltak nagy része 
a latin ritusra tér. 

Görögországban manapság, mint azt a török-
országi bolgár görög katholikus érsektől hallottam, 
ötvenezer latin szertartású katholikus van, mind-
megannyi convertált orthodox görög. Szóval, lia ez 
így tart, akkor a «traditio» eltemeti a keleti egyházat. 

A szükséges reformoknak népünkkel való meg-
értetése ismét más kérdésre tereli figyelmünket. És 
ez az egyetlen szerzetesrendünk megreformálása. Egy 
iskolaügyből kifolyólag ezen kérdés újból felszinre 
került. És a három év előtt tartott egyházmegyei 
gyűlés erre vonatkozó elvi határozatának keresztül-
vitelére az első hivatalos lépések megtörténtek. Hogy 
ezen reform úgy szociális, mint szorosabb egyházi 
szempontból szükséges, aziránt alig van kétség. Hi-
szen, lia valahol, akkor nálunk és ha valamikor, 
akkor épen a mostani időkben szükségesek a nép-
missiók, a szabadtanítás. Erre pedig, miután világi 
papságunk nagy része súlyos anyagi gondokkal küzd, 
kiknek munká já ra lehet jogosabban számítani, mint 
épen a szerzetesek munká já ra? És pedig a saját 
szerzeteseink munkájára , kik értik népünk nyelvét és 
sajátságos gondolkozásmódját. 

De hát hogyan ? ez itt a lényeges kérdés. E kér-
désben sem állunk egészen útmutató nélkül. Előt-
tünk lebeg a galiciai basiliták múltja.2 

Szent Basil rendje majdnem egykorű a galiciai 
ruthének megtérésével. Rendkívül változatos múlt ja 
van és minden időben nagy befolyással birt a ru-
thén nemességre, melynek gyermekeit nevelte. «Die 
Basilianerklöster bei den Ruthenen in Galicien ha-
ben auch ihre culturhistorische Mission gehabt. Seit 
der Einführung des Christenthums unterhielten 
sie die einzigen Schulen, in welchen die Söhne 
des christlichen Adels ihre Unterricht genossen».3 

1 La Croix 1908. május 31., jun. 1. 2. szám. 
2 Über die histor. Bedeutung des Basilianerordens in 

Galicien und seine gegenwärtigen Verhältnisse, von J. Iwa-
nowicz. Leipzig, 1885. 

s td. m. a. old. 
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A hosszú évszázadok folyamán többször hanyatlás 
állt be e téren és ezért több izben volt szükség 
reformra. 

Igy midőn 1595-ben létrejött az unió, ennek 
erősítése végett el lett határozva a basiliták meg-
reformálása : aj új szervezés által, bj a régi rendi 
szabályok felújítása, c j a rendtagok szellemi képzett-
ségének emelése által. 

A «Ratio regiminis» 1802. ápr. 29. alatt szintén 
belenyúl a szent Basil rendbe; sőt már az 1783. 
márc. 30-iki Patens is intézkedik és elrendeli a ba-
siliták egyetemi kiképzését. Legújabban pedig az 
1882. máj. 12. kelt «Singulare praesidium» kezdetű 
bulla intézkedik a reform dolgában. Ennek alapján 
a dobromili kolostor: «Quoad gubernationem, ad-
ministrationem, et magisterium» dem Jesuitenorden 
interimistisch übertragen mit Vorbehalt, dass die 
«Rationes accepti et expensi et relationes de statu 
tyrociniorum» mit Umgehung der Basilianer «non 
auctoribus monachis basilianis» der Congreg. de 
propaganda fide in «Rom auctore Sacro consilio Chri-
stiano nomini propagando» regelmässig vorgelegt 
werden sollen».1 

1884. ápr. 24-én hasonló kísérlet történt a Law-
row-ban lévő kolostorral. Ennél azonban megeléged-
tek azzal, hogy a régieket áthelyezték és ide két re-
formált basilitát vittek be. 

A bulla következtében a provinciális közvetlenül 
alá lett rendelve a «Congreg. de prop. fide»-nek és 
az ő hatalma alá leltek rendelve az összes kolostorok. 

Nem szándékom ezeket részletezni, hiszen mind 
olyan kérdések, melyek külön studiumot igényelnek 
és a melyeket máról-holnapra nem lehet megoldani. 
Ezúttal csak az általános irányokat akartam meg-
jelölni. Szándékom a kérdések mindegyikéről kissé 
részletesebben is irai. 

De az eddigiekből is világos, hogy nagy, körül-
tekintő munkát igényelnek a «Görög dolgok» és hogy 
a mi az egyetlen szerzetesrendünk megreformálását 
illeti, nagy súly helyezendő az intellektuális oldalra. 
Ezt mutatja a galíciai basiliták története is. 

Ezzel — azt hiszem — legalább egyelőre meg-
telefonáltam a választ a szerkesztő úr lekötelező, ér-
deklődésre valló kérdésére. 

Hadzsega Gyula dr. 

Laskai Ozsvát ismeretlen műve. 
Laskai Ozsvát neve meglehetősen ismeretlen a 

bibliográfiában. Csupán csak Temesvári Pelbárt nagy 
encyklopedikus művének, a Rosarium aureiim IV. 
részének kolofonjában kerül elő Laskai Ozsvát neve: 
«Rosarii theologice sapientie aurei Quarlus l iber: 
pro elucidatione Sententiarum libri Quarti : per 
fratrem Osvaldum de Lasko: dini ordinis sancti 

1 Id. m. 33. old. 

Erancisci de observantia: tunc prouincie Hungarie 
vicarium (Fratre Pelbarto defuncto) consummatus : 
in regia civitate Budensi...» 

Mikor 1504-ben a halál kiragadta a tollat Pel-
bárt kezéből, hűséges társa, Laskai Ozsvát vállal-
kozott a Bosarium befejezésére; a III. rész — ezt 
még Pelbárt készítette — az ő gondozása alatt jeleni 
meg 1507-ben, a befejező IV. részt pedig már neki 
kellett kidolgoznia. Ámde még a Bosarium ezen IV. 
részének is csak az első kiadása (Hagenau 1508.) 
őrizte meg Laskai nevét, a későbbi kiadások tisztán 
csak Pelbárt neve alatt jelentek meg. Igy például a 
kezemügyében levő 1586. évi velencei kiadás is. 

Még mostohább sorsra jutottak Laskai Ozsvát 
névtelenül megjelent prédikációi: Biga salulis (3 kö-
tetben) és Gemma fidei. Ezeket majd Temesvári 
Pelbártnak, leginkább pedig Michael de Hungaria-
nak tulajdonít ják a bibliográfusok. A bibliográfia 
nagyobb dicsőségére akad olyan m ű 1 is, hol Michael 
de Hungaria és Temesvári Pelbárt neve alatt egy-
képen szerepelnek Laskai Ozsvát prédikációi. Kivált 
a Hainra esküdő német bibliográfusok mindmáig 
egyre nagyobb határozottsággal Michael de Hungaria 
neve alatt lajstromozzák Laskai Ozsvát müveit. 
Csupán a magyar bibliográfusok szolgáltattak neki 
igazságot. 

Laskai Ozsvát szerzőségéi a hazai ferencrendi 
krónikák minden kétséget kizárólag igazolják. Igy 
például a Szálkái Magyar Balázs kezdette krónika 2 

idevágó részlete: «Iste insuper Pater Vicarius devo-
tissimus Fráter Osvaldus laborando in sacra scrip-
tura pro aedificatione fidelium et devotione, praedica-
toribus edidit plurimos libros, quos Biga Salutis 
nominavit, videlicet de Tempore, de Sanctis, et Ser-
mones Quadragesimales de praeceptis comportavit, 
et aliud opus valde utile, quod Gemma Fidei inlitu-
latur.» Ennél pontosabban már igazán nem lehetne 
fölsorolni Laskai Ozsvát prédikációit. 

A krónikák tanúbizonyságát támogathatjuk ma-
gából a prédikáció-gyűjteményből vett belső érvvel 
is. Igy például szent Ozsvát legendájának föltűnő 
előtérbe helyezése a prédikációk különböző helyein, 
de főleg a Biga salutis de Sanctis kötetben, határo-
zottan Laskai Ozsvátra vall. 

Miként Temesvári Pelbártnak, úgy Laskai Ozs-
vátnak se sorolják föl a krónikák összes műveit. 
Laskai Ozsvátnak például csak nyomtatásban meg-
jelent prédikációiról emlékeznek meg. Kéziratos mű-
véről nem esik szó a krónikákban. Pedig hát kellett 
ilyennek is lennie. Laskai Ozsvát ismétellen említi 
prédikációiban, hogy irt valamiféle munkát. «Ka-
pisztrán Jánosról». Ez Laskai Ozsvátnak eleddig 

1 Graesse : Trésor de livres rares et précieux ou nouveau 
dictionnaire bibliographique. T. 4. Dresde, 1863. pg. 515. — 
T. 5. Dresde, 1864. pg. 187. 

2 Kiadta : (in crude) Toldy «Analecta Monumentorum 
Hung. Hist.» címmel tervezett vállalata első kötetében. 
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ismeretlen műve ; bátran hozzátehetjük, hogy elve-
szett műve. 

Elsőben is a «Biga salutis de Tempore» (Hagenau 
1498. s azután többször is) 16. számú prédikáció-
jában utal Laskai Ozsvát Kapisztránról szóló mun-
kájára. A prédikáció megfelelő részletével való össze-
függésében ekképen hangzik ez a hely: «Sextum et 
ultimum miraculum fidem confirmans est vere fidei 
choruscatio. Choruscat nanque multis miraculis in 
diversis orbis partibus, sicut temporibus nostris plus 
quam XL. mortui sunt resuscitati meritis beati Ber-
nardini et multi beati Ladislai regis hungarie meritis. 
Rutilât etiam innumeris miraculis frater Johannes 
de Capistrano. ex quibus ego aliqua fuledigna notavi 
ad futuram fidelium devotionem.» Kiviláglik ebből 
annyi, hogy Laskai Ozsvát összeállította Kapisztrán 
csodáinak jegyzékét. 

Majd ismét «Gemma fidei» (Hagenau 1507.) cimű 
szentbeszéd-gyüjteményének 21. darabjában hivat-
kozik Laskai Ozsvát ezen ismeretlen művére. Ez a 
részlet imigyen szól : «0 quam multi etiam nostris 
temporibus resuscitantur. nam et ipse scripsi de pio 
memorie patre Johanne de capistrano aliquos, et 
inscripli sunt de eo très libri in quorum uno LIX. 
resuscitatos celeriter coinputavit : que omnia clamant 
resurrectionem futuram». Könnyen tévedésbe ejt-
hetné az embert ez a barát-latinságnak is pongyola 
stilus. Az itt említett csodák — halottak föltámasz-
tása — ugyanis nem vonatkoznak Kapisztránra, hanem 
az ő lelki mesterére, Szienai szent Bernardinra, 
Kapisztránnal együtt a Ferencrend kebelében a szi-
gorúbb rendtartás (sacra observantia) oszlopos út-
törőjére. Kivehető ez Laskai Ozsvát prédikációinak 
több helyéből is. így a «Biga salutis de Sanctis» 
(Hagenau 1497. s még többször is.) 44. beszédjének 
befejezéseként szent Bernardin legendáját adja, mely-
hez legvégül hozzáteszi : Frater etiam Joannes de 
capistrano publice predicavit : quod beati Bernardini 
meritis deus. LUI. mortuos suscitaverit. ex quibus 
cum XII. ipse locutus fuit etc. Párhuzamos ezzel a 
«Biga salutis de Tempore» 63. beszédjének következő 
passzusa is : « . . . s e d ipsius meritis statum salutis 
sunt adepti. Alij meritis beati anlhonij aut beati 
Bernardini. Nam temporibus nostris secundum quod 
dixit frater Johannes de capistrano. LV. mortui sunt 
resuscitati meritis beati Bernardini. Et ut idem dixit 
cum. XII. de resuscitatis locutus fuit». A föltámasz-
tott halottak száma ugyan variál ezen szemelvények-
ben, a mi utóvégre csupán iráshiba is lehet; ámde 
egybehangzóan tanúsítják, hogy maga a halottak 
föltámasztása nem értendő Kapisztránra, hanem 
Szienai szent Bernardinra. Az illető passzus csupán 
csak reflexió Kapisztrán egyik prédikációjára. S tény-
leg, maradt Kapisztrántól egy prédikáció Szienai 
szent Bernardinról, kinek kanonizációja érdekében 
oly buzgón fáradozott. 

Összefoglalva már most Laskai Ozsvát hivat-

kozásait, bizonyos, hogy írt volt egy művet Kapisztrán 
Jánosról. Prédikációinál is korábbi műve volt ez, 
mivelhogy prédikációinak 1498-ban megjelent egyik 
kötetében (Biga salutis de Tempore) már említést 
tesz róla, sőt már előbb is található némi reflexió ezen 
ismeretlen müvére a «Biga salutis de Sanctis» 1497-
ben kiadott kötetében. Kapisztránról szóló műve 
három könyvre oszlott. Ezeknek egyike Kapisztrán 
csodáinak jegyzékét tartalmazta. A többi rész minden 
bizonnyal Kapisztrán életrajzát ölelte föl, esetleg némi 
szemelvényekkel Kapisztrán irataiból. Legalább is 
ismeretes e Kapisztrán-vita tartalmából az a kis 
reflexió Kapisztránnak Szienai szent Bernardin életét 
tárgyaló prédikációjára. 

Mindössze ennyit tudunk meg Laskai Ozsvát 
hivatkozásai nyomán ezen ismeretlen művéről. Kevés 
volna fogódzónak még akkor is, ha ez a bizonyára 
szintén névtelenül Íródott Kapisztrán-vita még csak-
ugyan lappangana valahol a Kapisztránra vonatkozó 
kéziratok sokaságában. Elveszett-e vájjon ez a kéz-
irat, vagy pedig csak lappang valamelyik könyvtár 
zugában? Se Temesvári Pelbártnak, se Laskai Ozs-
vátnak nem került elő eddigelé semmiféle kézirata. 
Ezek a hagyomány szerint odavesztek Budán, midőn 
a török a várat bevette. Legföljebb valami szerencsés 
véletlen vezethetne még Laskai Ozsvát nélkülözött 
kéziratainak, vagy ezek másolatának nyomára. Jó-
magam két éve hajhászom már ezt a kéziratos 
Kapisztrán-vitát, de hasztalan. 

Meglehetős veszteség a hagiografikus irodalomra, 
hogy nem birjuk Laskai Ozsvát ezen Kapisztrán-
életrajzát. Laskai Ozsvát közetlen közel állt Kapisztrán 
korához, sőt Kapisztrán magyarországi működésének 
és halálának évében, 1456-ban, már gyermekkorát 
élte. Laskai Ozsvát születési évét nem tudjuk ugyan, 
de följegyezték róla a krónikák, hogy tisztes aggkort 
megérve halt el 1511-ben; már most az aggkornak 
a minimális 60 évet véve is, Laskai Ozsvát születési 
éve legkésőbb 1450. körül tehető, vagy ha űgy tetszik, 
1445—1450. évek valamelyikére. Ennyire közel állván 
Kapisztrán korához, megbízható források állottak 
rendelkezésére Kapisztrán életrajzának földolgozása 
közben. Tetszése szerint támaszkodhatott szem- és 
fültanúk elbeszélésére s az élő szájhagyományra. 
Egyről-másról, főleg a mi Kapisztrán csodáit illeti, 
autopsia útján is lehetett tudomása ; mert föl se is 
tételezhető, hogy Laskai Ozsvát meg ne fordult volna 
Újlakon, Kapisztrán sírjánál. Hogy tényleg jár t Újlakon, 
erre vannak határozott adataink is, sajnos azonban 
csak éleiének későbbi szakáról, mikor Kapisztrán 
életrajzát már megírta volt. 1509-ben Újlakon (ma 
Ilok) folyt le a káptalan, melyen Laskai Ozsvát meg-
válik harmadízben viselt tartományfőnöki tisztétől. 
1499-ben meg az Újlakkal szomszédos Atyán (mai 
Sarengrad) választja meg a káptalan másodízben 
tartományfőnökké ; hogy ekkor is ellátogatott Ka-
pisztrán városába, több mint valószinű. Ámde mű-
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vének megírása előtt is megfordulhatott Újlakon 
Kapisztrán sírjánál, akár rendje részéről hivatalos 
kiküldetésben is. 

Gyöngyösön jár tamban nagyontiszt. Pintér Kornél 
ferencrendi házfőnök tett előttem említést valami 
rendi hagyományról, miszerint Laskai Ozsvát rendje 
megbízásából részt vett volna Kapisztrán kanonizáció-
j á n a k előmunkálataiban. Laskai Ozsvátnak abban a 
följegyzésében, hogy összeírta Kapisztrán csodáit, 
csak megerősítését találjuk ennek a családi hagyo-
mánynak. Esetleg éjien Kapisztrán csodáinak jegy-
zékét is ilyen hivatalos minőségben készítette el. 

Kapisztrán kanonizációjának ügye nyomban 
halála után foglalkoztatta a kedélyeket. Megindult a 
rend részéről az adatok gyűjtése. A régi életrajzok 
tanúsága szerint összeírják Újlakon Kapisztrán cso-
dáinak jegyzékét elsőizhen már 1460-ban, másodszor 
1461-ben s utóbb még többször is. Ezen későbbi 
munkálatokban vehetett részt Laskai Ozsvát is. 

Valóban kár, hogy Laskai Ozsvátnak ez a Iva-
pisztrán-életrajza minden valószínűség szerint el-
veszett számunkra. Timár Kálmán. 

Szent Ágoston a merész szentíráskritikusok 
ellen. 

Szent Ágoston tisztelete arra sarkalt, hogy olvas-
gassak műveiből; azért fölkerestem a bencések kiadá-
sában megjelent összes műveit s annak V. kötetét, 
mely beszédeit foglalja magában, kezdettem olvas-
gatni. Mindjárt az első beszéd fölkeltette figyelmemet, 
s mikor figyelmesen végigolvastam, akárcsak a 
mostani modernista szentirás-kritikusok ellen halla-
nám dörögni, azt a benyomást tette reám. 

Az összes valamire való eretnekségek a szent-
írást igyekeztek a maguk részére kisajátítani; s hogy 
ez könnyebben sikerüljön, kritika tárgyává tették 
annak szövegét, a nekik nem tetsző részeket betoldá-
soknak, későbbi keletüeknek nyilvánították; ha ezt 
nem tehették, legalább értelmét csavarták el, sőt attól 
sem riadtak vissza, hogy a látszólag ellenkező szöveg-
részeket szembeállították s ügyes fordulattal kimu-
tatták, hogy vagy egyik, vagy másik részlet nem 
állja meg a helyét s kiküszöbölendő. 

A szentírásnak kritikai földolgozása magában 
véve nem helytelen, lia célzatosan nem történik, ha 
a szent hagyományokat kellő tiszteletben tartja, s 
ha a szentírás ihletett, Istentől sugallt voltát szem elől 
nem téveszti ; de épen ezeket mellőzik, sőt gúny 
tárgyává teszik az összes eretnekek s azoknak raiio-
nalista utódaik, a modernista szentirás-kritikusokkal 
egyetemben. Szent Ágoston azonban remekül reájuk 
olvas, k imondja : Omnia divina scripta inter se 
pacata consislunt! s kimutatja, hogy nem a szent-
iratok ellenkeznek egymással, nem azok, hanem az 
eretnekek veszekednek s mint széltől kergetett felhők 
békét nem lelvén, a szentírást látják veszekedni. 

Nem érdektelen azért a nagy egyháztanító eme 
beszéde, melyben oly sok megszívlelendőt mond, s 
a hivő lelkeket fölvértezi a mai kor modernista 
szentirás-kritikusok megtévesztéseivel szemben. 

íme a beszéd: A ki reágondol kötelességére s 
az apostol eme szavára: Senkinek se tartozzatok 
semmivel, hanem csak hogy egymást szeressétek ! 
(Róm. 13. 8.), annak önmagát kell ösztökélni ennek 
megadására. S valóban bármily nagy félelem szállja 
is meg az adósokat a végrehajtók lármájára, mégis 
sokkal hevesebben követelődik a szeretet, mely 
leemeli ugyan a végrehajtást szenvedőről a féle-
lem terhét, de a tisztesség nagyobb terhét rakja 
reá. Megemlékezem azért most Nektek telt Ígéretemről, 
hogy nem fogom elmulasztani s megfelelek majd a 
Manikeusok ostoba és veszedelmes káromlásaira s 
rágalmaira, melyekkel az ó szövetséget megtámad-
ják. Megteszem most ezt Isten kegyes adományából. 

Figyeljetek tehát s lássátok a kígyó-hurkokat s 
nyakatokat innen elvonván, Krisztus igája alá hajt-
sátok. Elég bátrak ugyanis ők s ilyes hamissággal a 
nem óvatosakat elejtik; azt mondják, hogy az ó és 
újszövetségi szentírások ellenkeznek egymással s így 
egy hittel nem tarthatjuk mindkettőt; s magukat a 
Genezis (Mózes könyve) és a János szerint való 
Evangelium kezdőszavait igyekeznek egymással ellen-
tétbe állítani, mintha egymással homlokegyenest ellen-
keznének. 

Igy beszélnek: Mózes azt m o n d j a : In principio 
fecit Deus coelum et terram. Kezdetben teremtette 
Isten az eget és földet; s nem említi a Fiút, ki által 
teremtettek mindenek; míg János azt m o n d j a : In 
principio erat Verbum, erat apud Deum et Deus erat 
Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia 
per ipsum facta sunt et sine ipso factum et nihil. 
Kezdetben vala az Ige, és az Ige Istennél vala és 
Isten vala az Ige. Ez vala kezdetben az Istennél. 
Mindenek ő általa leltek, és nála nélkül semmi nem 
lett. íme az ellentét! 

Váljon nem önmagukkal kerültek-e ellentétbe, 
kik, a miket nem értenek, inkább akarják vaksá-
gukban fölfedezni mint jámborsággal keresni? Mert 
ugyan mit fognak szólni, ha azt felelem, hogy maga 
az Istennek fia az a kezdet, melyben Isten az eget 
és földet teremtette, mint a Genesis e lmondja? Vagy 
talán, nem tudom ezt bizonyítani ? mintha nem állaná-
nak tanúbizonyságok az én rendelkezésemre az új-
szövetségből magából, melynek akarva nem akarva 
alávetik kevély fejüket? 

Igy szól ugyanis az Úr a hitetlen zsidókhoz : Ha 
Mózesnek hinnétek, bizonyára nekem is hinnétek ; 
mert ő énfelőlem írt. (Ján. (5. 46.) Miért ne érlsem 
tehát magát az Urat annak a kezdetnek, melyben 
az Atya Isten az eget és földet teremtette? Mert: 
«Kezdetben teremtette Isten az eget és földet», meg-
írta ezt Mózes, hogy pedig Ő az Úrról írt, az Járnak 
saját szavai mege^íjji^k. y 
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Vagy talán nem kezdet is Ő? E felől sem sza-
bad kételkednünk, mert az Evangelium elbeszéli, 
hogy midőn az Úrtól azt kérdezték, kicsoda ő, ő 
maga így felelt: A kezdet, mivel1 szólok is nektek. 
(Ján. 8. a.) Ime az a kezdet, melyben teremtette Isten 
az eget és földet. 

Az eget és földet tehát a Fiúban teremtette az 
Isten, ki által lettek mindenek s a ki nélkül nem 
lett semmi sem: hogy az Evangélium megegyezvén 
a Genesissel, mindkét szövetségnek megegyezése 
szerint megtartsuk az örökséget és hagyjuk a köte-
kedő félremagyarázásokat az örökségből kizárt eret-
nekeknek. 

A legkevésbé sem zavarjon meg benneteket az, 
hogy János evangelista nem azt mondotta, hogy 
mindenek őbenne leltek, hanem hogy : Mindenek 
0 általa lettek; míg a Genesisben nem azt olvassuk: 
Kezdet által teremtette Isten az eget és földet, hanem: 
kezdetben teremtette Isten az eget és földet. Mert az 
apostol ezt mond ja : Hogy megmutassa nekünk az 
ő akaratának titkát, az ő jóakarata szerint, melyet 
elénk tárt őbenne az idők teljességének bekövetkez-
tekor, megújítani Krisztusban mindent, mik a menny-
ben vannak és a földön, őbenne. — (1. 9. 10.) Miként 
tehát halljátok itt, hogy azt mondja «őbenne», pedig 
érteni úgy lehet: «ő általa», épen igy mikor János 
azt mondja : Mindenek ő általa, kényszerültök azt is 
érteni ; őbenne. — S a miként itt nem zavarja az 
értelmet, ha úgy értem : benne lettek mindenek, 
pedig őáltala van írva: épen így a Genezisben is, 
midőn azt olvasom: benne teremtette az eget és 
földet, ki tilthatja meg nekem, «őáltala» -t is ne 
értsek? Hacsak esetleg a manikeusok a két szövetség 
könyveiről át nem viszik a pört s szembe állítják 
egymással az újszövetség boldog tanúit : Pált és Jánost, 
mert Pál azt mond ja : in ipso, őbenne, János pedig: 
És őáltala. De mi, a miként nem hisszük el, hogy 
Pál és János egymással ellenkeznének; épen úgy 
Mózes és Pál megegyezéséből ezt vallani is kény-
szerülünk. — És a miként ezek ketten egyeznek, 
úgy János meg mindkettőjükkel; mert úgy mondotta 
«őáltala», hogy nem tiltja ha azt é r t jük : őbenne. 

Az összes szent iratok egymás között szép béké-
ben megvannak. De már úgy szokott lenni, hogy 
midőn a csillagos sötét éjszakába tekintünk s egy-
szerre sötét felhőket látunk száguldani az égbolton, 
ez annyira kápráztatja szemünket s annyira meg-
zavar, hogy úgy látszik előttünk, mintha a csillagok 
futnának velünk ellenkező i rányban : így az eret-
nekek is mivel tévedésük felhőcskéjében nem talál-
nak békét, úgylátszik nekik, mintha a szentiratok 
civakodnának, veszekednének. 

De talán azt mondják, hogy nem Istennek Igé-
jéről mondatott : Kezdetben teremtette Isten az eget 
és földet. Jól van, legyük föl, hogy e kezdetben, nem 

1 Vulgata szerint ki s nem : mivel. 

Istennek egyszülött fia, hanem az idő kezdetében ; 
így értendő, a mi írva vagyon : Kezdetben teremtette 
Isten az eget és földet; nem mintha már lett volna 
idő, mielőtt bármiféle teremtmény létezett ; (de az 
időt se mondja ám senki Istennel egyidősnek, mert 
Isten az idők alkotója;) hanem, mivel az éggel, föld-
del együtt kezdett lenni az idő. 

Ha tehát így értik, beismerve a teremtmény és 
Teremtő közötti távolságot, s nem mondják egyidős-
nek Istennel, a ki teremti azt, a mit teremtett ; akkor 
bizonyosan már a Genezis emez igéiből is kitűnik a 
személyek többesszáma: Alkossunk embert a mi 
képünkre és hasonlatosságunkra. — És teremté Isten 
az embert Isten képére. (Gen. 1. 26. 27.) Jóllehet tehát, 
ha nem is tűnik ki itt, hogy az egység nevezete 
alatt is a Háromságot érteti az értelmesekkel, az 
okosak előtt azért mégsem látszhatik ellentétesnek a 
Genesis elejével az Evangélium eleje; ilyennek csak 
az esztelenek előtt látszik. 

Számtalan példát lelünk a Szentírásban az ilyes 
kifejezésekre. Maga az Úr mondotta Máténál (5. 34. 35.) 
«Én pedig mondom nektek, teljességgel ne esküd-
jetek se az égre, mert az Istennek széke; se a földre, 
mert lábainak zsámolya az». Váljon azért, mert itt 
nem nevezi meg magát, tán tagadni fogjuk, hogy7 

Krisztus a mennyben ül ? — Épen így beszél az 
apostol : 0 mélységes gazdagsága az Isten bölcses-
ségének és tudományának: mily kikutathatlanok az 
ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai ! Mert 
ki ismerte meg az Úr értelmét, és ki volt az ő taná-
csosa? Vagy ki adott elsőbb neki, hogy most vissza-
adassék neki? Mert ő tőle és általa és őbenne van-
nak mindenek, O neki legyen dicsőség örökkön 
örökké. (Róm. 11. 3 3 — I t t sem történik végleg em-
lítés a Fiúról. Az apostol egynek mondja az Istent és 
Urat, a kitől mindenek, a ki által mindenek s a 
kiben mindenek. 

Miért téhát, hogy ők épen Mózest választották 
ki, s azt állították szembe János evangélistával, Pál 
apostolt ellenben nem akarták vele szembe állítani? 
Azért, mert a tapasztalatlan embereket (a nem szak-
embereket) arról akarták meggyőzni, hogy a két 
szövetség szentírása ellenkezik egymással: azért az 
egyik tanait fölhasználják, a másikat mellőzik. Ezt 
vallja ugyanis az ő tévelyük. Mert ha akadna más 
valaki, ki esztelen dühében azt akarná bebizonyí-
tani a tapasztalatlanok előtt, hogy maga az Újszövetség 
ellent mond önmagának, mi mást sem kellene ten-
nie, minthogy a miként ezek Mózest és Jánost, igy 
ő meg Jánost és Pált hozná föl mint ellenségeket 
és egymással veszekedőket. 

De a mint a kegyeletes, őszinte és igaz hit Pál 
és János egyezőségét taní t ja ; és mikor Pál azt mondja, 
Ö tőle, és Ö általa és Ö benne vannak mindenek, 
benne nemcsak az Aiyát, hanem a Fiút és Szent-
lelket is érteti: úgy Mózest és Jánost is békében 
látja egymással, s mikor Mózes azt mondot ta : kez-
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detben teremtette Islen az eget és földet, ha a kez-
detben alatt az idő kezdetét fogadja is el, azért a 
mikor azt mond ja : Isten, benne semmi mást, hanem 
a Háromságnak egységét ismeri e l : vagy pedig egy-
szerre magát a Fiút mond ja kezdetnek, kiben Isten 
az eget és földet teremtette. 

Sok más hely van, miket a Szentírások beszéd-
modorának eme szabályai szerint fölhozhatnánk, de 
nem akarunk terhetekre lenni, azért legyen elég 
ennyit fölemlítenünk. De buzdítunk és intünk titeket, 
hogy a többieket keressétek föl magatok, vagy midőn 
a szentírást olvassák, figyeljetek oda, s egyöntetűség-
gel vizsgálgassátok s tárgyaljátok magatok között. 

Közli: Fr. Leo a S°. Emerico. 

A templomépíiő bécsi szent Bonifácius-egylet. 
Már régebben feltűnt a bécsi templomokban egy 

«für Notkirchen» felírású persely. Notkirche? Mi ez? 
Eddig úgy tudtam, hogy Bécsre a régi vallásosabb 
időkből annyi templom maradt, hogy tán öt is esik 
budapesti templomaink mindenikére. Miért beszélnek 
mégis szükségről ? 

Kérdezősködtem a dolog után. A város belsejé-
ben csakugyan sok a templom és a hivek száma 
folyton csökken, mert gyarapszik a belvárosban az 
üzlet és hivatal, melyeknek alkalmazottai k innlaknak 
s a külső plébániákhoz tartoznak. 

A külső kerületek tehát templomhiányban szen-
vednek, ép úgy, mint Budapest. 

Az égető templomhiány megszüntetésén többi közt 
az osztrák szent Bonifácius-egylet fáradozik, a mely 
főleg oly helyeken épít templomot, a hol a nagy 
német pénzen táplált Los von Rom propaganda, 
katholikus templom és iskola hiányában, kiválóan 
kedvező talajra talál.1 

De vájjon milyenek ezek a t emplomok? A lehető 
legegyszerűbbek és a mi fő, aránylag olcsók. Szilárd-
ságuk körülbelül 30 évi fönnálásra van számítva. 
Pontos adataim nincsenek, de ezek itt úgy sem érde-
kelnek senkit ; a dolog lényegét azonban megfontolás 
tárgyává tehetnők otthoni viszonyainkra nézve is. 

Bécsben magában már két ilyen szükség-tem-
plom áll fenn és tágas voltánál fogva mindenesetre 
igen jól felel meg a célnak. Kivitelük lehető egyszerű, 
bár nem kell mindjár t csupán csak simára meszelt 
falakra gondolni. Egyszerű diszkrét díszítéseket meg-
tűr a Notkirche is és a vasbeton használata olcsóbb 
mint a márvány 

A szent Bonifácius-egylet elolt azon elv lebeg, 
hogy többet nyerünk, ha korlátolt pénzeszközeinken 
több templomot építünk, ha mindjár t egysze-
rűbbet is, mert fődolog a templom maga és a lelki-

1 Sajátszerű, hogy valami hasonló történik Budapesten 
is. Valaki azt beszélte nekem, hogy a baptisták azokban a 
városrészekben terjednek legjobban, hol legkevesebb a kath. 
templom. Szerk. 

pásztorkodás benne, míg a művészet csak másodsor-
ban kerülhet számításba. És főleg manapság, a mikor 
annyira hátérbe szorultunk, a köznapi élet fényűzése 
pedig annyira megszegényített (vagy inkább meg-
korlátozta anyagi teljesítőképességünket) sokszor 
józanabb lenne, ha letennénk azon kívánságról, hogy 
templomaink építésénél a lelkipásztorkodás célzatán 
kívül a művészet macenása szerepét is akar juk játszani. 
Tehettük ezt a középkorban, a mikor, a profán szel-
lemi élet viszamaradoltságánál fogva, minden szociális, 
lelki, értelmi és művészeti ténykedést az egyház volt 
kénytelen istápolni és segíteni. Megtette kötelességét, 
bár kevés elismerést aratott. A helyett, hogy hálásan 
elismernénk, hogy nagy missiót végzett, megköszön-
nénk, hogy egy kulturát teremtett és mentett meg, 
mely nélküle nincs, azt vetjük szemére, hogv némi 
szépség hiba is maradt kulturáján. Eszembe jut azon 
szánalmas apa, a ki szegény en.bérből dolgozta löl 
magát ; vénségére vagyonának 9/io részéi fiának adja, 
a ki aztán gazembernek nevezi őt, azon hátralékos 
Vio rész miatt. 

Köszönetet művészetünkkel tehát nem sokat ara-
tunk, eltekintve attól, hogy hányszor zavarják a 
templom megbámulói az ájtatoskodást. 

Félreértés elkerülése végett hangsúlyozom, hogy 
a művészet lelkes barát ja vagyok, de nem tartom 
szükségesnek, hogy minden templom egyszersmind 
műkincstár is legyen. A koldus ne építsen palotát. 
Egyházunk pedig manapság rendkívüli szükségletein-
kel szemben az anyagiakban koldus s ezért tartsuk 
szemünk előtt a legnagyobb erő ökonomiát; szorít-
kozzunk a legszükségesebbekre, a szebbet jobb időkre 
hagyván. Elégedjünk meg oly templommal, a hol 
hirdetik az Isten szavát. 

Ismeretes jelenség, mily javító hatást gyakorol 
egy-egy templom környezetére. Mint a tiszteletre-
méltó Viennei arszi plébános, a ki csúzosan fél évig 
ült reggeltől estig a hideg templomban és várta az 
első gyónót: úgy várja az Úr Jézus, eleinte elhagyatva, 
látogatóit. De ime! Emberek, kik tán már azt sem 
tudják, van-e oltár a templomban vagy sem, egyszer 
csak bemennek. Hisz ott áll az új templom a szom-
szédban, egy pillanatnyi kíváncsiság és benn vannak. 
Betéved egy év múlva megint, tán ép a szentbeszéd 
végét hallja. Kissé odahallgat. A következő nagy ün-
nepen ismét elmegy és betéved ezután már gyakrab-
ban is. A tabernakulumban az Úr Jézus várja, ö röm-
től repes szíve, valahányszor belépni látja új barátját . 
És szövi a segítőmalaszt pókhálószerű, láthatatlan 
szálait, a melyekkel magához édesgeti, vonzza, lépés-
ről-lépésre tereli az eltévedt bárányt. Te buzgó ada-
kozó tán nem is képzeled, hány megtért szív fog 
hálálkodni egy örökkévalóságon át, hány barátjáért 
hálálkodik majd az Úr Jézus maga. 

És nem hiába alázta meg magát az Ur Jézus, a 
mint az üres templomba költözött és elhagyatva, 
sokszor megvetve hogy úgy mondjam tolakodva ki-
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n á l j a k e g y e l m é t s s ze r e lmé t . A t e m p l o m így «pub l i -
k u m o t » cs iná l m a g á n a k és a l e g v a d a b b , l eg sö t é t ebb 
v á r o s r é s z b ő l is b u z g ó n y á j lesz. 

T e r m é s z e t e s e n n e m á l l í t om, h o g y m i n d az, a k i 
t e m p l o m b a j á r , m á r j ó és t ö k é l e t e s ; d e azt m á r m é g 
s e m l ehe t t agadn i , h o g y a va ló sz ínűség n a g y o b b , m i -
sze r in t j o b b az, a ki j ó a k a r l e n n i és ezen cé l j a e l -
é r é s é r e m é g c sak e m b e r i l e g véve is oly n a g y s z e r ű n e k 
b i z o n y u l t e s z k ö z ö k e t h a s z n á l . 

Kénysze r í t en i m a n a p s á g s e n k i t s e m l ehe t , az igaz, 
m e r t m i n d e n k i s z a b a d , d e a l k a l m a t a j ó r a n y ú j t h a -
t u n k . E r ő s z a k o t n e m k í v á n u n k , d e a n n y i r a a k a -
t h o l i k u s r e s t a u r á c i ó v a l m é g is el a k a r u n k j u t n i , h o g y 
l e h e t ő v é t e g y ü k a j ó t is. A ki m i n d e n á r o n rossz és 
e l fogul t a k a r l enn i , á m legyen , d e t e g y ü k lehe tővé , 
h o g y az, a ki s z o m j ú h o z z a , j ó a k a r ó l a g ke re s i I s ten 
szavát , m e g is h a l l h a s s a azt . E s h a n e m is é r j ü k el, 
h o g y a t á r s a d a l o m á t l egyen h a t v a I s ten i smere t é tő l , 
a k a r a t á t ó l , l e g a l á b b egy-egy v i s s z h a n g j u s s o n f ü l ü n k -
höz és h a m á r n e m is v é d e k e z h e t ü n k a z o n n y e r é s z -
k e d ő m o c s o k k a l s z e m b e n , a m e l y s z á m o s m u l a t ó 
h e l y ü n k ö n a l e g s z e m t e l e n e b b r e k l á m m a l e r ő s z a k o l j a 
a m é t e l y t r á n k , n y ú j t s o n vagy l ega l ább t ű r j e m e g 
u g y a n a z o n t á r s a d a l o m oly a l k a l m a t , h o g y i d ő n k i n t le -
m o s h a s s u k m a g u n k r ó l a z o n p i szko t , a m e l y e n ő 
n y e r é s z k e d e t t . 

Egyszóva l a szen t Bon i f ác iu s - egy le t t ő l t a l án B u d a -
p e s t e n is t a n u l h a t n á n a k . 

Nagy m u n k a t e r v áll e l ő t t ü n k , igen s o k a t kel l az 
I s t en i g é j é n e k m ű k ö d n i e , s e b h e z n e m l é n y e g e s e n 
szükséges , h o g y igen ékes l e g y e n a t e m p l o m . G o n -
d o l j u n k t e h á t a m o n d o t t a k r a , ha i s m é t egy-egy t e m p -
l o m vagy k á p o l n a ép í t é sé rő l lesz szó. Miles} 

'pvházi P á r i s . Franciaország művészeti kincstára tünőfél-
ben. — Erről e lmélkedik Henry Reverdv az «Univers» 

il ág-
egy m i n a p i s z á m á b a n és ezt m o n d j a : 

rón/üjűr. Ha ez így tar t , n e m s o k á r a n e m lesz m ű k i n c s Franc ia -
országban ! Minap szep temberben érdekes stat iszt ikát 
közöltek a t e m p l o m o k b a n elkövetett lopásokról . 1905-ben 
ha t ilyen lopás esett, 1906-ban t i zenhá rom, 1907-ben 
h a r m i n c n é g y . Mennyi esik 1908-ra, még nem tudn i , de 
következtetni lehet az eddigi növekvés a rányábó l és 
abból , hogy a je len év hét első h ó n a p j á b a n az ily lopá-
sok száma negyvenhétre emelkedet t . T e h á t az év végéig 
hetven esetre lehet számítani . H á t h a még hozzávesszük 
a gyű j t eményekbő l , a m ú z e u m o k b ó l tör tént lopásokat ! 

A mi művészet i t őkek incsünk e szerint r o h a m o s a n 
apad . Mert nem közönséges műtá rgyak t ű n n e k el : a 
to lvajok n e m az értékes anyagra tekintenek, h a n e m 
a r i tkaságra és drágaságra . Nekik ereklyetar tók , régi 
a r a n y - és ezüs tmüvek , emai lok, tá lcák, kancsók kelle-
nek — régiek, mennél régiebbek. Még nagy képektől sem 
r i a d n a k vissza, csak régiek legyenek, pedig ezeknek ter-
j ede lme nehézséget okoz az el tüntetésnél , csak- h i res 
mes ter neve legyen ra j t a . Ezek a to lva jok u r a k , finom 

1 Igen jól beszélt tiszt uram ! Szerk. 

műér tők s nem igen tévednek a b b a n , hogy mi a becses 
régiség és mi az ér téktelen r ámázo lás . 

Azt m o n d j á k egyébiránt ró luk még, hogy ők ezeket 
a dolgokat nagyban űzik. Au tomob i lon érkeznek, az 
a j tóka t exquisi t t u d o m á n y o s tökéletességgel törik föl, 
ha szükséges, még villát is bére lnek a közelben, hogy 
a vidék régiségtani forrásai t t anu lmányozzák . Nemsoká ra 
hal lani fogjuk, hogy léghajóból száll tak le itt is, ot t is — 
székesegyházaink zá ra inak a föltörésére. Ezek az u r a k 
valóságos gent lemen c a m b r i o l e u r s ö k . 

Ezeknek a «művelt» to lva j ságoknak két o k u k v a n : 
egy erkölcsi és egy üzleti , kereskedelmi . 

Az 1901., 1905., 1908-iki törvények az egyházi j avak-
ról fölál l í tot ták az elhagyatot tság, u ra t lanság , senkié-féle 
elméletet. Ez az elmélet r o h a m o s a n gyökeret vert némely 
e m b e r e k n e k a l e l k é b e n . A régi f ranc ia becsületesség 
megtör ik s o k a k b a n a r ra a példára , melyet o n n a n felülről 
az á l lami h a t a l o m ad az országnak. Abbé Maury válasza 
M i r a b e a u n a k á l l andóan lá tnoki szózat m a r a d : «A tu la j -
don jog egy jog : szent n e k ü n k is, ö n ö k n e k is. A mi 
t u l a j d o n u n k biz tos í téka az önökének . Ma mi vagyunk 
m e g t á m a d v a ; ne r ingassák m a g u k a t á lomba , h a minke t 
k i fosz tanak , önöket is ki fogják fosztani : önök ellen az 
ö n ö k sa já t erkölcstelenségét fogják fölhasználni». Az 
egyházi vagyon «törvényes» e l tu la jdon í t ása megszülte a 
b ru tá l i s lopást ! 

Azok a becstelen ösztönök, melyeket a mos t an i 
törvényhozás duzzasztot t ki med rökbő l , 1 ór iási táp lá lékot 
nyer azokban a nyereségekben, melyeket Amer ika kinál . 
Bourget úr, Amer ikáró l írt följegyzéseiben, leirta a t en-
gerentúl i mi l l iónár iusok szenvedélyes szerelmét a mi 
m ű k i n c s e i n k i rán t . «Harminc-negyven év óta — úgy-
m o n d — kezüket rátet ték a legszebb fes tményekre , a 
legszebb szőnyegekre, a legszebb fa ragványokra , a leg-
szebb érmekre , a legszebb könyvekre ; és nemcsak Franc ia -
országban , Angl iában , Hol land iában , Olaszországban, de 
Görögországban, E g i p t o m b a n , I n d i á b a n , J a p á n b a n is.»2 

Innen van , hogy városi vagy falusi h á z a i k b a n m ú z e u -
m o k k a l fölérő m ű r e m e k e k v a n n a k pazar kézzel fölhal-
m o z v a . . . Ezen a vidéken, a hol m i n d e n tegnapról szár-
mazik, vágyak, szomjúságok u r a l k o d n a k a hajdaniak 
iránt.» Ha meggondol juk , hogy egy amer ika i mi l l i á rdos 
f ranc ia régiségeknek csak becsomagolására 43.000 f r anko t 
kö l tö t t : a k k o r n e m log a l ap t a l annak látszani az a m o n -
dás, hogy száz év múlva unoká ink , ha a f r anc ia vallásos 
művészetet a k a r j á k meg i smern i , A m e r i k á b a lesznek 
kényte lenek utazni . 

így fest ime F ranc iao r szág képe a separa t io , a va l -
lás ta lanság törvényes megá l lap í tásának n é h á n y éve m u l -
t á n — művészettörténeti t ek in te tben . S ebben a szörnyű 
k i fosz tásában a «gloire» o rszágának és nemzetének 
tudvalevőleg főcinkos a hires Br iand minisz ter , a k i re a 
cikkely í rója a következő kardvágás t mér te : «Décidément, 
cet h o m m e était fait p o u r vivre au Maroc : il a le génie 
de razzia». 

Cikkíró végül a r r a buzdí t ja honf i tá rsa i t , hog}7 t ö r -
vényt követe l jenek a m ű k i n c s e k kivitelének t i l a lmára , 
úgy m i n t Olaszországban van , a hol az ily törvényt egy 

1 Micsoda beszéd ! Micsoda ország, ahol ekkora az erkölcste-
lenség, amelyről így lehet, így kell már beszélni ! 

2 Sión őrei, még falvakon is vigyázzatok, őrködjetek ! Igaz, 
hogy itt török, tatár stb. nem sokat hagyott. 
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b ibo rnok sugalmazta . «Addig is — ú g y m o n d — őrizzük 
mi m a g u n k a mi műkincse inke t . Senki se ü tközhet ik 
meg azon , hogy t emp loma inka t v é d j ü k a to lva jok ellen.» 

Szomorú helyzet, szerencsétlen ország ! De meg 
vagyon írva, hogy az istenesség minden j ó r a hasznos , 
«pietas ad o m n i a utilis» ; el lenben az istentelenség, a 
b ü n ö k - b ü n e , n y o m o r u l t a k k á teszi a nemzeteket . Miseros 
a u t e m facit populos peccatuin . 

Berl in . Protestáns itétet a katholikus vallás ellen 
lázító «Evang. Bund»-ról. — A német evangél ikus szö-
vetség tudvalevőleg tényleg azt az elvet vallja, hogy m i n -
den n é m e t n e k p ro tes t ánsnak kell lenni , mer t egyedül 
az az igazi «német vallás», Innen szá rmaz ik a «Los von 
Rom» nevű mozga lom a ka tho l ikus val lású németek 
körében. De ott se mindenü t t , h a n e m csak ott és anny i -
ban , a hol és a m e n n y i b e n a porosz ki rá lyból lett német 
császár még nem, vagy n e m kizárólagos ú r . A dolog 
szót se é rdemelne m a g á b a n véve, mer t nem egyéb, min t 
á b r á n d . Ámde az evang. szövetségnek 400.000 tag ja van 
s az c s a k n e m kivétel né lkül vakbuzgó, t ehá t veszedel-
mes ember , m ind ig kész üszköt dobn i a polgárok vallási 
béké jének a házá ra . Ezért igyekeznek Németországban 
m a g u k a belá tásos és h iggad tabb pro tes táns férfiak óvni 
m i n d e n k i t az evangél ikus szövetségesek fana t i zmusá tó l . 
Nagy erővel vetette la tba szavának a súlyát a val lási 
béke, a ka tho l ikus val lás ellen való pro tes táns izgatás 
ellen dr . Pau l Tscliackert, a gött ingai egyetemen az egy-
ház tör téne lem t a n á r a «Modus vivendi, Grundl in ien fü r 
das Z u s a m m e n l e b e n der Konfess ionen im Deutschen 
Reich» c i m ű m u n k á j á n a k 42—44-ik lap ján , így í r v a : 

«Ez a lka lomból legyen szabad n e k ü n k az «Evang. 
Bund»-hoz azt a kérést intézni, legyen szives tu la jdon-
képeni cé l jára gondoln i és tagjai közt a k a t h o l i k u s i r án t 
m i n d e n el lenségeskedést távol ta r tan i . Gondoskod jék 
arról , hogy gyűlésein ne t a r t son senki izgató beszédet 
(Hetzreden) a ka tho l ic izmus ellen,1 és hogy röp i ra ta inak 
á r a d a t á b a n és fo lyóira ta iban k ih ívás (P rovoka t ion ) ne 
fo rdu l jon elő. Az ítélet m á s k ü l ö n b e n az «Evang. Bundá-
ról Németországban még pro tes táns kö rökben is ketté 
fog ágazni. A szövetség szakada t l anu l a b b a n a veszede-
lemben forog, hogy szónokai a célon á l l andóan túl lőnek 
és csak békétlenséget okoznak . En oly beszédeket hallot-
tam itt, a melyek miatt szégyenkeznem kellett. Egy fő-
ülésen egy főpréd iká to r az u t r a m o n t a n i z m u s ellen m e n y -
dörgött , úgy, hogy a falak m a j d n e m megreszket tek a 
nagy f r áz i s roham ha t á sa alatt és a hal lgatóság tömege 
u j jongot t a tetszéstől ; láztól égve (verhetzt) men tek 
széjjel. Egy közepes egyetemi vá rosban férf iak és nők 
müveit t á r sasága előtt a B u n d n a k egy v á n d o r szónoka 
szerepelt. Azt kellett föl tenni róla, hogy vasút i u tazása 
alat t egyebet sem telt , m i n t u l t r a m o n t á n zúglapokból 
gyűj tö t t össze lapszeleteket : ezekről és ezek ellen beszélt 
mindenfé le tr iviál is dolgot össze-vissza; mi kénytelenek 
voltunk szemünket lesütni. Azután sörivás és szivarfüst 
mellett az «Ein ' feste Burg»-ot gyötörték meg (haben 
mal t rä t i r t . E s w a r ein re iner Hetzabend) . Az ily ször-
nyűségnek (Unwesen) a főelnökségnek egyszersminden-
ko r r a végét kellene vetni. A vidéki és helyi egyesülete-
teket u tas í tan i kellene arra , hogy pozitiv m u n k á t végez-
zenek ; t a n u l j á k meg az evangél ikus lényiség dicsőségé-

ben való e lmé lkedés t ; 1 ez a legjobb h a r c m o d o r és pedig 
nem csupán az u l t r a m o n t a n i z m u s ellen ; azu tán erővel 
teljesen kell k ö z r e m ű k ö d n i a d i a s p o r á b a n való szeretet-
munkában. A katholicizmus ellen való lieccelödést pedig 
abba kell hagyni, mert az nem használ semmit , sőt csak 
á r tan i képes». 

Ehhez ugyancsak n e m kell s emmi t hozzáadni . 
—y —la. 

A p a n n o n h a l m i S z e n t - l í e n e d e k - r e n d t ö r t é - Irodi 
n e t e . Szerkeszti Erdélyi László dr. V. kötet: A pannon-
halmi főapátság története. Ötödik korszak : A magyar Szent-
Benedek-rend megerősödése és bukása az állami minden-
hatósággal szemben. 1709 -1802. Nagy részét í r ta Németh 
A m b r u s dr., győri bencés - főg imnáz iumi , t aná r . Budapest , 
1907. S t ephaneum n y o m d a r. t. 4. r. 917 lap, egy levél. 

A magyar bencések min ta sze rű m o n o g r á f i á j á n a k 
egyes kötetei valósággal gyöngyei h a z á n k m o d e r n tör -
t éne t í rásának . T u d o m á n y o s készültség, széleskörű k u t a -
tás, igazságszeretet, kr i t ika i vizsgálódás és l ankada t l an 
szorgalom je l lemzik szent Benedek m a g y a r fiait m u n -
k á l k o d á s u k b a n . A szellemi és anyagi töke egyaránt fejti 
ki r i lka képességét, hogy a legjobb és legszebb emlék 
fénye ragyogja be P a n n o n b a i m a dicső keresztény o rmá t . 

A h a t a l m a s vállalat l egú jabban közzétett kötete, 
mely az eddig megje lent hé t kötethez hason ló k ivá ló-
sággal és nagysággal pompáz ik , a p a n n o n h a l m i főapá t -
ság tör ténetének ötödik korszaká t t á r j a elénk, a mely a 
Rendnek XVIII. századi tekintélyes és fontos m ű k ö d é -
séről szól, a n n a k eltörléséig. A t i zenhárom fejezetből 
álló nagy m ű Németh A m b r u s tollát dicséri , a ki óriási 
m u n k á j á n a k szép gyümölcsével a j ándékoz ta meg a 
m a g y a r t u d o m á n y o s világot. A m o n o s t o r belső életé-
nek és külső h a t á s á n a k elfogulat lan meg í rá sában segít-
ségére volt S c h e r m a n n Egyed, a ki le lki ismeretes pon-
tossággal a III. függelékben e ko r r end tag ja inak név-
sorát is összeállította. A magyarországi bencés- i rodal-
m a t mél ta tó tizedik fejezetet Zol tvány Irén többek 
közreműködésével i r ta a m a g y a r i roda lomtör téne t k i n -
cséül. A főapátság plébániá i ról és fiókegyházairól Gyulai 
Rudolf p o s t h u i n u s m u n k á j a értekezik az ötödik fejezet-
ben ; ugyancsak tőle s zá rmaznak az építkezésről és m ű -
régiségekről a t izenegyedik fejezet és a győri , k o m á r o m i 
és pápa i bencés - t emplomok történetéről az I—II. függelék, 
melyek a k o r á n e lhuny t m u n k á s r end t agnak legmél tóbb 
hagyatékai . 

A XVIII. századnak Magyarországot egyházi és 
világi téren mozgató eszméi, i rányelvei és törekvései a 
hazaf ias bencés rendre , melynek tör ténete a nemzetével 
egybeforrot t , ha tás t gyakoro l t ak és a p a n n o n h a l m i fő-
apá tságot főleg földesúr i és gazdasági v iszonyaiban, 
közügyi és egyházjogi helyzetében, szellemi és k ö z m ű -
velődési tevékenységében, sőt f ö n n m a r a d á s á n a k és lété-
nek kérdésében is föltét lenül ér intet ték. Göncz Celesztin, 
Saigho Benedek és Somogyi Dániel főapá tok k o r m á n y -
zásához fűződ ik a p a n n o n h a l m i m o n o s t o r n a k vál toza-
t o k b a n gazdag XVIII. századi története. 

A század elején h a z á n k n a k a török h á b o r ú k folytán 
pusz tákká és l aka t l anokká lett részein a telepítés m u n -

1 Mintha csak a mi protestáns atyánkfiainknak szólna ! 1 Itt kitört a k o m o l y történet íróból a protestáns nagyzás. 
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ká ja folyik, melyből a főapá t ság kiváló b u z g a l o m m a l 
veszi ki részét és e lárvul t b i r toka i t magyar , német és 
tót telepesekkel művel te t i . Győr, Veszprém, K o m á r o m 
Esztergom és Pozsony vá rmegyékben feküdtek bir tokai , 
míg Somogy vá rmegyében csak t izedjövedelme m a r a d t 
fönn, melyet Göncz főapát erélyes föllépésével nem en-
gedett elvitatni a somogyi nemesek által, a kik 1726. 
december 13-ikán dézsmafizetési kötelezet tségüket évi 
6500 for in t ta l vá l t j ák meg. Az úrbér i szabályozás a fő-
apátsági b i r t o k o k o n a nevezett vá rmegyék területén 
folyó m u n k á l a t o k keretében tö r tén t m e g és az így te-
remte t t ál lapot 1769 kezdetén lépett életbe. De azért akad t 
több oly helység, a hol a j obbágyok továbbra is a 
fö ldesúr szerint előírt m ó d o n teljesítették adózásukat 
és szo lgá lmányaika t . A főapátság jövede lme évenkin t 
a mezőgazdaság u tán , kü lönösen Saighó k o r m á n y z á s a 
idejében, a rossz gazdá lkodás és a szükséges befizetések 
á r á n y t a l a n u l kevés volta következtében fe l tűnően cse-
kély ; 8416 for int és 27V3 k r a j c á r m a r a d t a tiszta bevé-
tél. A jobbágyok helyzete azonban az emberséges b á n á s -
m ó d folytán megnyugta tó és szép volt. 

A főapá tok az országgyűléseken rendesen megje len-
tek, buzgón résztvettek a törvények a lko tásában és éber 
szemmel ő rköd lek , hogy a mega lko t andó törvények 
szelleme megfelel jen a haza, az egyház, közelebbről 
pedig a főapátság érdekeinek. A főapáto t kivál tságos 
egyházjogi és közjogi helyzeténél fogva a felső t áb lán a 
p ü s p ö k ö k u tán első hely, ülés és szavazat illette ; de a 
XVIII. században ezen elsőbbségi j og sérelmes mellő-
zésével a p ü s p ö k u t án legelői á l l andóan a pá losok 
r end főnöke ült. A főapátok régi k ivá l t ságuk visszaszer-
zésére a fé lszázadnál tovább húzódó praecedent ia -per t 
ind í t to t t ák , melyet a sok to rzsa lkodás u tán Mária 
Terézia k i rá lynő 1770. december 12-én a p ü s p ö k ö k e t 
megillető «reverendus» cím adományozásáva l a főapá tok 
j avá ra döntö t t el. A főapá tok n e m c s a k az országgyűlé-
seken, h a n e m azon vá rmegyék közgyűlésein is élénk 
részt vettek, a melyekben a főapátsági b i r tokok voltak. 
Az ország hadügy i és honvéde lmi mozga lma iban had i 
segély, önkén tes a d o m á n y o k és k i sebb-nagyobb b a n d é -
r i u m o k kiál l í tása által tel jesítették hazaí ias köteles-
ségüket. 

Azon d iada lok , melyeke t a ka tho l ikus pá r t h a z á n k -
b a n a XVIII. század végén a p ro t e s t an t i zmus és a török 
ha t a lom fölött ara tot t , k i r á lya inka t m i n d j o b b a n meg-
győzték arról , hogy u r a l m u k biztosí téka egyedül a 
ka tho l ikus vallás erősségében gyökerezhet ik . Főpap j a ink 
részint a k i rá lyság b iz ta tására , részint sa já t b u z g a l m u k -
ból b á m u l a t o s s z á m b a n t e m p l o m o k a t épí tenek, p lébániá -
ka t és i sko láka t a l ap í t anak és papnevelő intézeteket 
létesítenek a t r ient i zs inat ha tá roza ta i é r te lmében . A fő-
apá tság a m a g y a r ka tho l i c i zmus régi fényének vissza-
áll í tási m u n k á j á b a n m ú l t j á h o z mél tó tevékenységgel 
je len ik meg, 12 p lébániá t lát el á l landó gondoskodássa l . 

A kor szak elején a főapátsághoz a f iókapátságok 
közül csak a bakonybé l i és a dömölk i tar toztak. Göncz 
Celesztin 1716-ban az a l tenburgi .apátságtól 20.000 for intér t 
örök jogon visszavál tot ta a t ihanyit . A főapá t a bélai 
és telki a p á t s á g o k n a k csak c imét a d o m á n y o z t a az érde-
mesebb r end tagoknak . Az elveszett apátságok visszaszer-
zésére fo lytonos kísérletezések tö r tén tek , de többnyi re 
e redmény nélkül . 

A főapá tság szellemi működésének középpon t j a a 
p a n n o n h a l m i theologiai főiskola, mely a század m á s o -
dik felében örvendet t nagy v i rágzásnak. A rend tagok 
iskolai képzettsége a k o r sz ínvonalán állott : a végzett 
anyag bősége és teljessége, a növendékek i smere tkész-
lete és e lőadókészsége m i n d a theologiai t u d o m á n y o k -
ban, m i n d a bölcseleti s zakokban kiválósággal dicse-
kedhet tek . Somogyi Dániel főapá t a r óma i szentszék-
től e lnyerte u tóda i ra való jogki ler jesztéssel kapcso la tosan 
az engedélyt , hogy h i t t u d o m á n y i és bölcseleti dok to roka t 
ava tha s son föl. H a t h a t ó s a n e lőmozdí to t ta a r end tagok 
lanul t ságá t az egyes a p á t s á g o k b a n létező, va l amin t a 
főmonos lo r i könyv tá r . I roda lmi m ű k ö d é s ü k első so rban 
a h i t t u d o m á n y s főleg a gyakorla t i l e lk ipász torkodás 
körébe vág. Fej le t tebb, sokolda lú és a t u d o m á n y o k 
m i n d e n ágát fölölelő i roda lmi tevékenység a Rend keb-
lében va lóban csak a k k o r keletkezik, a m i k o r a szerzet 
t an í tó renddé a lakul t át. Az i roda lmi m u n k á s s á g n a k 

• a r á n y t a l a n u l n a g y o b b s z á m ú te rméke c s u p á n kéz i ra t -
ban m a r a d t fönn ; i smer te tésük és kegyeletes mé l t a t á suk 
a kötet tekintélyes részét (394—598. 11.) foglal ják le. 

Saighó Benedek főapát kibővítet te a főmonos to r t , 
a m i n t a Zsoldos Xavér ál tal 1767-ben készült kézi ra jzon 
l á t juk , az északi és keleti épü le t szárnyon , a mely u tóbb i 
m a g á b a n foglalja a 4 80 méte r re k iugró baroks t i lü ebéd-
lőt, melyet s tuccodiszí tésekkel és fa l fes tményekkel éke-
sítettek. Sa ighónak egyúttal főgondja volt az egyházi 
p a r a m e n t u m o k szaporí tása , a mi az 1759 tá já ró l h á t r a -
m a r a d t le l tárból k i tűn ik . 

A p a n n o n h a l m i konven t belső élete a XVIII. század 
fo lyamán sok zavaron m e n t át, Göncz Celesztin kor -
m á n y z á s á n a k kezdetén a pestis tizedelte meg a Rend 
t ag ja inak kis lé tszámat . Saighó ö n k é n y e a lassan- lassan 
növekedő k o n v e n t b e n a békés életet és fejlődést béní -
tot ta . A ba jok orvos lására k ikü ldöt t királyi bizot tság a 
regula kiegészítésére s t a t ú t u m o k a t dolgozott ki. Saighó-
n a k 1768-ban bekövetkezet t halála u tán békében fej lődött 
a konvent , a belső élet egyre szebben virágzott , a fegyelem 
megszi lárdul t s maga a Rend oly h a t a l m a s lendülete t 
vett, hogy n e m c s a k összes p lébániá i t lá that ta et, n e m -
csak a f iókapá t ságokba kü ldhe te t t elegendő s z á m b a n 
rend tagoka t , nemcsak a főmonos to r i iskolát t ud t a t ovább 
fejleszteni és magas sz ínvonal ra emelni , h a n e m közép-
iskolai t an í t á s ra is vállalkozott . De ép az ok ta tásügy 
révén a fej lődő j o seph in i smus a Rend szellemének meg-
ron tá sá ra tör t . A la ikus testvérek in tézménye megszűnt ; 
az utolsó fogada lmas la ikus f rá te r Szabó J a k a b volt, 
a ki 1739. november 28-án tett fogadalmat . A konven t 
min t országos hiteles hely Saighó főapá t ságának idejé-
ben kezdi meg ismét működésé t . A p a n n o n h a l m i levél-
tá ra t a Rend megszűnése u t á n Budára száll í tották, a 
h o n n a n azonban 1790-ben kel t királyi rendele t folytán 
Győrre kerül t a káp ta l an i országos levél tárba. 

A p a n n o n h a l m i főapátság egyházjogi helyzete a 
XVIII. században nagy veszteségeket szenvedet t ; terr i-
toriál is kü löná l lásá t és quas i episcopális joghatóságát az 
esztergomi érsekség, a győri és veszprémi püspökségek 
t á m a d t á k meg isméte l ten s a főapá t ság jogha tóságá t 
csak a p a n n o n h a l m i m o n o s t o r r a a k a r l á k szorí tani . De 
a főapátság védekezésében a k i rá lyok és a pápák kivál tság-
leveleire t ámaszkodo t t és a t r ient i zs inat vona tkozó 
ha tá roza ta iban talált megvivha ta t lan erősséget. A m i k o r 
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a z o n b a n a k i rá lyság lépett föl a k ivál t ságok ellen, m i n -
den küzde lem k á r b a veszett, mer t m á r nem a jogi 
b izonyí tékok, n e m a gyakor la t , h a n e m az egyházellenes 
korszel lemtől á tha lo t t poli t ikai ha t a lom ereje döntöt t . 
Mária Teréz iának 1746-ban és 1747-ben k iadot t s t a tú -
t u m a i és utasí tásai , melyeket 1768-ban fe lúj í to t tak, a 
az ország p r í m á s á n a k ha tósága alá vetik s eltörlik 
nu l l ius voltát , de meghagy ják egyházterület i quas i 
episcopális jogai t . 

Az ú j korszel lemtől á tha to t t á l l amha ta lom hasznos -
sági elvében a m a j d n e m teljesen mate r iá l i sán gondo l -
kodó II. József u r a lkodása túl tet t Mária Terézia egyházi 
intézkedésein. Mivel az 1782-ben fölállított egyházi bizott-
ság ha szon t a l annak Ítélte az á l lam közvetlen cél ja i ra a 
bencések, p remont re iek , ciszterci ták és pá losok létezését, 
e l tör lésüket javasol ta . 

E n n e k következtében II. József 1786. ok tóber 23-án 
k i m o n d t a a magyarország i bencés - rendre a ha lá los 
í té letet ; monos to ra i t feloszlatta, az a l k a l m a s r end t ago -
ka t le lkészkedésre u ta l t a ; a többi t csekély évi díj jal 
nyuga lmaz ta , a rendi vagyont és b i r t okoka t pedig a 
va l lása laphoz csatolta. Somogyi Dániel főapá tnak az 
« infu la tus prae la tus» c ím viselését t ovábbra is megen-
gedte és a főapátsági ingóságokból többféle tá rgyat és 
fölszerelést ada to t t á t . 

A val lásalap a főapátsági b i r t okokon 1802-ig gazdál-
kodot t , a m i k o r Szent-Benedek dicső rend je ú j r a vissza-
k a p j a létét és ősi vagyonát . 

E mozaikszerű főbb v o n á s o k b a n i smer te the t jük a 
p a n n o n h a l m i bencések mos t közzétett h a t a l m a s kötetét , 
melyet az i rot t tör téneten kívül az ok levé l tá rban szak-
ér te lemmel közölt 51 o k m á n y és pontosággal készült 
név- és t á r g y m u t a t ó egészítenek ki. 

A p a n n o n h a l m i főapá t ság tör ténetének ötödik kötete 
is, m i n t a többi , ö rökké hirdet i a ku l tu rá l i s célokat 
n e m e s hazaf isággal szolgáló m a g y a r bencés - rend he rvad -
ha t a t l an érdemei t . Lukcsics József dr. 

* 

D i e M e c h a n i k d e s G e i s t e s l e b e n s . Von Max Ver-
worn , Professor an der Universi tät Göttingen. Leipzig. 
1907. 104 1. 

A ma i monisz t ikus szellemi i r ányú k o r b a n érdekes 
tudn i , m e n n y i r e ha lad t a t u d o m á n y o s k u t a t á s a test 
és lélek dua l i zmusának megdöntésében ; s ikerül t -e kísér-
letekkel bebizonyí tani , hogy lelki é le tünk ké tségbevon-
ha t a t l an jelenségei a testi szervezetben, az idegrendszer-
ben nemcsak kü lső föltételeiket, h a n e m végső oka ika t 
is b i r ják , úgy hogy a testi szerveken kívül megér tésük-
höz semmi m á s lényező léte nem kívánta t ik ? 

Verworn könyve a felelet rá, mely m i n d a z t össze-
foglalja, ami t a t u d o m á n y mai á l l á spon t j án e tekinte t -
ben nyú j t . A ki e tekinte tben tá jékozódni akar , a n n a k 
igen a lka lmas tá jékozta tó o lvasmányu l k ínálkozik . 

Verworn n e m dua l i s t a ; a test és lélek, m i n t két 
különál ló állag hi tének vagy gondo la t ának for rásá t : a 
halál és á lom jelenségeinek téves föl fogásában keresi. 
De nem is mater ia l is ta i r ányú monis ta , legalább ezt el-
há r í t j a magátó l . Szerinte : es existiert n u r eine u n e n d -
liche Mannigfal t igkei t von Inha l t sbes tandte i len der Welt , 
die sich gegenseitig in gesetzmässiger Weise bedingen. 
(20. 1.) Hát hiszen kö rü l í rha t j a nézetét, a hogy j ó n a k 

lát ja, a végén, fejtegetései szerint, mégis csak anyag 
létezik csupán . 

Igen érdekes az idegrendszer és f unkc ió inak i smer -
tetése, szóval az anyagi előfeltételeknek b e m u t a t á s a , 
melyek szellemi é le tünket kisér ik. Mindazt e l m o n d j a e 
tekinte tben, a mi t a ku t a t á sok a ma i napig földerítet-
tek . Ál ta lában könyve öt részre oszlik. Leib u n d Seele. 
Die Vorgänge in den E lementen des Nervensys tems. 
Bewuss tse insvorgänge . Schlaf u n d T r a u m . Hypnose u n d 
Suggestion. 

Mindenüt t az a b e n y o m á s kisér b e n n ü n k e t , hogy 
l á t juk a je lenségek elejét s mindazt , a m i az agyban 
az elejeig, a lelki élet elejeig tör ténik ; l á t juk , hogy ha 
ezek és ezek az anyagi , testi e lőzmények h i ányzanak , 
az az eleje sem következik be. De csak a lelki élet ele-
jét, a meg indu lásá t lá t juk innenrő l , a test részéről, csak 
ennyi t m u t a t k i Verworn ; tovább a z o n b a n be m a g á b a 
a lelki életbe, a n n a k a gazdag t a r t a lmába , az anyagin 
felül álló természetébe nem lá tunk be. A szervek okozó 
ereje odáig nem ha t föl. Egy gazdag ta r ta lom je len t -
kezik ugyanis a mi t u d a t u n k b a n , melyet az a testi eleje, 
azok az előző ideg lo lyamatok nem magya ráznak meg. 
Egy egyszerű képzet, továbbá az emlékezet, az elvont 
eszmék, szóval egész lelki v i lágunk, mely az idegek 
előzetes funkc ió i ra következik, több valami, m i n t a 
menny i t ezektől az előzetes anyagi funkc iók tó l vá runk . 
Verworn könyvében pl. az emlékezés visszavezetése az 
idegekre (63. 1.) m u t a t j a , mily h iábava ló az egész eről-
ködés : ezt a jelenséget c s u p á n az idegfo lyamatokból 
megmagyarázn i nein t u d j u k . 

Ha azt m o n d j a egy helyüt t , mintegy a lapvetésül : 
O h n e S innesempf indung keine Vorste l lung (59.1.) érzéki 
b e n y o m á s nélkül n incs képzet , csak a képzetek meg-
i n d u l á s á n a k anyagi, testi föltételét jelölte meg, a né lkül , 
hogy ebből következnék, hogy a képzet természetét , tar-
t a lmát is az érzéki b e n y o m á s , m i n t kielégítő ok magya-
rázza. Mily m á s természetű világ — az eszmei világ — 
keletkezik b e n n ü n k a képzetek nyomán , mely az őket 
megindí tó érzéki benyomások tó l egész világgal kü lön-
bözik ! 

Végig olvasván a könyvet , egy lépéssel sem j u t o t -
t u n k e lőbbre a lelki életnek, m i n t o lyannak , az ideg-
rendszer funkció iból való megér tésében. Alexander Ber-
ná t ta l szólva két kü lönböző sora a je lenségeknek áll előt-
tünk ezután is, test iek és lelkiek, melyek egyike a más ik-
ból nem ér the tő ; hason lóképen , min t ha a zongora a lkat-
részeit a legkisebb részletig i s m e r j ü k is, ha a zenedarab 
e l já tszására kellően fö lhangol juk is, meg te t tünk m i n d e n t 
a gyönyörű zene megha l lásá ra ; de az a zene nem jön elő, 
hacsak művész n e m ül a zongorához, a ki m ű k ö d é s b e 
hozza a fölhangol t hú roka t . 

Az egy elvre — m o n i z m u s — visszavezetése az ösz-
szes ember i je lenségeknek Vervvornnek nein sikerült , 
m in t eddig m á s n a k sem. «Die Vorgänge des gesamten 
Geisteslebens» t á ru l t ak fel e lő t tünk, de csak az előz-
mények s nem maga a lelki élet is egyúttal ; a mi lénye-
ges különbség. Ehhez az idegrendszeren kívül egy m á s 
tényezőnek fölvétele is szükséges — léleknek nevez-
zük — melynek közbejöt te né lkü l lelki é le tünknek 
n incs hordozó alanyra. 

Pedig a lelki élet létezik, tehát okának is kell len-
nie, melyhez az idegrendszer működése csak előzmény. 
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Érdekes , hogyan védekezik Verworn az ellen, hogy 
valaki fejtegetéseit anyagelvi á l l áspont ra magyarázza . 
Végén is ezt ismétli . « W e n n wir also h ie r vom Mecha-
n i s m u s des Geisteslebens gesprochen, w e n n wi r die 
Vorgänge in den Ganglienzellen u n d Nervenfasern a n a -
lysiert haben , soweit es heute gelingt, so w a r das kein 
mater ia l i s t i sches U n t e r n e h m e n , sondern n u r ein Versuch, 
nach wissenschaf t l icher Methode die Gesetzmässigkeiten 
zu ermi t te ln , die den Ablauf der einzelnen geistigen 
Vorgänge beherrschen.» (104. 1,) 

Hát azt e lhisszük neki , hogy n e m a k a r mater ia l is ta 
lenni ; de azt m á r tévedésnek minős í t jük , ha mégis azt 
hiszi végül, hogy az összes anyagi föltételek fölismerése 
m a g á n a k a lelki éleinek k imer í tő ismeretét hozná meg 
n e k ü n k , értve a dolgot úgy, hogy ezek a föltételek m i n d 
csak m a g á b a n az idegrendszerben föl ta lá lhatók. Meg-
i s m e r h e t j ü k az agyvelőt, részeit, funkc ió i t , va lamin t az 
idegrendszer t még j o b b a n , min t eddig i s m e r j ü k : a lelki 
életet magá t még sem fogjuk ebből megér teni , h a n e m 
csak anyagi föltételeit. 

Lássuk be egyszer, hogy maga a lelki élet egy egész 
természettel kü lönböz ik az anyagi tól s akko r az ideg-
rendszer től lehetetlen szolgálatot nem fogunk várn i . 
Pedig ez a kü lönbség legbensőbb ö n t u d a t u n k t anúságán 
alapszik. 

A keresztény bölcseleti á l láspontot , a dua l izmus t , 
a test és lélek létét a t u d o m á n y ma i á l l á spon t ján tehát 
b á t r a n va l lha t juk tovább. 

* 

Katholikus kritikátlanság. A m i k o r meg tud-
tam, hogy az «Egyetemes Kri t ikai Lapok» 1908. évvel 
megszűntek , fölötte szomorú érzés fogott el. Félő, hogy 
a ná lunk is m i n d i n k á b b ter jedő ka tho l ikus k r i t iká t l an-
ság csak siettetni fogja a f ranc ia divat u r a l m á t vallási 
t ek in te tben is. 

Ma vet tem a «Nagyasszonyunk», a női Már ia-kongre-
gációk l ap jának december i számát . A szerkesztő olvasói-
n a k a tengeri f ü rdő t m u t a t j a be képekben . A 88. lapon 
van egy kép a «Tengerpar t i fü rdőkocs ik» aláírással . Jol 
v a n ; legyen fogalma egy Már ia -kongregán i s t ának is 
i lyen kocsikról , de a kocsik mellett a két női a lakot 
úgy, a m i n t ott á l lnak , csak a k r i t iká t lanság tű r -
heti meg. 

A «Pécsi Ujlap» is ka tho l i kusnak m o n d j a magát 
és — u r a m f i a mégis elfogad olyan hirdetés t is, a mely 
profan izá l ja va l lásunk Legszentebbjének j e lvé i^e í t : a 
kelyhet és a szent ost}ra d icssugaras képét . Még ha füs-
tölőbe való faszénről van is szó, még a k k o r sem enged-
hető meg a fenti je lvény védjegyül . 

Pécsett az i rga lmas rendiek t emplomát egy ka th . 
a k a d é m i k u s festő lát ta el fa l fes tményekkel , de a leg-
nagyobb mennyezet i képben oly a lakok szerepelnek, a 
boldogságos szent Szűz és Is tenről nevezett szent J á n o s 
képe, hogy i n k á b b nevetésre, min t áh í t a t ra hango l j ák 
az ember t . Ezt sem lá t ja senki , m é g az sem, a ki Pécs-
ről jeles Czoborunk örökébe remél ju tha tn i . 

Végül. M a j d n e m m i n d e n középiskolában volt f. h ó 
8 -án tagfelvétel a Már ia-kongregációba , csak a pécsi 
ka tho l ikus f ő g i m n á z i u m b a n nem. Ta lán csak nem ve-
szik föl a d iákoka t m i n d j á r t a b e h a t á s o k k o r a Mária-
kongregációba i s ? Vagy ta lán n incs is Már ia -kongregá-
ció a pécsi f ő g i m n á z i u m b a n ? 

Pécsett tavaly királyi anyakönyvveze tő i helyet tesül 
egy volt pécsi ka tho l ikus hitoktató, m i u t á n m á r e lőbb 
aposztatál t , neveztetett ki. Volt az i l letőnek előzőleg is 
tisztességes megélhetési jogc íme, de a ka tho l ikus kr i t i -
ká t lanság azt is megengedte , hogy a polgári házasság-
kötés polgári tisztviselője, ha m i n d j á r t helyet tesként is, 
egy volt, azaz mos t is, ka tho l ikus p a p legyen, és pedig 
azon vá rosban , a hot előzőleg éveken át városi ka th . 
h i tok ta tó volt. 

Ezek mellett kevés vigasztalás az, hogy a «Pécsi 
Ujlap . sz ínházi kr i t ikusa egy pap taná r . E—ss. 

Természettudományi levelek• (xxvi.) 

Kedves B a r á t o m ! Ö r ü l ö k szives f i g y e l m é n e k , 
mel lye l — m i n t í r j a — j e l e n n a g y f o n t o s s á g ú fe j -
t ege t é se ime t k i sé r i . I lyen , b a r á t o m , a t u d o m á n y 
m u n k á j a . N a g y és n e h é z m u n k a . Kuta t , v izsgál , m e g -
á l lap í t és köve tkez t e t . Jó u t o n j á r , h a c sak t i s z t án 
m a g á t az igazságot k e r e s i ; d e r e n d e s e n m e g t é v e d , 
h a vagy e l ő r e fö lá l l í to t t n é z e t e k e t igyekszik b e l é -
o lva sn i a k u t a t á s i a n y a g b a , vagy h a fé lú ton , a 
k u t a t á s b e f e j e z é s e előt t m e g á l l s azt hiszi , hogy m á r 
ott v a n az igazságná l . G o n d o l o m vet te észre , h o g y 
G o r k á n a k , i l le tőleg a kit köve t , l l a e c k e l n e k is ez a 
f ő h i b á j a . 

Az e lőző t éves m e g á l l a p í t á s a i u t á n sz in te kézze l -
f o g h a t ó l a g j e l e n t k e z i k v é g r e ez a h i b a az é l e t t an i 
( f iz iologiai) é rvén , me l lye l m á r egyenesen a m a j o m i 
véirokonság a l a p j á n a k a r j a az e m b e r ál lat i s z á r m a -
zásá t b e b i z o n y í t a n i . N e m t u d vá rn i , e b b e n is e ls ie t i 
a dolgot . H o g y r ö v i d e n t á j é k o z ó d j u n k e m e z é rv é r -
t éke i r án t , e l ő b b e l m o n d a t o m G o r k á v a l a v é r r o k o n -
sági b i z o n y í t é k o t , a z t á n p e d i g e l é a d o m W a s m a n n 
k r i t i k á j á t a t u d ó s o k ál ta l e d d i g végzet t ö s s z e h a s o n -
l í tó v é r - k i s é r l e t e k r ő l . 

Régó ta i s m e r e t e s az az é r d e k e s j e l e n s é g , beszél i 
G o r k a , h o g y az e m b e r n e k vagy az á l l a t o k n a k v é r e 
a h o z z á j a k e v e r t i d e g e n v é r n e k v ö r ö s v é r s e j t j e i t 
f ö lo ld j a . R e n d s z e r e s v i z sgá la tok a z o n b a n k ide r í t e t t ék , 
h o g y m i n é l k ö z e l e b b i r o k o n s á g b a n áll e g y m á s s a l 
ké t á l l a t fa j , a n n á l k e v é s b b é o l d j a föl az e g y i k n e k 
v é r e a m á s i k n a k v ö r ö s v é r s e j t j e i t ; a l ó v é r p é l d á ú l 
n e m o l d j a föl a s z a m á r vé r se j t j e i t , d e a m a c s k á é t 
igen . Friedenthal az e m b e r és m a j m o k v é r é v e l kí-
sé r le teze t t s i m e k ide rü l t , h o g y az e m b e r v é r e n e m 
o l d j a föl az e m b e r s z a b á s ú m a j m o k vé ré t s h o g y az 
o r á n g u t á n v é r é b e n az e i n h e r v é r s e j t j e i b é k e s s é g b e n 
t o v á b b é lnek . 

T o v á b b i vizsgál á t o k b ó l az is k i t ű n t , — fo ly -
t a t j a G o r k a — hogy, az e m b e r s z a b á s ú m a j m o k v é r -
s e j t j e i n e k k ivé te léve l , az e m b e r v é r e az összes t ö b b i 
e m l ő s ö k v é r s e j t j e i t f ö lo ld j a . N u t t a l és U h l e n h u t t ez 
ész le le tek a l a p j á n a B o r d e t - f é l e k é m l é s a l k a l m a z á -
sáva l m e g v i z s g á l t á k az e m b e r v é r r o k o n s á g á n a k fo-
kát. V i z sgá l a tuka t a r r a a t a p a s z t a l a t r a a l ap í t o t t ák , 
h o g y lia egy á l la t v é r é b e h u z a m o s a b b i d ő n k e r e s z -
tül egy m á s á l l a t n a k vé ré t b e f e c s k e n d e z z ü k , p é l d á u l 
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a nyúlba az ember vérét, akkor az ekként kezelt 
állat (nyul) vérsavója csak az ember vérével érint-
kezve ad csapadékot. Nuttal és Uhlenhntt vizsgála-
taiból kiderült, hogy az ilyenmódon kezelt nyúlnak 
vérsavója nemcsak az ember vérével ad csapadékot, 
hanem az orángután, gorilla és csimpánz vérével 
is. Kisebb csapadékot kaptak a vizsgálók a pávián 
és cerkófmajom vérével, azonkívül igen gyenge 
volt a csapadék a félmajmok (Lemur) vérének ha-
tására; a többi állatok vére ellenben teljesen hatás-
nélkülinek bizonyult. 

Az indiszkrét vér tehát — következteti ezekből 
Gorka — kétségbevonhatatlan majom-vérrokonságot 
árult el! így bizonyítaná az élettan az embernek 
nem is egyszerűen állati, hanem egyenesen majomi 
eredetét. 

Mily bizonyos és kétségbevonhatatlan minden 
ebben az előadásban ; Gorkát hallgatva, valóban 
kétségenkívül megállapítottnak látszik az embernek 
vérrokonsága s ezzel természetesen közös szárma-
zása is a ma jommal ! Csakhogy a dolog nem így 
áll; Friedenthal kísérletei sokkal u jabbak (1900. óta), 
semhogy azokat befejezetteknek lehetne tekinteni s 
így természetesen a végleges eredményről sem lehet 
még szó. 

A kísérletek mai állását s félben levő voltát 
részletesen előadja Wasmann (Die moderne Biologie 
465—70. 1.); tájékozásul néhány adatot idézek belőle. 
«Az eredmény maga — úgymond — még nagyon 
kétséges, mivel eddig még kevés kísérlet történt 
abban az irányban és az a kevés kísérlet sem veze-
tett összhangzó eredményre. A Macacus sinicus vére 
is csak néhány esetben oldotta föl az emberi vér 
vörös vérsejtjeit, más esetekben pedig nem. Hogy 
vájjon az ember vére az emberszabású majmok 
vörös vérsejljeit — és megfordítva —sohasem képes 
föloldani, ez iránt még teljes bizonytalanságban 
vagyunk. Tehát nem volt egyéb elsietett enthusias-
musnál, mikor Friedenthal néhány, «úgy látszik, 
hogy»-ból rögtön általános törvényt konstruált, mely 
szerint az embert a magasabb majmok «vérrokoná-
nak» kell tekinteni.» 

«Az utóbbi évek kísérletei a Friedenthal állal vita-
tott fiziologikus azonosságát az emberi és a majomi vér-
nek meglehetősen megingatták. Uhlenhult a Greiss-
waldban 1904-ben larlott anlropologiai kongresszuson 
bemutatta kísérleteit, melyek a félmajmok vére és 
az emberi antiszerum közt fönnálló pozitív vissza-
hatásról tanúskodnak. Sőt maga Friedenthal is 
ujabban említi, hogy a félmajmok vére és az em-
beri antiszerum keverése pozitiv eredményre veze-
tett. Ez a vérreakciókból az embernek a magasabb 
majmokkal való egyenes vérrokonságára vont bizo-
nyítékot erejétől fosztja meg. Ennélfogva, úgy lát-
szik, mintha az ember és a magasabb majmok vér-
rokonságának kísérleti vizsgálatánál nagyon is a 
vágy szülte volna a gondolatot.» 

«Az utóbbi években Bordet, Wassermann, Schütze, 
Stern, Friedenthal, Nuttall, Uhlenhutt s mások 
által az állatok vérén végzeit kísérletek tagadhatat-
lanul nagy tudományos értékkel birnak. Alkalma-
sak arra, hogy némely esetben a különböző állat-
fajták rokonsági fokairól fölvilágosítást nyújtsanak. 
Azonban eme bizonyítékok fontosságának, miként 
az a Friedenthal állításaiban nyilvánult, túlbecsülé-
sével lassan fölhagynak. A mi nevezetesen az embert 
illeti, legjobb esetben csak annyit bizonyíthatnak, 
hogy véralkatra nézve — ép úgy, miként ez testének 
alkatára és szerveire nézve már régen ismeretes — 
jobban hasonlít a magasabb, mint az alsóbb ma j -
mokhoz és a többi gerincesekhez. Egyéb ebből az 
összehasonlításból azonban nem következik.» 

Hivatkozik azután Raehhnann legújabb mikro-
szkopikus vizsgálataira, melyeket a különböző álla-
tok és az ember vérén eszközölt és a vörös vérsej-
tek szerkezetén jelentékeny különbségeket állapitolt 
meg. (So sind zum Beispiel beim Menschen inner-
halb der stärkeren I)iffraktionsringe des Bandes 
der Blutkörperchen ein bis zwei «Polkörperchen» 
vorhanden, die hei den Tieren sich nicht fin-
den und dort durch ganz andere Gebilde ersetzt 
werden.) Brumpl pedig megállapította, hogy az 
álomkórság, melyet vérparaziták idéznek elő, az 
álomkóros ember vérének befecskendezése által 
valamennyi többi gerincesre is átszármaztatható, 
néhány majom és a sertés kivételével. Mivel ebben 
az esetben is a vér reakciójáról van szó, ebből tehát, 
követve Friedenthal okoskodását, ismét az következ-
nék, hogy az emberi vér kevésbbé «rokon» ama 
néhány majom és sertés vérével, mint minden egyéb 
gerincesével. 

Mindez arra mutat, hogy Gorka éllettani bizo-
nyítéka még nem bizonyíték, még nem leszűrt 
igazság, hanem csak a kísérletezés stádiumában van. 

Az évfolyam befejeztével idáig jutottunk a 
származástan tanulmányozásával. A jövő évfo-
lyamban még rátérünk, hisz még elég mondani va-
lónk van. 

Itt rövid összefoglaláskép emlékezetünkbe vissza-
idézzük Gorka állítását, hogy «az ember állati szár-
mazásának döntő bizonyítékait nem a palaeanto-
logia, hanem az összehasonlító anatómia, szövettan, 
élettan és fejlődéstan szolgáltatja. Az ember állati 
származásának tana kétségbevonhatatlan szervezeti, 
élettani és fejlődéstani tényeken alapszik. A ki tehát 
ezt a tant meg akar ja dönteni, annak első sorban 
ezeket a tényeket kell megcáfolnia». (80. 1.) 

Mint láttuk, nem kell a tényeket megcáfolnia, 
mert Gorka adatai még nem tények, annál-
kevésbbé kétségbevonhatatlan tények, hanem csak a 
haeckelisták merész állításai, melyek körül az empí-
riának még sok kutatni valója van. Ezt, gondolom, 
fejtegetéseim után kétségbevonni nem lehet. Az 
összes eddigi kutatások arra mutatnak, hogy a ge-
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riiicesek egész világa ugyan egy tipus szerint van 
alkotva; de azt, hogy az ember «rokonságban áll az 
állatokkal», hogy állati fejlődés, kimutatni még nem 
sikerült. Tehát nem lehet a tudomány nevében állí-
tani, hogy a származástan tételei az emberre is ér-
vényesek. Dudek. 

"Előfizetési fölhívás ! 
Istenbe vetett bizodalommal indulunk az üj 

évnek. A «Religio» öreg lap, de a kereszténység még 
régibb s mint látjuk, az öreg ember még nem kell 
hogy vén ember legyen ; a kereszténység elvei öreg-
ségük dacára mindig fiatalok, mindig regenerálók; 
ilyen igyekszik lenni ezen elvek szolgálatában álló 
hatvanhétéves «Religio» is. 

Elveket szolgál s nem embereket, legalább tudva 
és akarva nem. Szolgálja őket szegényes anyagi viszo-
nyai között, de becsületesen, legjobb meggyőződése 
szerint. Nem kér senkitől semmit s nem fogad el 
senkitől semmit, csak előfizetőire számít, a kik között 
nem ismer nagy urakat és szegény embereket, hanem 
egyképen csak 12 koronás előfizetőket. Azért mér-
heti az embereket különbség nélkül egy mérték sze-
r int : a keresztény elvek integritása szerint. 

Három évi szerkesztőségem alatt meggyőződtem, 
hogy így a «Religio» az én kezeimben szegénynek 
m a r a d ; sebaj, csak marad jon becsületesnek, ez lesz 
az ő gazdagsága. Az anyagi hiányokat majd csak 
pótolom a saját zsebemből. 

Egyet óhajtanék, ha nem kellene ráfizetnem, de 
csak azért, mivel röstellem, hogy munkámér t még 
fizetnem is kell. Egyebekben legyen meg az Isten 
akarata. Csak munkatársaim dolgozzanak velem együtt, 
mint eddig s akkor nincs mitől tartanom. Szolgáljuk 
az idealizmust ingyen, anyagi ellenszolgálat nélkül 
s ebben a szegény gazdagokból álló korban ez is 
érdem, talán a legnagyobb érdem, melyet az ember 
ez idő szerint szerezhet. Igy szolgáljuk az emberi-
séget regeneráló szent kereszténység nagy ügyét 
igazán és lélekből. 

Ép e-sorok írása közben kaptam Erőss Károly 
lőcsi (Baranyamegye) plébános úr utalványát 10 koro-
náról, ezzel az irattal: 6 korona félévi előfizetés 
1909-re; 4 korona pedig adomány a «Religio» pénz-
alapja létesítésére. 

Ime egy a «Beligio» anyagi sorsa iránt érdek-
lődő jó ember spontán megnyilatkozása! Meglepett 
a gondolata, a melynek tehetségéhez képest nyoma-
tékot is akar adni. Bármennyire becsülöm is azon-
ban tiszta szándékát, tervéhez hozzá nem járulhatok. 
A magyar katholikusoknak az ilyenféle gyűjtések 
körül, csak a közeli múltból is, megvannak a magok 
tapasztalatai s hozzá tehetem: nem egészen meg-
nyugtató tapasztalatai. Adtak már sokszor ide is, 
oda is, s úgy tudom, nem igen látták az eredményt. 

Ilyen modern manipulációkba én bele nem 

megyek, elveimmel ellenkezik. Szerkeszteni, írni tudok, 
de pénzeket manipulálni, filléreket gyűjteni s tőkévé 
emelni nem tudok. Ehhez nincs tudományom. 

Igaz, üdvös dolog, egy jóravalónak elismert 
folyóiratnak vagy lapnak anyagi alapjait megvetni; 
de ezt csak egy esetben tartom — legalább a «Reli-
gio»-ra nézve — célravezetőnek, ha azt a gyűjtést 
egy más, a laptól független férfiú vezetné s a begyült 
pénzt egy hiteles testület kezelné. Akkor van garantia 
minden irányban, legalább az én felfogásom szerint. 

Ezért nem járulhatok hozzá Erőss úr tervéhez, 
bármennyire értem is nemes szándékát. 

Már én csak úgy folytatom, a hogy kezdtem, 
minden más jövedelem nélkül csak az előfizetőkre 
számitok; talán megszaporodnak, ha látják, hogy 
dolgozunk. 

Isten velünk 1 
Szerkesztő. 

G. Budapest . A hivatalos statisztika szerint az idén 
jún. 30-áig itt Magyarországon 17.432 házassággal kevesebbet 
kötöttek, mint egy évvel ezelőtt. Rettenetes egy szám ! A ki e 
szám szociális értékét s további folyományait mérlegelni 
tudja, az látja a mi társadalmunk rohamos züllését, az látja 
jóstehetség nélkül is a közeli jövőt. Az alapkő, a család, 
teljesen meg van ingatva. 

S. Budapest. A hittudományi karon a Horváth-alapból 
1909 dec. 31-ki lejárattal a kereszténység eredetéről szóló 
pályatétel van kitűzve. Az emberről szóló pályázat, mint köz-
tudomásra volt hozva, nem sikerült. 

N. Budapest . Hogy miért hangsúlyozom folyton köz-
tünk a munkát, a tanulást és az életrevalóságot s miért 
ostorozom az anyagi és erkölcsi erőket emésztő «úrhatnám-
ságot,» léhaságot, ime egy darab statisztika. Magyarországon 
van kerek számmal 10 millió katholikus és 1 millió izraelita 
lakós. És — a mint olvasom — van 1248 katholikus s 2321 izrae-
lita orvos, van 1153 katholikus s 1538 izraelita ügyvéd, van 
541 katholikus s 780 izraelita ügyvédjelölt, van 318 katholikus 
s 354 izraelita ujságiró. Érti, kérem, mit beszélnek ezek 
a számok ? 

Tisztelt m u n k a t á r s a i m n a k és o l v a s ó i m n a k m u n -
kás, bo ldog új esz tendőt k ívánok ! 

TARTALOM. Eszmék és élmények. — Görög 
katholikusaink. Rusznák Miklóstól és Hadzsega Gyulától. — 
Laskai Ozsvát ismeretlen műve. timár Kálmántól. — 
Szent Ágoston a merész szentírás-kritikusok ellen. Fr. 
Leo a So Emerico karmelitától. — A templomépítő 
bécsi szent Bonifácius-egylet. Miles-től. — Egyházi 
világkrónika. — y—la-tói. — Irodalom. Erdélyi : A pannon-
halmi Szent-Benedek-Rend története. V. köt. Lukcsics 
József dr.-tól. — Verworn : Die Mechanik des Geistes-
lebens. — Katholikus kritikátlanság. E-ss-tői. — Termé-
szettudományi levelek. XXVI. üudektől. — Előfizetési 
felhívás a «Religióra.» — Telefon. 

Laptulajdonos é s kiadó : 

D U U E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Sleplianenm nyomda r. t. Budapest. VIII., Szentkirályi-utca 28. 

Telefo 
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